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Téma:Sníh,sníh...
KdyŽ padá čerst{ bí|ýsníh' je to nádhera. Děti se za okny radují'že si postavísněhu|áka,
Vezmou sáňky a půjdouna kopec, Že zkou|ujítamtu a tamtoho...Pod sněhem vypadá všechno
tak k|idně' romanticky, zv|ášťkdyŽ napadne o Vánocích. JenomŽe to se nepoved|o ani
v minulémroce. Sněhu jsme si přesto uŽi|idosytosti.K radosti mi|ovníků
zimníchsportůa ke
se zača| druhou |ednovou sobotu sypat a sypat' sypa| se ce|ý víkend,
starosti si|niČářů
s přestávkamisnad celý |eden.A tak se ce|á naŠerepub|ikaocit|apod sněhem.
Ch|apciz oU stateěněodhrnovalisníh z chodníkůod brzkých ranníchhodin' Jen co prohraba|i
chodníkzjedné strany obce na druhou, moh|i jet zpátky' protoŽe sněhu pada|o to|ik, Že to
Vypada|o'jako by tam vůbecneproje|i.Traktoryodhrnova|ysníh ze si|nickaŽdouchví|i,a přesto
byly příjezdové
cesty z NovéVsi, ze ,,státovky..
na Vítězov,z Houtě nebo z Cerhenic zasypané.
Kdo nejel opatrně,konči|v závéjích(ostatněpár nákladníchi osobníchvozůtam skonči|o).
Na
ostatníchsi|nicíchpo ce|ézemi to nevypada|oo nic |épe.Však toho by|yp|nénoviny a te|evize.
Tvoři|y se ko|ony' by|y desítky bouraček. KaŽdý nadáva| na ten zatÍacenÝ sníh a jako
kaŽdoročně
takéna silniěáře' Že svou práci nedě|aiítak' iak bv měli.
Komu se nechtě|ovyjíŽdětautem na zasněŽenou a k|uzkouvozovku
a kdo spo|éha|na v|aky,tvrdě narazi|.Sněhu bylo to|ik'Že zapadaly
koleje, neíungova|y výhybky. V|aky mě|y hodinová zpoždění'
Některév|aky (i na tak Írekventované
trase Praha-Ko|Ín-Pardubice)
se dokonce ruši|y.Dostat se někam v|akemvčas? Utopie.

Trva|od|ouho,než se všechnovráti|ozpět do normá|u,a sníh zaěa| opět padat.
Sice uŽ ne v takové míře, a|e nep|echu udě|a|znovu. Do toho ještě arktický
rekordnímráz, vítr ... Letošní|eden uděla| čest svému jménu,a to ve všech
směrech.
My můŽeme pouze pogratu|ovatv|ekařům,Že po bezesných |istopadovýcha
prosincovýchnocíchs vidinou nulor4ichtržebse k nim nakonec obráti|oštěstía
oni si mnou ruce nad natřískanýmisjezdovkami.
JaS
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zEzo
zPRÁvY
ziednánízo Ve|imkonanéhodne 27.,|.2o1ov zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin

Přítomni:pp. . Seiíert,|ng. Richterová' S|abá' Kaftan, Kotek' Kube|ka'
Mgr. Karpeta,JUDr. Těmín
Hosté:pí Kopecká' p. Radoň' p. Jak|
1' Zaháiení oroved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef Seifert. Konstatova|, že je přítomna nadpo|oviění
většinaě|enůZo. H|asovánío programu:pro 8 - proti 0 - zdrŽe|
se 0
2. Kontro|aminuléhozáoisu
. Úzsvlr,t - By|a podepsána sm|ouva o bezúp|atnémpřevodu
pozemkú.
. Nabídka parce|y p. ě. 123.'|vk. ú. Ve|im - By|i os|oveni ve|imští
Žadate|é,nikdo o výše uvedenou parce|u neprojevil zájem' protÓ
budou os|oveni ostatní zájemci uvedení V seznamu Žadate|ůo
stavební parce|u. Zo dá|e rozhod|o, že seznam Žadatelůo stavební
parce|ybude zrušena v případě prodejeda|šíchobecníchpozemků
budou tyto nabídnutyíormouveřejnéaukce. Hlasování:pro 6 - proti
1 . zdrželse 1
. Připomenuty ostatnízprávy'
Poté pan starosta předa| s|ovo zástupcůmTJ Soko| Ve|im. Pan ing,
J. Radoň nejprve poděkova| za úk|idsněhu ko|em soko|ovny. Poté
seznámi| Zo se spotřebou energií v soko|ovně. TJ Soko| Ve|im si
stanovita |imit na energie, kteý by| k31 . 12.2009 Vyěerpán' (Tento
návrh na stanovení|imituby| projednávándne 9' 9' 2009 na Zo Ve|im.)
Pan Radoň dále inÍormovalo jednání s ředite|emško|yMgr. Karpetou,
se kteým se dohod|na provozu soko|ovnyprvníchčtrnáctdní v Únoru
roku 2010. Pan ing. Jak| před|oŽi|Zo graficky zpracovanou spotřebu
energiíod roku 2004 aŽ do roku 2009. Po krátkédiskusi pan starosta
.|10
000'- Kč'
SeiÍertnavrh|do rozpočtupro rok 2010 finaněníěástku
která bude TJ Soko| Velim poskýnuta na provoz sokolovny.H|asování:
pro 7. proti0 . zdrŽe|se 1
Pan starosta Seifert poŽádal o schvá|enÍ záměru obce . prodat
nemoviý majetek. pozemek p. é,'91212o vlýměře667 m2,p. č' 912/5o
ýměře 39 m2, p. č.g14l^12o výměře 1346 m2 a nový pozemek p. Č.
914121o výměře 7400 m. v k. ú.Ve|im (druh pozemku - vodníp|ocha).
Záměr bude vyvěšen na úřednídesce obce Ve|im po dobu zákonné
lhů.ty.Rozhodnutí:Zo souh|así. Hlasování Zo: pro 8 - proti o - zdrže|
se 0
3. Doš|ápošta
. č.j.53/2010M. Hu|a - projekce NTL-VTL p|ynárenskýchzařízení,
Ko|ín- Žádost o uzavření sm|ouvy o budoucí sm|ouvě o zřízení
věcnéhobřemene na pozemky KN 129 a KN 379/1 v k. ú. Vítězov
z důvodupřípravystavby ,,Nová p|ynovodnía kana|izaěnípřípojka
pro p. č. 14ol7, Yítězov...Zo souh|así. H|asování: pío 7 _ proti 0 zdrže|se 1
. č.j. 55/2010Správa CHKO Kokořínsko,Mě|ník- Zna|ecký posudek
na pozemky v NNP V Jezírkách a žádost o schválení prodejg
pozemků(p. ě.9'|2t2o výměře 667 m2,p. ě,912t5 o výměře 39 m2,
p. ě' g14t.|2o výměře 1346 m2 a nový pozemek p. č. 914121o
výměře 74Oo m2 v k. ú. Ve|im)' odpověd': Zo zveřejnízáměr na
prodej výše uvedených pozemků na úřednídesce obce Ve|im po
dobu zákonné|hůtya své rozhodnutíoznámí Žadate|ina únorovém
zasedáníZO'
. č.j'58/2010VP Procházka, s. r' o. - Cenová nabídka na
rekonstrukci střech v MŠ Ve|im. odpověd': Zo bere cenovou
nabídkuna vědomí,částkabude zahrnutado rozpočtupro rok 2010.
. ě.i.65/2o1oÚzsvna - Žádost o podpis smlouvy o bezúp|atném
převodu nemovitostí- poz. p. ě. 32512KN uýměra 4543 m" vodní
plocha,vodnínádrŽ umě|á a poz. p. č.325t3KN rnl'měra49 m3vodní
plocha, vodní nádrŽ umě|á. Zo odsouhlasi|o bezúp|atnýpřevod
v roce 2009, bere na vědomí.
. č.j. 66/2010sUNcAD' s. r. o. - Nabídka na geodet. práce na akci
,,Zatep|ení budovy obecního úřadu Ve|im.. a projektovou
oken Včetně
dokumentaci - projekt zatep|ení a ýměna
energetickéhoauditu na q7še uvedenou akci. Rozhodnutí: Zo
s nabídkamisouh|así.H|asování:pro 7 - proti0 - zdrže|se 1
. č,j.71/2o1oEuroCycles, s. r. o. - Žádost o sdělení podmínek a
poŽadavkůk výstavbě FvE, zo pověřuje JUDr. Těmína a starostu
jednání.
SeiÍertak da|šímu
Zo, diskuse
4. Zpráw č|enů
Pan starosta
Zo o zakoupenísněŽnéÍrézy.Dá|e seznámi|Zo
- |nformova|

Zo poděkování
výroění
schůzeSDH Vítězova t|umoči|
s průběhem
pomocpři zajištění
p|esu'
2. Hasičského
za finanční
Zo o přípravěŽádostína zatep|eníbudovyMŠa
- PotéinÍormoval
oÚ Velim.
Mgr.Karpeta
- Poda| zprávu o zápisu pro školnírok 2010 - 2011' který se
uskuteěni|15. 1. 2010 vbudově |. stupně Zák|adníško|yT' G.
početdětí'
30 dětí'konkrétní
MasarykaVe|im.K zápisuse dostavi|o
kterénastoupí
do prvnítřídy'sdělíMgr.Karpetapozději.
PaníS|abá
- Požáda|a,zda by moh|autobuszastavovatv Kolíněv Legerověu|ici'
Že vedeníoAD Ko|ínbudezas|ána
Pan starostaSeiÍert
odpovědě|'
písemnáŽádost.
Z iednáníZo Velim konanéhodne 10.2. 2o1ov zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
Přítomni:pp. .. SeiÍert' |ng. Richterová, Kaftan, Kotek' JUDr. Těmín'
Kube|ka,Mgr. Cešpiva
1. Zaháiení provedl a sprogramem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef SeiÍert' Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviění
většina č|enůZo. H|asovánío programu: pro 7 _ proti 0 - zdrže|
s e0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
- By|i os|oveni da|šízájemci o stavebnÍparce|y,jimŽ by| nabídnut
pozemek ě. 1231 v k. ú.Ve|im. Majíse vyjádřit do 24' 2' 2010' By|i
seznámeni s rozhodnutímZo. Že seznam žadate|ůo stavební
parce|ybude zrušena v případě prodejeda|šíchobecníchpozemků
budou tyto nabídnutyÍormouveřejnéaukce.
- Záměr o prodeji nemovitého majetku . pozemek p. č. 91212 o
výměře 667 m2,p' č' g12l5 o výměře 39 m2, p. č. 914112o výměře
1346 m2 a nový pozemek p. ě. g14l21 o výměře 7400 m2 vk. ú.
Ve|im (druh pozemku - vodní p|ocha)by| vyvěšenna úřednídesce
obce Velim.
- Připomenuý ostatnízprávy.
3. Doš|ápošta
. č.j.75l2o1o A. Sixtová, Loděnice u Berouna - |nÍormaceo Žádosti
naČEz. připojenÍparce| - spojnice Kar|ova,Žádost o potvrzení,že
uvažovanéumístěníodběrných míst (připojeníparce|)je v souladu
s ÚP obce Ve|im. odpověd': Zo bere na vědomí, potvrzenízas|at
nemůŽe' je|ikoŽ některé parce|y zasahují mimo p|ánovanou
zástavbu.
. ě.j.76l2o1oM. Vyšatová,Ve|im - Žádost o výměnu bytu vDPS.
Rozhodnutí:Zo se směnou bytu nesouhlasí.H|asování:pro 0 . proti
6 - zdrŽe|se 1
. ě. j.82l2o1o VoDos, s' r. o. - Žádost o podepsánídodatku č. .l ke
sm|ouvěo dí|oč.018/2008.Rozhodnutí:Zo souh|asís podepsáním
.l
dodatku.H|asování:pro 6 - proti0 - zdrŽe|se
. ě. j.83/2o1oP. Křeh|a,Velim - Žádost o přidě|eníobecníhobýu.
o obecníbyt.
odpověd'Zo..Zařadit do seznamu Žadate|ů
. ě,j.87l201oKrajský úřad Středočeskéhokraje' odbor dopravy Žádost o zas|ání poŽadavkůa připomínekk jízdnímuřádu ČD pro
období2010 - 2011. odpověd':Zo nemá připomínky.
- č.j. 93/201o |. KoČovská,Sv. Miku|áš. Žádost o podepsáníbudoucí
Velim' Vítězov,
sm|ouvyo zřízenívěc. břemene č. |P-126o02713/.|
nn pro p' p. ě. uln. Rozhodnutí.Zo souh|asís podepsánímvýše
.|
uvedenésm|ouvy.Hlasování:pro 6 - proti0 - zdrŽe|se
- é.j. 12412010 EuroOyc|es, s. r. o. - Nabídka ročníhopoplatku
z výnosu FVE do obecníhorozpočtuve výši50 000'. Kč. odpověd':
Zo tuto podmínku neakceptuje a pověřuje starostu SeiÍerta
jednání.
k da|šímu
- č,j. 12612010 FERBo' s. r. o., olomouc - Žádost o podpis
sm|ouvy o budoucí sm|ouvě na věcné břemeno - akce
e|ektrárnaCerhenice 3000 kW. a návrh jednorázové
,,Fotovo|taická
úplatyza věcné břemeno pro vedeníkabe|ovépřípojkypo pozemku
v k' ú. Ve|im V částce 20 000'. Kč. odpověd': Zo souh|así.
H|asování:pro 7. proti0. zdrŽe|se 0
4. Zpráw členůZo. diskuse
Pan starosta
- lnÍormova|Zo o zvýšenívstupnéhona Velimský ples. Zo s cenou
vstupnéhonesouh|asía navrhuječástku70'. Kč.
. Dá|e pan starosta seznámi| Zo s podmínkami pro |ov ryb pro rok
2010' které navrh| pan Josef Foršt (rybářská stráŽ). Podmínky
pro |ov ryb budou vyvěšenyna úřednídesce. Zo bere na vědomí.
Pan Kotek
. zepta| se, jaká je záruka na nově zhotovenou si|nici ve Ve|imi. Pan
starosta odpovědě|, že záruka na nově zhotovenou silnici je šest |et.

Dá|e upozorni| na špatný stav zdi u kato|ickéhohřbitova (v u|ici
Riegrova se zed'nak|ání), bude nutné povo|at statika. Pan starosta
odpovědě|,Že bude objednán statika potébude zed'opravena.

BI]BBII(A

sPolnčnnsrlzi
SPOZ

Budova V|eVo je hospoda Krásenských, na jejímžmístě ted' stojí
Nádherně
dvojdomek rodiny Fundovy (ved|e je obchod ,'U Je|ínků,.).
vyzdobená budova uprostřed je býva|ý SixtŮv statek, nyní tu byd|í
v přestavěném domě Farkašovi. obrázek vpravo znázorňuje dům
obuvníkůp' Marka a p. Hrušky, kteý stá| hned ved|e Krásenských'
Dnes tam byd|íBu|grovi.Všechnytři budovyjsou na náměstí.

OZNAMUJE

VÝznamná Životníiubi|eaoslavi|i:
KučeraV|adimír'Ve|im
Doucha Rudo|Í'Velim
V|achýJoseÍ'Ve|im
RadoňskýV|astimi|'VeIim
Vepřek Jiří' Ve|im
Synek Jiří' Ve|im
Lanc Jaroslav, Velim
Po|áková Eva' !e|im
Drábková Anna. Ve|im
FarkašJozef. Ve|im
Nechojdomová V|asta, Vítězov
Do da|šíchlet přejeme hodně zdraví!

75 let
60 let
75 let
60 let
65 let
70 let
95 let
80 let
70 let
75 let
91 let

Zlatou svatbu oslavili:
Jaroslav a Ludmila Hervertovi,Velim
BIahopřejeme!
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Další poh|ednice pochází také ze soukromé sbírky pana Martina
Steinbrechera a je z roku 1899. I na ní je napsán pozdrav. opět
budeme rádi' když poznáte budovy znázorněné na staých poh|ednicích
kvak
a ozvete se redakci.Te|eÍon:731 820 050

NarodiIsó:
Drahovza|Šimon,Ve|im
Rodičům
b|ahopřejeme!

VrurusrÁABECEDALrsr |o|)

Zemřeli:
LiterováEmi|ie'Velim
KocúrPavo|'Ve|im
Čestjejich památce!

z NAŠ|CH
šrol
Zápisžádostío přiietídítětedo MS
vzdě|ávání
k předškoInímu
Ředite|stvíMateřskéško|yVe|im oznamuje:
vzdě|ávání
zápis Žádostí9 přijetídítětedo MS k předškolnímu
proběhnev MS Velim v budově A ve dnech: úterý9. 3. a středa 10. 3.
2010 od 8 do 15 hod.
Po zápisu mohou děti nastoupitdo mateřskéško|yod 1. 9. 2010.
Do |l|.třídyM;Spřrjímámeděti narozenéod 1. 9. 2oo4 do 31 . 8. 2005
Do ||.třídyMp přijímámeděti narozenéod 1. 9.2005 do 31. 8' 2006
Do |. třídyMS přijímámeděti narozenéod 1. 9. 2006 do 31, 8.2007
(to znaméná,že dítětipři nástupu do MŠod 1. 9. 2o1o budou 3 roky)
Rodičes sebou přinesou: 1' svůjp|atnýobčanskýprůkaz'2. rodný |ist
dítěte
Anna Tomášová, ředite|kaško|y

Velimsképroměny II
V minu|émčís|eVN by|a otištěna pohlednice se třemi stavbami.
Děkujeme paní M. Nykodemové,která všechny tři budovy pozna|a a
ještěvysvět|i|a,kde se ve Ve|imi nacháze|y.
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Ruiny vsi Ve|imi trěe|ydo výše řadu |et po drancovánía p|eněníza
30ti letévá|ky. Zpočátkuse původníobyvate|épo odchodu Žo|dákůdo
Vsi opět vraceli. Po největšímzásahu císařských v po|ovinězáří 1634
se obyvate|stvorozprch|odo vzdá|ených míst. Po míru praŽském30'
května 1635 se něko|ik obyvate| do Ve|imi opět vráilo a stěŽkostmi
obnovova|osvá obyd|Í.o ětyři roky později vtrh|o Bannerovo Vojsko
znovu do vsi, která pak zůsta|av ruinách p|ných10 |et.
Ru|a je hornina či chceme.|i druh kamene vynikajícíchVlastností.
Vyskytuje se v býva|ých |omech ve Velimi a Vítězově. Původně
Vystupova|ana povrch země na ve|imskéská|e a na Bedřichově. Její
vyuŽitíje mnohostranné'Nejstaršístavby V obci, včetněhradebníchzdí
ko|em zahrad, jsou z tohoto materiá|u.Ru|y z ve|imského|omu by|o
hojně vyuŽívánopři stavbě silnic a Že|eznic.
Ru||a berní zroku 1654 je poměrně rozsáh|édí|o.Je to úřední
a zahradníkŮ(domkařů)po
soupis všech panství,sed|áků'cha|upníků
30ti |etévá|ce. Mě|a nasto|itpořádek při odváděnídaní'obsahuje mimo
jinéi soupis 2.'|osadníkůze Vsi Ve|imi.
Rumištěm se rozumí místo na uk|ádání odpadu z |ikvidovaných
staveb apod. Ve|kými rumištiby|y v minu|ostive Velimi písečníkna
ská|e nebo prohlubeňpo vytěŽenécih|ářskéh|íněu býva|écihe|nyp.
Bašty.obě tato místaby|aeko|ogickyzajištěna.R' 2005 známe rumiště
V prostoruza b,ýva|ýmcukrovarem s rumem ze skýky dvorníchp|och
a z |ikvidovanýchbudov býva|éhocukrovaru' Kontro|ovanýmrumištěm
je skládka provozovanáv pos|edních|etechve vítězovskémpísečníku'
Rum| Jan byl šestým he|vétským kazate|em (prvním české
národnosti)v evangelickémsboru ve Velimi. By|o to v |etech 1847 až
1858. Potése sta| pos|ancemsněmu Krá|ovstvíčeského.Ještě za jeho
ve|imskéhocÍrkevníhopŮsobení byl do Ve|imi povo|án vikář Justus
Emanue| Sza|atnayz Moravčev jiŽníchČechách,který pak by| r. 185B
zvo|en za sedmého ve|imského duchovního. Rum| by| Iéž
Matice české.
sooIuzak|adateIem
Rum| Jiří, profesorpraŽskékonzervatoře,navštívi|
Velim něko|ikráte.
Zde mimo jiné také doprováze| na k|avíroperního pěvce Jaroslava
Součka. By|o to napřík|adpři vystoupenívnedě|i 30. října 1983 ve
ve|imskésokolovně. ProÍesorRum| doprováze|Járu Součkana k|avíri
při jeho vystoupení1. |istopadu1987.
Rumové pra|inky by|y jedním z nesčetných cukrovinkářských
výrobkůvycházejícíchz Ve|imské továrny. Jejich obdobou by|y tzv.
|ahvičkyp|něnépříchutěmirŮzných |ikérů.
Jakko|i se výroba rumo\^ých
pra|inek zdá|a být s|oŽitá' by|a ve|mi jednoduchá. Nejprve se vše
rozvaři|ov kot|i- cukr, rumovéaroma, barvivo a da|šíingredience'Pak
stači|o horkou tekutinu od|éVat do Íorem vy|isovaných v pudru.
Rozvařený cukr tuh| po obvodu, kde vytvoři|sk|ovinu.Poté by|o třeba
polotovaryvyjmout,ofoukata polítčoko|ádou.
Rumpá| je stroj podobný k|adce pouŽívanýke zvedání tě|es. Na
točicívá|ec se navíjí|ano, kterése zkracuje a tímzvedá tě|eso.I u nás
jsme v minu|ostizna|i praktickévyuŽitírumpá|u' napřík|adpři vybrání

Vody ze studny nebo ke zdvihání poražených zvířat určených k
',bourání...
Ruské vojsko by|o za napo|eonských vá|ek i v našem kraji. Podle
písmáka Vaváka z Mi|čicnocova|i ruštívojáci na někteých místech pět'
šest až sedm nedě|' Mezi místy, kde by|i ubytováni'jmenuje iVe|im'
Baiervecka Siegfe|d.Tato situace trva|aaŽ do bitvyu S|avkova r. 1805.
Rusňák je han|ivéoznaěení pro Rusínce či|i obyvate|e býva|é
Podkarpatské Rusi. S|ováka Jána Rusňáka, nar. 9. března 1929'
přived|v 50' |etechdo Ve|imi nástup do zák|adnívojenskés|uŽby.Po
Vojně se v Nové Vsi oženi| a svou profesi e|ektrikáře uplatni| ve
Ve|imskétovárně. Svůj dům v Nové Vsi, u|. Ve Dvoře ě. 38 zve|ebi|
k nepoznání.Z Ve|imskétovárny přešel později do JzD Nová Ves.

Zprávy Klubu přáte| Pardubicka
Bohus|av Ba|áček,Ve|im - Návrat do dětských snů
Ve|imský k|ub rodákŮ má nepochybně mimo č|enskouzák|adnu
početnouřadu příznivců.Koncem |edna se opět po |etech ozva| jistý
pan Jaros|av Hendrych z Hřebče u K|adna. Vyřeši|totiŽjednu malou,
a|e zajímavou záhadu, která jej prováze|a od dětství.Jeho dopis i
při|oŽená tiskovina nás o tom přesvědči|a. Zde tedy zhruba
starý příběh'kteý nás vrátído doby prvnírepub|iky.
zrekapitu|ujeme
Pan Hendrychvzpomínána své m|ádÍ'kdy sedáva|is dětmi u krabic
s knihamipohádek, kterési mezi sebou měni|i.Jedna z nich mu zv|ášť
utkvě|av paměti. Kniha by|a mnohem většínež ostatní,by|a z tuŽšího
papíru a na p|oše něko|ika stránek obsahova|a ce|ou řadu pestrých
barevnýchobrázkůs dop|ňkya básniěkami' Pohádkovým způsobemse
zde vyprávě|o o původu tehdy rozšířenéa ob|íbenécikorky' směsi
pouŽívanék vaření kávy. Proto ji uschova| tak bezpečně' Že ji pak
později nemoh|na|ézt.
Počátkem30. |etminuléhosto|etíse svět zmíta|v hosoodářskékrizi'
V roce 1934 chodi|ma|ýJaros|av do prvnítřídy.V tétodobě by| tatínek
bez práce, takže mnoho radosti v rodině nebylo. Tenkrát před
Vánocemi vyh|ási|atovárna na čoko|áduve Ve|imi u Ko|ínanějakou
soutěž.Jaros|avůvbratr,kteý by| o 7 |et starší,tu soutěžvyhrá|' a tak
mě|a rodina pod stromečekkrásnou ko|ekci z Ve|imskétovárny. V ty
dny přines|a maminka s nákupem z obchodu i onu dříve jiŽ
vzpomÍnanoupohádku' která se Jaroslavovi ve|ice |íbi|a.V dětské
představivostisi ji ihned spoji|s Ve|imskoutovárnou.
Uplynu|ydesítky|eta z pana Jaros|avaHendrychase sta|důchodce.
Vzpomně| si na tu krásnou pohádku, kterou kamsi v dětsWí za|oŽi|a
která připomněla dobu jeho m|ádí.Jeho touha znovu ji uvidět by|a tak
si|ná,že inÍormaceo ní pos|a|do Ve|imi,kde se dosta|ydo rukou k|ubu
rodáků.Ve Velimi se však o popisovanékníŽečcenic nevědě|o.Zato
pan Jaroslav zde získal inÍormaci,Že o archivá|iíchz Velimskétovárny
by mohli vědět v,,orionce,.v Modřanech. Na dotaz pana Hendrycha se
z Modřan ozva| jistý pan Němec, který mu sdě|il, že archiv rodiny
G|aserů,tehdejšíchmajite|ůVe|imskétovárny, převza| Státní ob|astní
archiv Praha 4, a sice jmenovitěpaníMgr. Tarantová.Na dotaz pak tato
paní panu Hendrychovipotvrdi|a,Že ve zmíněnémarchivu h|eda|a,a|e
kjejímu v|astnímuzklamání Vněm nic podobnéhonenaŠla.Nakonec
však poskyt|a dobrou radu. Její známý, pan dr. Šembera
muzea v Praze, by moh| pomoci. Cesta do
z Umě|eckoprůmys|ového
zmíněnéhomísta přinesla naprosto uspokojivývýs|edek.Po d|ouhém
pátráníse vjedné krabici h|edaná pohádka skutečněnaš|a.Doš|oVšak
k ve|kémupřekvapení. Tato pohádka nadepsaná: ,,Píseň o Žitném
zrnéčku,.
neby|avydána Ve|imskoutovárnou,a|e ÍirmouJindřich Franck
a synové, akc. spo|. Pardubice' Pan Hendrych navíc zjisti|, Že se
v Pardubicích sice vyrábě|a žilná káva Pero|a, ale cikorka by|a
vyráběna z čekanky.Z velimské zkušenosti můŽeme potvrdit' Že se
skutečně ěekanka ve velkém pěstova|a, a|e spíše V prostoru ,,za
Dráhou..,kde je písěitýterén.Většina po|nostíje zde na jih od trati' kde
je mnohem |epšíbonita půdy a kde se v té době tradičně daři|o
cukrovce. Pěstováním čekankyse však pros|avi|asousední Soko|eč,
kde dokonce postavi|ia provozova|ivelkou sušárnu čekanky.Nerad
bych se mý|i|'a|e je více nežpravděpodobné,že sušená ěekanka odtud
putova|ana da|šízpracování právě do Pardubic. A to je tedy konec
pohádky' v|astněo pardubickéFranckovce a Pero|e.

Ke 160.výročínarozeníTGM

Je tomu v|astněnedávno,co by|ave|imskápomys|ná,,podkova,.
Dnesjižtu stojíPod Humnydva novédomky'Za
spojenanovousi|nicí.
něko|ik|et' aŽ se ce|á západnípo|ovinatéto u|ice zap|nínovou
t4istavbou,
nikdonepozná,Že se křiŽova|a
s polnícestou,vedoucíod
jihuk severumezi úrodnými
poli' kteráji obk|opova|a'
o tétocestě se
po dvoudnechpobytuVe Velimibudoucí
zmiňujiproto,Že po níkráče|
prezidenttehdyještěneexistující
repub|iky.
Vrace|se
Ceskos|ovenské
z dů|eŽité
návštěvy,
kteráse zapsa|ado historienašízemě.
narozeníjedné
Tento nezvyk|ýúvodmá připomenout160.výročí
postavnašichdějin'TomášeGarrigueMasaryka.
z největších
Masarykse narodi|vHodoníněve čtvrtek|7,března 1850.Jeho
vymyka|
rodičeby|iprostí|idé.TomášMasarykse svýmischopnostmi
pravdu
Sta|se zna|cempoměrů
i lidía nauěi|se oddě|ovat
svémuoko|í.

od |Ži.Po vychozenízáktadníško|yv Čejkovicíchpřeše|na gymnázium
ve StráŽnicia v Brně, pak ve Vídni' kde v červenci1872 maturova|.Pro
nedostatek prostředků se muse| vrátit k rodiěůmdo Čejkovic, kde se
uči|kovářem. Na studia se však po čase vráti|.Ve 22|etech nastoupi|
na vysokou ško|u'dosáh| akademickéhotitu|ua sta|se vysokoško|ským
proÍesorem. o tom by moh| ostatně obšírně informovat Íi|ozof a
re|igionistadr. otakar Funda, ve|imskýrodák' ktery'se touto tematikou
podrobně zab,ýva|,
Množství inÍormací o Masarykovi |ze zkrátit na boj o pravost
rukopisů, na|ezených Vác|avem Hankou, které Masaryk oznaéi| za
padě|ky.Hůře však vyzně|a aÍérahi|snerovská'při níŽŽidovským|adík
Hi|sner by| obviněn zvraždy katolické dívky AneŽky Hrůzové.Na
Masaryka se snes|a smršťnenávisti hned z něko|ikastran. Proto se na
de|šídobu odm|če|'
Dne 23'června 1901 by| Masaryk pozván ve|imským patriotem
Bedřichem Sixtou z č.55 k návštěvěVe|imi.zde V hostinciU Novotných
(potom U Krásenských) opět Masaryk veřejně vystoupi| se s4im
historickým projevem. Při této pří|ežitostinavštívili superintendenta
reÍormovanécírkve české Justa Emanue|a Sza|atnaye, se kteryim
setrva|v dlouhémpřáte|skémrozhovoru.Masaryk přespa| u revidenta
Sixty na náměstív č.55. Jejich dům by| vyzdoben bustamičtyřčeských
ve|ikánůa sgrafitys husitskýmisymbo|y.Druhéhodne vykroči|Masaryk
cestou Pod Humny k ve|imskémunádraŽí.
Ve|imští|egionáři odha|ili Ve 30. |etech minulého století na budově
hostince U Krásenských pamětní desku s p|astikou TGM. Před
německými okupanty byla tato deska ukryta ve věŽi evange|ického
koste|aa po vá|ce s|avnostněvrácena na původnímísto.o jejímdalším
osudu se uchova|ydvě nedo|oŽenézprávy' Jedna tvrdí'Že po sejmutí
ze zdi by|a deska zazděna A|oisem BuÍešema Jaros|avem Radoněm
do příčkynově budované obřadní síně ve staré budově národního
4iboru' podle druhéverze byla rozbita pa|icía materiá|z ní by| vyuŽit
jako sběrná surovina. Urěitě však ještě dnes Žije někdo' kdo by moh|o
tom oodat svědectví.
BB

Návrhy změn v Klubu přátel Velimi

V neděli 11. dubna 2010 dovršíčtvt1ý
oddí|ve|imskéhoSoko|a 20 |et
své ěinnosti. Ztoho důvodu navrhujíčlenovéuspořádat Vsobotu 10.
dubna 2010 od 14 hod. v ma|émsá|e soko|ovnys|avnostníschůziza
povaŽujída|šínávrh na zkrácení názvu
úěastiveřejnosti.Za dů|eŽité
k|ubu, přičemžby by|o vypuštěno s|ovo ,,rodáci.,.Napříštěby jméno
k|ubu znělo: K|ub přáte| Ve|imi - 4. oddí| Soko|a Ve|im. H|avním
důvodem zkrácení je, Že s|ovo rodáci v minu|ostiodrazova|omnoho
zájemcůod vstupu do k|ubu.
Na uvedenou schůzi by by|o třeba pozvat nejen ě|eny k|ubu a
ostatníchsoko|skýchoddí|ů'
včetněvýboruSoko|a,a|e i všechnyspo|ky
a instituce a h|avně občany.Je nutno odpovědně zvažovatmoŽnost
dop|něnívýboru K|ubu přátel Ve|imi,kteý by mě| být maximá|něaktivní
a iniciativní'Ty z občanů,kteří by projevi|i zď1em a mají potřebné
předpoklady'by bylo třeba navrhnoutdo neobsazenýchÍunkcí'
Navrhujeme provést vo|bu výboru Klubu přáte| Ve|imi. VŠichni
přítomní'včetně neč|enů,by obdrŽe|i anketní |ístky s vyznačením
funkcí' U někteých funkcí bý by| vyznačentyp. Za ním by nás|edova|
text: tvé typy (ty by dop|ni|iúčastníci
návrhů).Komise by se odebra|a
k poradě a z návrhůsestavi|ano{ {bor' ktenýby by| p|énemschvá|en.
Velim - Fajberk21. ledna 2010

Vzpomínáme
na doby minu|é.Dobré
výsledkyve skromnýchpodmínkách
Judo, TJ Sokol Velim
Ztich|á,zab|ácená u|ice. Spoře b|ikající|ampy usměrňujímé kroky do
suššíchčástíchodníků.Ještě padesát metrůa konečněpřicházím na
křižovatku.Svět|a naráz přiblivá. Zatáěím v|evo a za chvi|iěku mě vítají
tři ve|ká zářící okna ve|imskésoko|ovny, stavby, která hodně pamatuje.
Nadšenísoko|ovési ji postavi|isami, a kdyŽ za války vyhoře|a,zaěa|i
úp|něznovu' JenŽe ěas nemi|osrdněpoznamenává všechnya všechno
a těch nadšenýchnotně uby|o.I proto tu dnes přo tě|o\^ýchovu
majívíce
neŽ skromnépodmínky.
NA HODINE JUDA
Je těsně před sedmnáctou hodinou' Právě v tuto dobu pok|ekávajína
- ze|enémjudistickémobdé|níku- ke společnémupozdravu
''bojišti.
adepti bí|éhokimona. ZběŽně poěítám- je jich ko|em pětadvaceti: ho|ky
i k|uci, věk rúzný' Zaěínajírozcvičkou vedenou dvěma instruktory. Po
deseti minutách se děti dě|í do dvou druŽstev. Na řadu
''ostrých..
přicházejípády. Ti pokroěi|ejší,
říkejmejim třeba Áčt<o,
si je opakujízaěátečníci,Béčko,se jim teprve učí.KaŽdý prvek instruktornejdříve
něko|ikrát předvede a dokonale vysvět|í.l přes ve|ký poěet dětí tu
v|ádne discip|ína.Béčko' vedené ing. Strnadem' si roztahuje dvě
žíněnkya pokračujev nácviku zák|adníchchvatů.o kousek dá| na
bojištito užvypadá skoro jako na závodech. Povel Miros|ava Procházky
zahajuje krátké souboje dvojic. Vydatně mu pomáhá
''hadŽime"
černov|asáSárka Sixtová, tě|ovýchovnýpracovník,která' jak se zdá, tu
kromě Vedoucích,,nat|uče..
všem. o to víc překvapuje'Že je zde |etos
poprvé a také napos|edy. Přiš|a se vlastně roz|ouěit:s instruktory,

kamarády a moŽná i se svým sportem. Pod|e jejích slov znamená
přechod na střední ško|u mnoho nových povinností,které se uŽ se
sportem dohromady nedají zv|ádnout. Skoda, i takh|e přicházíme o
talenty.
HODINA POKRACUJE
Dnes bude pouze jedna - vedení TJ čeká schůze, na kterése budou
řešit problémy se soko|ovnou. Děti toh|e nezajímá, a i přesto' Že je
vtě|ocvičněcite|néch|adno' čekajíbosky' aŽ na ně přijde řada. Na
závěr tréninkupřichází jako obvyk|e krátký kurs sebeobrany. Ještě
pokyny pro příště- ročníky1975' 1976 a 1977 se poradí s rodičia
13. prosince ráno majísraz v Ko|íněna závodech Po|abskéhopoháru.
A nezbýná prezence úp|něnakonec - z ní se dovídám' Že nejméně
Že po sobě musí uklidit'a tak
čtvrtinaoddí|uchybí!Děti nezapomínají,
po pozdravu se spo|ečněpouštějído práce. Na malou Evu Je|ínkovou
čeká sestra, pojedou do Ratenic, což uŽ je kousek cesý. Copaté Evě'
ptám se. ,,No
ušitéz hadíchocáskŮ, oěka jen září.,'Tose ti tu tak |íbí?.,'
jéje. Chodím sem asi pů| roku a je to tu moc prima. o oddí|umi
pověděla moje kamarádka a sama nakonec chodit přesta|a...Tiše
dodává: ,,Bezvase tu pereme,.,ase smíchemse |etípřev|éknout.

s VEDoUoíM
NAsLoVíČKo

Abychom si moh|iudělat o oddíluJuda TJ Sokol Ve|im úp|nýobrázek,
zdrŽe|ajsem ještě chví|ijednoho z vedoucích,ing. Strnada. Vyzvědě|a
jsem: oddí| by| za|oženvroce 1975. Scháze| se, stejně jako nyní'
v pátek od 17 do 19 hod. S ing' Strnademjej ved| od zaěátku Miros|av
Procházka (dojíŽdíz neda|ekéKřeěhoře a Věnuje judu většinu svého
vo|néhočasu).Zhruba po dvou |etechčinnostinás|edovalade|šípauza,
a|e v pos|ednídobě se zase rozje|anap|no. Dnes zde mají ko|em 40
dětí!Vedou je s jiŽ zmíněnýmiještěKare|Tůmaa Pave| Ko|ář.
TJ se podaři|osehnat a zakoupit bojištěa 17 kimon. Ta samozřejmě
nemoh|a stačit.zde pomáhají h|avně rodiěe. Ti jsou vůbec dů|eŽitým
spojencemtě|o{chovnéjednoty _ vŽdý většinadětí dojíŽdíz oko|ních
vesnic a těŽko by se večerdostáva|ydomů.
Do oddílu Juda se mohou přih|ásit ch|apci a děvčata od sedmi do
sedmnácti |et.Nejméněpů|roku trvá, neŽ zv|ádnouzák|adníprvky:poté
se konají přísné zkoušky' Jejich úspěšnéabso|vování ,,vystavuje..
č|enovi oddílu registrační průkaz a znamená i postup do
NenÍ tomu -lak d|ouho' co mě|a Ve|im své krajské
,,pokroči|ejších...
přeborníky,byli jimi bratři Škopkovéa Jana Sahulková, a to jsou,
vzhledem k podmínkám,výsledky opravdu dobré.I současníjudistése
krajskéhopřeboru, a to na měsíc (bude zá|ežet na počasí)
účastní
budou muset přerušitčinnost- tě|ocvičnase totiŽnedá výopit. Zbude
tedy více času na zv|ádnutí termino|ogie, kterou každý dostává
nacyklostylovanou.
děti by potřebova|ymít víc ctiŽádosti,umění prohrávat a citu
,,Dnešní
pro Íair p|ay. KdyŽ se nám V nich podaří Vypěstovat a|espoň tyh|e
v|astnosti,mě|o naše spo|eěnéúsi|ínějaký smys|,..končínaše povídání
ing. Strnad.
Dr.7uzana Musí|ková/Tě|ovýchovnýpracovníkč' 23,24 z r' 1987l

Po|abskáliga žactvav JUDo

Tato d|ouhodobásoutěŽ Žákovskýchkategoriíje'pokud vím'jedinou
jiŽ 23 |et.oddí| Judo
dlouhodobouv Českérepub|ice.TrVá nepřetržité
při TJ Soko|Ve|imje pravide|nýmúčastníkem
uŽ 17. rokem.
Jedná se o šestikolovousoutěž,při kterémákaŽdý pořádajícíoddí|
právo pozvat mimo pravidelnéč|enyob|astníhosvazu JUDO Ko|íni děti
z jinýchoddí|ů'
Tak se sta|o,že soutěŽ získá da|šípřív|astekk názvu: Soko| Ve|im
|ako otevřený přebor Soko|skéŽupy Tyršovy' JC Ch|umec třeba jako
soutěŽ o pohár Kar|a lV., Staft při l||.ZS Ko|ínpořádá jedno ko|ojako
Pohár osvobození (kvéten)a jedno ko|o Vánočníturnaj. Podobně je
tomu i u ostatníchpořádajícíchoddí|Ů.
Stalo se tradicí, že každý ročník zaéíná |. ko|em ve ve|imské
soko|ovně' Letos to by|o vsobotu 23. |edna za účasti131 dětí z 11
oddí|ú,
91 ch|apcůa 40 děvčat,39 by|o ze soko|skýchoddí|ů'92 dětí
z oddí|ů
ostatních.
Závodníci,bojujícív různýchváhových a věkových kategoriích'kteří
se umísti|ina 1. - 3. místě' dosta|i dip|om' medai|i a věcnou cenu,
kterou věnova|y firmy a podniky (vesměs propagaěníhocharakteru .
ka|endáře,tuŽky, čepice apod.). oddí|y, kterése umísti|yna prvních
perníkovoucha|oupku.
3 místech,dosta|ytradiční
charakteristicképro průběhsoutěŽíve Ve|imi a v Ko|íněje, Že sbor
kva|ifikovanýchrozhoděích rozhoduje bez nároku na odměnu. Za
nemocnice,
stejnýchpodmínekpŮsobíi MUDr. Josef Kroupa z ko|ínské
ě|enovéa členky Sokola Ve|im S. Jak|' J. Radoň' R' Jeřábková' J.
Kopecká.
VýsIedky:
1' JC Nový BydŽov- 25 b'
2. JC Pardubice- 24 b.
3. JC Chlumec nad Cidlinou- 22 b.
4. Sokol Hradec Králové- 18 b.
5. Soko| Česká Třebová - 15 b.
6. Soko|Česká Ska|ice- 12 b.
7. DMM Poděbrady- 6 b.
8. Soko|Vršovicea Start l||.ZS Ko|ín- 4 b.
9. Sokol Velim a D. Pardubice- 3 b.

Ke zdaru.turnaiepřispě|i:Geosan Group, Kovo Hyb|er'Kuchař
Ve|im,Mero CR, a. s., Savas Ve|im,Texaco Praha,ZZN Kolín,župa
zázemí'
TyršovaKo|ín.obecníúřadVelima KoV poskyt|ytechnické
organizátoři děkujívšem za obětavoua výraznoupomoc, kterou
přispě|ike zdárnému
průběhu
Ks
soutěŽe.

Z fotbalovéhooddíluFC Ve|im
Ptalijsme se za Vás
. os|ovi|ijsme novéhotrenérave|imskérczevy pana Jaros|ava
Cešpivu a po|oŽi|imu něko|ikotázek před začátkemjarníčástisoutěŽe.
Pro velimský Íotbal jste v minulosti udělal kus práce, pak jste na pár let
zmizel z fotbalového světa. Jaká byla Vaše motivace vrátit se zpet?
Asi tři roky mě přesvědčova|mŮj kolega Martin Kync| (kapitán béčka)'
abych se vráti| k trénování.Pořád jsem proh|ašova|,Že uŽ nikdy
trénovatnebudu, protoŽe mám ve|kékoníčky'tj. cyk|oturistiku'návštěvy
|igových utkání své mi|ovanéSparty a vaření. Navíc mám domácí
povinnosti,tím mys|ímnákupy' vaření, praní a Žeh|eníprádla' úk|id.
Kdo to za mě udě|á? Jsem v důchodu' a|e ještě učím.Situace se
v minu|émroce trochu změni|a. Na Spartu jsem přestal jezdit' protoŽe
se mi její hra ne|íbía |iga vúbec přesta|a mít Úroveň. Najednou jsem
takézača|mítvíc času, a tak jsem se párkrát podíva|na zápasy béěka'
A doce|a se mi ti k|uci |íbili.Zača|ijsme o hře béěka s Martinem
Kync|em častěji m|uvit a on mě zača| opět přesvěděovat. A tak jsem
v urěitémokamŽikus|íbi|'že pomůžu,a|e jen jako asistenttrenéra.A|e
co by|a h|avnímotivace? Většina zkádru béčka(10 hráěů)jsou totiŽmí
býva|í Žáci ze ško|y a některé jsem trénova|v přípravce, v Žácích a
Lud'kaKostku dokonce i v dorostu a ve ve|imskémáčku(|.Btřída)'A to
mě přesvědči|o.
V podzimní části sezóny 2009 _ 2010 jste působil na pozici asistenta
trenéra, Co Vás přimělo vzÍt post hlavního kouče našeho B ýmu?
S|íbi|jsem, že budu jen asistentem trenéra,a to ještě na zkouškudo
konce podzimnísezóny. Pak se rozhodnu, zda jako asistent trenéra
zůstanu.Fotba|mě chýi|' hráčise ke mně hezky chova|i,vývoři|i bezva
partu, nadch| mě fank|ub,takový nikdo nemá. Překvapi| mě i trenér
Mirek Cmár, se kteým jsem si porozumě|' Pod|e mě to dě|al dobře a
musím konstatovat,Že jsem se od něho i něčemupřiuči|.Přiše|konec
podzimní sezóny a Mirek se rozhod| skončit.VÍm proč. Nepomoh|o
přem|ouvání.Pak mě Kync| a Kostka přesvědči|i'abych muŽstvu
pomohljako trenér.
Jaké bude složenÍrealizačnÍhotýmu B mužstva?
Jsem trenérdůchodce,proto jsem se rozhod| realizačnítým om|adit.
Jako 1. asistenta (pro tréninkovouěinnost)jsem vybra|Martina Kync|a.
Co m|uvípro? 1. Trénovatznamená učita on je uěite|a ještětě|ocvikář'
a tak má k tréninkové
činnostib|ízko,2, UŽ trénova|,i kdyŽjenom Žáky.
3. Jsme na jednom pracovištia byd|ímeoba ve stejnébudově. Máme
k sobě b|ízko.4. PovaŽujiho za m|adšího
kamaráda a p|ně mu důvěřuji.
Jako 2. asistenta jsem si vybra| Radka Čepe|áka(organizace,hráči).
By| jsem jeho třídní'trénova|jsem ho, umí m|uvit,je obětauý' dokáže
vést trénink,znám ho, věřím mu. Co m|uvíproti? Někteřísi mys|í,Že
oba nepatří k nej|epšímhráčůma funkce asistenta jim zajistí místo
V sestavě a ostatním bude vadit, Že mai1ívýhodu. Pozor, i oni si musí
místo v sestavě vybojovat! Mys|ím' že oba mají mezi hráči autoritu.
Jsme dom|uveni.Budu se s nimi radit,a|e sestavu budu stavětjá.
Vedoucími týmu budou na střídačkuMartin Svoboda (bude pokračovat)
a Tomáš Daněk (po dobu rekonva|escence).
Proběhnou nějaké změny v hráčskémkádru?
Nejdů|eŽitější
změnou je z|epšeníspo|upráce s áěkem (přes pana
Kostku) i s dorostem (přes pana Kopeckého).Ve|kou prioritouje pro mě
da|šÍpůsobeníexce|entníhostře|ce Jaros|ava S|avíka.Věřím, Že Jarda
bude v kádru béěka,coŽ by pro nás by|ave|iká posi|a.Mě| jsem zájem
o prod|ouŽeníhostováníLukáše Je|ínka,a|e nevyš|oto. MoŽná, Že ho
nahradíMarek Hraba|, kteý projevi|zájem hrát v našem muŽstvu.Do
kádru béčkaby| přeřazen Tomáš Sixta' kteý za nás hrá| ce|ý podzim'
a|e trénova|s áěkem. Trénujes námi Benjamin Mbemba, kteý chce
ukoněit hostovánív AFK Ko|ín.Nevím,jak bude zdravotně v pořádku
Libor Sixta' po operaci je brankář Tomáš Daněk' Jsme bez brankáře,
a|e zápasy bude chytatjeden ze tříbrankářůáčka.
Současnýkádr: Radek Cepelák' Jaroslav Dejmek' Jan H|avatý'Michal
Hraba|,Martin Kync|' Jiří Nedba|' Jiří Ptáěek' Libor Sixta' Tomáš Sixta,
Antonín Srp' Lukáš Je|ínek?' Jaros|av S|avík?' Benjamin Mbemba?,
Tomáš Daněk fie po operaci)a Luděk Kostka (e po operaci).
Jak si představujete Vámi zmíněné zlepšení spolupráce s áčkem a
dorostem?
Určitě ne tak' jak probíha|aspo|upráce v době mého příchodu do
Íunkceasistenta. Mně to připadalo' Že každémuŽstvoje samostatná
repub|ika v repub|ice. Mirek Cmár to nemě| jednoduché' Často se
stáVa|o,Že ještě v sobotu nevědě|,ko|ikhráěůa kdo z áěka přijde hrát
mistrák za béčko.A dorost? Téměř neřešite|né
by|o půjčit
si na zápas
dorostence. I to moŽná přispě|o k tomu, že Cmár skoněi|.Za takové

situace bych béěko trénovatnemoh|. Vše se zlepši|oa doufám, Že
vtom budeme pokraěovat. Pan Kostka si vza| za své spo|upráci
s áěkem (v pohodě jsou i oba m|adítrenéři).Je nám jasné' Že hráči
z áčka nenominovanína diviznízápas budou hrát o víkenduza béčko.
Nejpozdějiv pátek budu znát jména.Vše jsme si vyříka|ii s trenérem
dorostuArnoštemKopeckým,nebudeme si dě|atprob|émy'dohodneme
se' Mys|ím,Že prvnímsigná|em dobré spolupráce je i to, Že máme
s dorostemsouběŽně jeden tréninkna umě|ce v Cervených Pečkách a
zde také proti sobě sehrajeme dvě přípravná utkání. Jedno chceme
sehrát v rámci tréninkui protiáčku'
Kde a jak intenzivně probíhá zimní příprava?
Trénujeme třikrď týdně. Vúteý v 19.30 sdorostem na umělce
v Ko|íně'
v ČervenýchPečkách,Ve středu ve 20.15 V ha|e průmys|ovky
v pátek v 17,45 ve Ve|imi v ha|e ZS a pak na umě|ce.Ceká nás 6 - 7
je
přípravnýchzápasů. Ne|íbíse mi, Že úěastna někteých trénincích
nízká.
A jaké máte cíle do jamÍ části sezóny?
Prioritou FK Ve|im je samozřejmě umístěníáčka v divizi a postup
dorostua žákŮ do vyššíchsoutěží.Pak jsme my. Ci|i na postup to nenÍ
azáchranaje povinností.Mys|ím,Že našímcí|emje hrát dobý Íotba|'
který se našim příznivcůma hlavně fank|ububude líbit'a samozřejmě
dostat se Vtabu|ce co nej{še. Chceme budovat kva|itnímužstvopro
příští
sezónu a pak uvidíme'
Děkuji za rozhovor. Za ce|ou redakci a všechny fanoušky ve|imského
fotba|uVám přeji mnoho osobních i sportovníchúspěchŮ.
Žas

FC Ve|imna zimnímturnaji
Teskahorcup 2010
od 10. 1. do 7. 3. 2010účastní
FC Velimse vtermínu
',A..muŽstvo
zimníhoturnajeTeskahorcup 2010' ktenýse odehráváv Praze na
SK Viktoriastěrboho|y.
umě|é
trávěoddí|u
skupině odehrá|omuŽstvosedm zápasů
V zák|adníosmičlenné

Podlipanská kuchařka aneu

Pomozte nám zachránit kulinářské umění dávných časů
Pod|ipanska
a oko|í.
os|ovujeme
tímtovšechnyobyvate|e
Aťjste m|adí,staří,muŽ čižena,neváhejtea pomoztenám pátratpo
zapomenuýchreceptechnašehoregionu.
Máte doma staý sešits receptypo babičce?Znáte nějakoumístní
je
Naším
cÍlem
Podě|tese o vášrodinnýpok|ads ostatními.
specia|itu?
Pod|ipanskou
receptya vytvořittak spolus Vámi originá|ní
shromáŽdit
kuchařku. Recepty můŽeteposí|atpoštounebo e.mailem,a to
nejpozdějido 3.t. 10. 2010. Nezapomeňteuvéstkontaktna Vás. Za
zaslanýreceptneboreceptyVám do 14 dnůzašlememaloupozornost.
odkud
V budoucí
knizereceptŮpak budezveřejněnanejenobec/město,
by|receptdoruěen,a|e i jménoautora(v případě'žesi to budepřát).
Vybrané recepty Vyjdou V knize, která bude k dispozici nejen
kraje,a|ei všem,kdo nám ji pomohouvytvořit.
návštěvníkům
www.podlipansko.cz,
kontakt:
informace
a
vandrovani@ podlipansko.cz
MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076' Pečky 289 11' tel.:
721 170 352
Kuchařka Pod|ipanska vznikne v rámci projektu ,,Pod|ipanskovšemi
smys|y - turistévítáni..spo|ufinancovanéhoz Evropskéhofondu pro
regioná|nírozvoj.

Pozvánka na dětskýkarneval
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Pozvánka na Velikonočnívýstavu
Přestože paní Zima stále vládne naší přírodě'
se jaro'
všichnise uŽ jistě těšímena probouzející
pučící
stromy a prvníjarníkvětinky.
Proto Vás po de|šíodmlce chceme pozvat na
výstavu, která se bude tradičněkonat
Ve|ikonoční
v zasedací místnostiobecníhoúřaduv sobotu 27.
a v nedě|i 28. března, vŽdy od 13 do 17 hodin.
K vidění budou Ve|ikonoění kras|ice, jarní
dekorace, práce dětí keramickéhokrouŽkua da|ší

s těmito výs|edky:
FC Velim - SK MotorletPraha

1:2),brankySnop 2x'
3:3 (po|očas
Vácha
3:1(2:0),Snop,Svoboda,Urban
FC Velim - CLU Beroun
3:4(0:2),Urban,Marek,Hruška
FC Ve|im- SK ČeskýBrod
5:3(3:2)'Urban2x, Hruška2x' Lev
FC Velim - Slavoj SK Revnice
Bi||ý
2:2(o:1),
Hruška'
FC Ve|im- ČRrc
2:1(2:o),Bi||ý'KacaÍírek
FC Velim - Dukla Praha B
6:4 (3:1), Marek, Hruška' Bi||ý'
FC Ve|im - FK Újezd nad Lesy
Snop,Urban,Kacafírek
znamena|ypro našemužstvo3. místove skupině'
Tyto vrýsledky
přisoudi|o
muŽstvo
umístění
zápasuo závěreěné
kterénám k prvnímu
SK UnionČe|ákovice:
2x, Urban,
4:0 (1:0),KacaÍírek
FC Ve|im- SK UnionČe|ákovice
Snoo
zápas turnajes mužstvemSoko|a
Náš tým tak sehraje závéreéný
5. místov turnaji.Výs|edekutkání(a tím i koneěné
Zápy o koneěné
budeznám ažpo uzávércetohotočís|a.
umístění)
PK
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ťtr
omáčce
ve smetanovo- hořčičné
Pangasius

omáčkoua kořeněnýmipečenými
Chutná ryba dop|něnávynikajÍcí
brambory.
Suroviny:
pangasius (2plátky),citronovášťáva,máslo (1 lžíce),omáčka:smetana
30o/.(150 ml), 1 cibule, plnotuĚná hořčice (2 lžíce)'houbový ývar
(100ml), dle chuti sůl, bílý pepř, příloha: hladká mouka, citronová
šťáva,olivoý olej,5 brambor,libďek (1 lžíce),sůl
Postup:
pří|ohu.Ve|kébramborydůk|adně
oěistímea
Nejprvesi připravíme
je na p|ech,oso|íme,pokapemeje o|ivo{m
pokr{jíme.
Roz|oŽíme
Zhrubana hodinuje
a posypeme|ibečkem.
šťávou
o|ejem,citronovou
trouby.
vloŽíme
do předehřáté
P|átkypangasiaz obou stran oso|ímea opepříme,|ehcezaprášíme
moukoua pokapemecitronem.opečemeje na más|ez obou stran,
vyndámez pánvea do výpekunasypemenadrobnonasekanoucibuli.
Po chvi|cesmaženípřidáme hořčicia zalijemer4ivarem.Do omáčky
.|0 minut na mírnémp|ameni'Poté
vráíme maso. Vařímezhruba
při|ijeme
smetanu,nechámepřejítvarema Vypneme.Pod|echutiještě
a opepřÍme.
oso|íme

Dětský karneva|se bude konat Vnedě|i 14' 3. 2010 od
14 hod. v místnísoko|ovně. Jsou zvány všechny děti
s rodičii prarodiči.

práce.
ruční

Poděkování
příspěvku
Íinančního
Děkujemezastupite|stvu
obceVeIimza poskytnutí
na uhrazení
zimnírekreaceprosynaVác|avaHájka,tohotočasuk|ienta

Úse nyany.

manŽe|éHájkovi

Poděkování
Chtě|ibychom tímtoupřímněpoděkovatobecnímu úřaduve Ve|imiza
padesáti |etnašeho
pozornosta osobníblahopřáníu pří|eŽitosti
soolečného
života.
Ludmila a Jaroslav Hervertovi

vydávanýoÚ ve Ve|imi
VEL|MsKÉNoV|NY - občasník
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
- šéÍredaktorka
Redakční
rada: Mgr.A|enaHo|zbauerová
(sport)
Mgr.Jaros|avČešpiva
zprávyze ZS)
Mgr.Eva Vese|á (korektura,
(korektura)
Mgr.HanaKaprá|ková
Bc. KateřinaKvapi|ová(zprávyod občanů)
Jana Bartošová(zprávyod občanů)
Jana Sixtová(zprávyod občanů)
ŽanetaSvobodová (zprávyod občanů)
Bc. MartinaWasserbauerová(zprávyod občanů)
přepisy'inzerce)
Bc. PetraSixtová(úěetnictví'
Příjemzpráv: e.mai|:redakcevn@seznam.cz
ě|enové
RR
podobě
v elektronické
Uzávěrkaje 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|ané
majípřednost.Příspěvkydošlépo uzávěrce i příspěvkynevytištěné
čís|e
VN. Příspěvkymohoubýt
z kapacitních
dŮvodůvyjdouv da|ším
rukopisynevracíme).
upravené,
obsahzůstanenezměněn(nevyŽádané
Za obsahč|ánkŮzodpovídáautor.
321 724 338'
Tisk: RoTAtisk, Roháčova'|94' 28o 02 Ko|ín3, te|./Íax:
reklamniservis.cz.
www.reklamniservis.cz
e-mail:rotatisk@

