Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,- Kě

Téma:X. Velimskýples
V sobotu 13' března 2010 se v našísoko|ovně kona| již X. Velimský ples' kteý pořáda|
qibor ve spo|uprácis obecním úřademVe|im.K tanci a pos|echuhrá|astejně
ško|skýa ku|turní
jako v pos|edních|etech kape|a Unikát, která nás opět nezk|ama|a.Pořadate|épřipravi|i
zajímavýprogram. P|es zaháji| ve 20 hodin starosta obce Josef SeiÍert krátkým projevem, po
kterémnás|edova|ovystoupeníma|ýchbřišníchtanečnicpod vedenímAndrey Holoubkové,a v
průběhuvečerapředved|ysestavu aerobikudÍvkyze SAK Ve|im vedenéA|enou Ho|zbauerovou
překvapení- breakdance,kteý předved|a
a Petrou Sixtovou.Vyvrcho|enímpak bylo pů|noční
Žáka ve|imskéško|y.Na p|ese nechybě|aani bohatá tombo|as
skupinaJirky Jed|ičky'b1iva|ého
|ákavýmicenami. o |ístkydo tombo|ybyl jako každýrok ve|ikýzá|em' přes 300 cen uspokoji|o
návštěvníkyp|esu a deset hlavníchcen nakonec naš|osvé 4Íherce při tradičnímpů|nočním
sIosování.
Poděkovánípatřízejménapořadate|ůma sponzorůmVe|imskéhop|esu.Akce se vydaři|aa
jejíufiěžek bude věnován dětem ze ZS a MS Ve|im' ško|nÍmu
aerobik k|ubu a keramickému
kroužku.Děkujemei Vám' kteříjste se zúčastni|i
a přispě|itak nejen k příjemnézábavě,

Březen 20l0

Poděkování
Rád bych poděkova|pořadate|ůmza h|adký
průběh Velimského plesu pořádaného
redakěníradou VeIimskýchnovin.
Ještě jednou bych chtě| poděkovat všem
sponzorům,kteří věnova|i ceny do tomboly
/pom. red. - semam na str. 6/.
Josef SeiÍert

zPRÁyY zÉzo
Z|9dnáníZo Ve|imkonanéhodne 24.2.2o,|ovzasedacímístnosti
oU Vé|imod 18'00hodin

pp. - Seifert,Ing.Richterová,Kattan,Kotek'Kube|ka's|abá'
Přítomni:
Mgr'Karpeta
Mgr.Češpiva,
pan
1. Zaháieníorovedla sprogramemjednáníseznámi|přÍtomné
starosta JoseÍ Seifert. Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
většinaě|enůZo. H|asovánío programu:pro 8 - proti 0 - zdrŽe|
se0
minu|ého
záoisu
2. Kontro|a
. Žadate|é
pouzečýři.o
parceluse vyjádři|ido termínu
o nabízenou
tuto paÍce|uzatímnikdo nemá zájem, po uplynutí|hútybude i
seznamužadate|ů.
zas|ánainformaceo zrušení
ostatním
. Záméro prodeji nemovitéhomajetku . pozemek p. ě, 9.|212o
vrýměře667 m2,p, č,.912t5o r4íměře39 m2,p. č,.914t12o.vrýměře
t-3a6m2 a nov1ipozemek p. č. g'|4t21o výměře 7400 m2 v k. ú.
desce
Ve|im(druhpozemku- vodníp|ocha)by|vyvěšenna úřední
obce Velim. Jelikožse Žádný dalšízájemce o výše jmenované
Že pozemkyp. č.912/2o výměře
pozemkynepřihlási|,
Zo rozhod|o,
.|346m2
667 m2,'p.č,.g12l5o rn/měře39 m2,p. ě. g14l12o vrýměře
74oom2v k. ú.Ve|im(druh
a nouf'pozemekp' é.914t21o vrýměře
pozemku- vodníp|ocha)budou prodányza navrhovanoucenu
88 11o,.Kě Českérepub|ice. Agentuřeochranypřírodya krajiny
vlednu 2010 a
kteráo prodejpozernkŮzažáda|a
Českérepub|iky,
jejížŽádostby|aprojednánana 2. zasedáníZo dne 27. 1' 2010.
.|
Zo: pro 7 . proti0 - zdrŽe|se
H|asování
. Zeď u kato|ického
hřbitova- úko|trvá.
. By|ypňpomenuty
ostatnízprávy.
3. Došlápošta
. Žádosto souh|asse stavboua podpis
. é.j.477t2oo9 HP - Hav|ík
SadováSm|ouvyo smlouvěbudoucína akci Ve|im,ul. Pa|ackého,
(opakované
kVN, Ts, KNN' č. p. 378/.|0'13.17 lV-12-6006.|00
a
Zo nemá k uvedenéstavběpřipomínky
projednání).
Rozhodnutí:
pro 7. proti0 . zdrže|
H|asování:
qi'šeuvedenousm|ouvuschvá|i|o.
sel
. é.j'4g7t2oo9 HP - Hav|ík,Ko|ín- Žádost o vyjádřeník PD pro
Územnía Stavebnířízenína akci Ve|im,u|. Pa|ackého,
s|oučené
Sadová - VN, Ts, KNN' č. p, 378|'|0,13-17 lv.12-60061o0
(opakované
projednání).
ZO nemák v1išeuvedenéakci
Rozhodnutí:
pro7. proti0 - zdrŽe|se 1
připomínky.
Hlasování
- é.j. 12512010TOWER oÍ SPlRlT' s. r. o. - Zádost o vyjádření
stanoviska,zda obec nemá
k {stavbě FVE a zas|ánípísemného
Zo
plánu námitkyk tomutotypu vtýstavby.
z h|ediskaúzemního
Žádostspo|ečnosti
Že obecVelimjiŽv roce2009projedna|a
sdě|uje,
B|ack& Bush na výstavbuFVE na pozemcích,kterévýšeuvedená
zas|a|ak|adné
spo|eěnostuvádíve svéŽádosti,a tétospo|ečnosti
vyjádření.Výše uvedenépozemkyjsou v územnímp|ánu vedeny
jako p|ochypro výrobua sk|ady.
. č.j.130/2010J. Vepřek, Nová Ves | - Nabídkana výměnu
souh|así.
Zo s nabídkou
boxúv MŠVe|im'Rozhodnutí:
sprchových
pro8 . proti0. zdrŽe|se 0
Hlasování:
. č)'j.147t2o10 E. Mukařovská,Nová Ves | - Žádost o přijetído
Zo: Zařadit do seznamu Žadatelů'přednostmají
DPS. RozhodnuIí
ve|imští
občané.
. č.j. 150/2010 Eurooyc|es,s. r. o. - Návrh sm|ouvyo poskytnutí
daru z výnosu FVE v k. ú. Vítězovdo obecního
sponzorského
rozpočtu.Zo navrhujezas|at návrh zák|adníchkritériísm|ouvy
a úpravě(bodč.2) JUDr.Těmínovi.
k prostudování
. ě'i. $a2u0
KnihovnaVelim,J. Bartošová
- Zádosto zakoupení
pro 8 . proti0 - zdrŽe|se 0
novéhoPc do 15 000'-Kč.H|asování:
- ě,j.154l2o10 Centrumpro zdravotněpostiŽenéStředoěeského
Zo přispěječástkou
kraje- Žádosto finaněnípodporu.Rozhodnutí:
pro 7 - proti0 - zdrŽe|se 1
3 00o'. Kč.H|asování:
. PoŽadavekk uhrazení
příspěvku
0 MAs Podlipansko
- č.j. 158/201
Dobrovo|nému
svazku obcí Pečeckýregionza obec Ve|imve 4íši
73380,. Kč a uvedeníve výdajíchrozpoětuobce (na rok 2010).
pro8. proti0. zdrŽe|se 0
H|asování:
Zo souhlasí.
Rozhodnutí:
Zo. diskuse
4. Zoráw ě|enů
Pan starosta
. lnformova|
přejezduve Ve|imi,která se
o uzavírceže|ezničnÍho
V termínu
od 22. 3.2010 do 23. 3. 2010do 13'30hodin
uskuteění
z důvoduopravy přejezdu. |nÍormacebude vyvěšenana úřední
na webové
stránkyobceVelim.
descea umístěna
. Dá|eseznámi|zo s konceptemna součinnostní
PČRa 121.
cvičení
pěšíroty Az AČR,kterébude probíhatV katastruobce Ve|im.Zo
jednání.
pověřujestarostuk da|šímu

Pan KaÍtan
. Upozornil na poškozené retardéry (po zimní údržbě)a požáda| o
jejich opravu.
Mgr. Češpiva
. Poděkova| ÍirměAUREG pana Ho|atky,která proved|aV'ýménukot|ů'
Upozorni| na špatný stav schodú před vchodem paní Motyčkové.
staÍosta odpověděl, že bude objednána firma, která zajistíopravu.
- Dá|e Zo inÍormovalo přípravě tábora' kteý se uskuteěnív termínu
o d l 0 . do 2 4 . 7 . 2 0 1 0 .
Paní S|abá
- Seznámila Zo s žádostí Diakonie Broumov o uspořádání
v dubnu.
humanitárnísbírkyv našíobci. Sbírkase uskuteční
- PoŽádala o zapůjčenízasedací místnosti za úče|emuspořádání
Ve|ikonočnívýstavy.
ZiednáníZo Ve|im konaného dne 10. 3. 2010 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin

pp. - SeiÍert'|ng.Richterová,
Kaftan,Kotek'Kube|ka,Kostka'
Přítomni:
Mgr.Karpeta
JUDr.Těmín,|ng.Rejho|ec,
Mgr.Češpiva,
Host;p. Př. Beneš
pan
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné
starosta Josef SeiÍert.Konstatoval,že je přítomnanadpoloviční
pro .|0- proti0 - zdrŽe|
o programu:
většinač|enů
Zo. H|asování
se0
minulého
zápisu
2. Kontro|a
. Zeď u kato|ického
hřbitova- úkoltrvá.
. By|ypřipomenutyostatnízprávy.
3. Přípravarozpočtu
Drorok2010
ěerpánírozpoětuza rok 2009 a
Pan starostapřed|oŽi|zastupite|stvu
návrh rozpočtupro rok 2010. Připomínkap. Karpety - navýšení
do rozpoětu).|ng.
rozpoětuško|yo .|500o0'. Kč(částkaby|apřipočtena
Richterová- daň znemovitostibude vroce 2010 vyššíoprotiroku
2009'zvlýší
se tedy i příjemobce'
4. Doš|ápošta
. č.j'150/2010 EuroOyc|es,
s. r. o. - Návrh sm|ouvyo poskytnutí
daru z r4inosuFVE v k. ú. Vítězovdo obecního
sponzorského
rozpoětu.JUDr. Těmín prostudova|podrobně návrh základních
v boděě. 2. Podrobnosti
dojedná
kritérií
sm|ouvya navrhujeúpravu
přímos panemHonzíkem.
. ě.j. 163/2010 NYMco' s. r. o., Nymburk- oznámeníuýševýtěŽku
zVHP za rok 2009 . částka28 576'- Kě. Zo rozhod|o'Že prostředky
občanya
hracíchpřístrojů
budouvyužiýpro imobi|ní
z výherních
Zo: pro 10 .
obec. H|asování
sportovceVe|imi,kteříreprezentují
oroti0 - zdrželse 0
. é.j,17612010KRPV - pan Baláček- oh|ášenídvou akcí vajíček,'
a ,,os|avadovršenídvacátéhoroku všestranně
,,Kou|ení
činnosti,..
Zobere na vědomí.
úspěšné
ku|turně
spo|eěenské
. č.j. 183/2010 R. RůŽička. Projektováníe|. zařízení'Ko|ínu|..kNN 646.646Žádosto vyjádření
na akci - Ve|im- Pa|ackého
pře|oŽcekabe|unámitky'
VP Procházka.ZO nemá k p|ánované
pracía po
požadujevšakzajištění
uýkopůpři prováděnívýkopovt'ich
pracíuvedení
pozemků
do pŮvodního
stavu.
skončení
úřadKo|ín_ Potvrzenívk|adu- Sm|ouva
- é.j. 18412010 Katastrá|ní
převodu nemovitostíě. UzsvN/VsKollo7lz01o.
o bezúp|atném
sKoM - p, p. é.325t2o ýměře 4543m2a p. p. č.325lgo rn/měře
49 m2v k. ú.Vítězov(vodní
nádržumělá).ZO berena vědomí.
obce, zda existujeobecně
P. Přemysl Beneš- Zeptalse zastupite|stva
závazný předpis, kteý umoŽňuje Vstup investora na soukromý
pozemekbez souh|asumajite|e.Jedná se o investorarekonstrukce
p|ynovodu
zda investortakovéto
v |oka|itě
Na Houti.Dá|eho zajíma|o,
povo|ení
na úřední
stavebního
stavbyje povinenpoŽádato vyvěšení
desce oÚ. JUDr. Těmín panu Benešoviodpovědě|,Že jde o
rekonstrukcip|ynovodua investor tuto inÍormacinemusíVyvěsitna
úřední
desku.
5. Zoráw č|enů
Zo. diskuse
Pan starosta
. PoŽáda|p. Kaftana,zda by zprostředkova|
schůzkus p. Hodanem,
se kteým dohodneopravuschodůu pošý'
. Dá|einÍormova|
Zo pověřujestarostu
Zo o insta|aciměřiěŮrych|osti.
k jednánío zprovoznění
snímače
na měřičirych|osti.
Pan Kubelka
. |nÍormova|
Pečecka,
kterého
se zúěastni|
Zo o jednáníMikroregionu
a na němŽ se dozvědě|,Že do srpna budou vybudoványnové
autobusové
ěekárnyve Velimi.
|ng.Richterová
- Navrhujejarníúk|idu|ic' Pan starostaodpovědě|'Že úk|idzajistí
ve|imští
cestáři.

sPolnčnnsrrÁ nunRII(A
SPOZ

OZNAMUJE

VýznamnáŽivotní
iubiIeaos|aviIi:
DaněkLadis|av,VeIim
Pave|.Ve|im
RůŽiěka
Huba|JoseÍ'Ve|im
FtissyJán' Velim
Škopek
Kare|,Ve|im
V|asákováV|asta'Ve|im
BIažena,
Velim
Beníšková
VepřekováMiIena'Ve|im
Mzenová B|anka,Ve|im
RovenskáV|asta,Ve|im
Ve|im
ŠtuIajter
Dezidér'
Ko|ářováJiřina'Ve|im
Miluše,
Ve|im
Šťastná
Do da|ších
|etpřejemehodnězdraví!

75 let
60 let
60 let
80 let
60 let
65 let
60 let
60 let
80 let
65 let
65 let
80 |ét
75 let

Narodilise:
HoudekVác|av,Ve|im
K|inger
V|adimír'
Ve|im
ČechDominik,Vítězov
Nezavda|ováPetra'Ve|im
Rodičům
b|ahopřejeme!

. organizace vtýběrovtých
řízení na zhotovite|e(ěerven - srpen
2010)
. Kontro|apodk|adů
sFŽP eáíí- říjen2010)
. Podpissm|ouvyse sFŽP (říjen- |istopad
2010)
r Poěátek rea|izaceprojektuza předpok|adufinancováníz v|astních
zdrqújižpřed podpisemsm|ouvyse sFŽP Qárí 2o1o)
o Počá|ek rea|izace projektu za předpok|aduvyčkánína podpis
sm|ouvy
se sFŽP (|istopad
2o1o)

Aktuálně

V současnédobě probíhárekonstrukcestřech MŠ,Přes grantové
programyEU jsme poŽáda|i
o zatep|ení
a 4iměnuokenMS a oU. Týo
Žádostiby|ypodány26.2.2010. Dá|eprobíhárekonstrukce
chodníků
na těchtomístech:od Edenu k rychtě'v u|.PraŽská,třídaKrá|eJiříhoa
Vítězov.o těchtoakcíchbudoučtenářiprůběŽně
informování
v dalších
ěísIech.
S přispěnímp. starostyJaS

z NAš|CH
šror
Mosopustnívese|ice
Rok se setka| s rokem a my jsme se moh|iv našíško|ičcePísničce
opět roz|oučitse zimou. Naše masopustní taškařice stih|a během
dopo|edne 25, 2, vykouz|it nejeden úsměv na tváň přih|íŽejících,
někdy
značně překvapených ko|emjdoucích'V průvodunechybě|ani medvěd
ěi smrtka.
Děti se snadnou a věku přístupnouformou seznámi|y s krásnou
ěeskou tradicí.Teď uŽ můŽemejen spo|ečnědouÍat,že nadcházející
proběhnouopravduve znameníjara'
ve|ikonočnísvátky
zAs

Zemře|v:
Ve|im
Jeřa|ováRůžena'
LadýřováZdena,VeIim
Čestjejichpamátce!

Termínya místaumístěníkontejnerů
SOBOTAOD 9.00hodindo 10.00hodin

10.4. a 17.4. 2O1O
2 4.4.a 1.5. 2010
8. 5 . a 1 5.5. 2010
2 2.5. a 2 9. 5. 2010
5 . 6 . a 12 .6.2010
'I9. 6. a 26. 6. 2010

okruŽníu|ice,Vítězov
třídaKráleJiřího'u|iceTy|ova
okruŽníu|ice,u|iceVe Dvoře
třídaKrá|eJiřího'Vítězov
okruŽníu|ice,u|iceVe Dvoře
uliceTy|ova,VÍtrĚzov

Kanalizace
V roce 2009 dosta|aobec Ve|imdotaci18 mi|.Kě na dobudování
kana|izace,k tomuje spo|uÚčast
obce 9 mi|.Kč.Ce|kováčástkadí|aje
tedy cca 27 mi|, Kč. osobně si p. starosta mys|e|'že dostavba
jiŽ vprůběhu1. polo|etí
kanalizacebude rea|izována
roku 20.|0,a|e
Íirma,která zajišťujeveškeroupřípravua činnostid|e zákona a
před|oŽeného
harmonogramu'počítás tím, Že se s rea|izacízačne
koncem roku 2010. Kana|izaceještě není vybudovánavu|icích:
PraŽská, Soko|ská, Ve Dvoře, Vítězovská a Sadová. Čistička
odpadníchvod ve Vítězověbude přepojenado kanalizačního
řadu ve
Velimi.
Dne 3. 2. 2o1o se konalona oÚ iednánís názvem,,Dobudování
kana|izacev obci Ve|im.,'kteréhose zúčastni|i
starosta Ve|imi,
projektant
a osobyjednající
za firmuA||owance,
s. r' o., která má na
starostirea|izaciprojektu.Předmětemjednáníby|omimojinépředání
pro stavebnířízenííirměVoDos' s. r. o., dá|e zajištění
dokumentace
povo|ení
stavebního
na ce|ouakci atd. Bylo navrŽeno,že v průběhu
měsícedubnaproběhnevýběrové
řízenína zhotovite|e
výšeuvedené
akce. budouos|oveni
3 uchazeěi.
Přib|iŽný
termínzačátkurealizaceakceje závis|ýna přesnémznění
je tedy moŽnézačítihned po
Zadávacídokumentace.S vtýstavbou
podpisu sm|ouvyse zhotovite|em,
pokud je dostatek finančních
prostředků
na straněŽadate|e,neboje-třebavyěkatna podpissm|ouvy
prostředí
se státnímÍondem
Životního
CR. Pak je Íinancování
uvo|něno
ažpo podpisusm|ouvy
se SFZP a předánííaktur.

Harmonoqramproiektu..Dobudování
kanalizace
v obciVelim"
. Uděleníregistračního
projektům
(|istopad
listuschvá|eným
2009)
. Vypracování projektovédokumentace ke stavebnímu povo|ení
(prosinec
2009- únor2010)
. Podánínávrhu na vydánístavebníhopovo|enía jeho nás|edné
vydání(březen2009- duben2010)
. Předánítendrové
(únor-březen2010)
dokumentace
. Výběrovéřízenína TD| (duben_ květen2010)
. Schvá|ení
zadávacídokumentace
sFŽP (duben- květen2010)

Součosný
o budoucístov
dětív MŠ
D|e p|atnévyh|ášky pro MŠ č. 14l2oo5 Sb. ve znění vyhlášky
č,43/2006 Sb. o předško|nímvzdě|áváníje moŽnénap|nittřídyaŽ 24
dětmi (pro MS Ve|im o třech pavi|onechje to 72 dětí). Hygienická
kapacitadovo|ujeaž25 dětína třídu(tedy75 dětí).
Současnýstav dětí v MS ke dni 1. 4. 2010 je 74. Početdětí z naší
mateřskéško|y'kteréby|y u zápisu do .|. třídy'je 24 (z toho dostaly 4
děti odk|ad ško|nídocházky). Po jejich odchodu do 1' třídy zůstává
v uŠ s+ dětí- pro nový ško|nírok jeiedy- 18 vo|nýchmíst(při nap|nění
tříd d|e výše citované vyh|ášky pro MS a až 20 vo|ných míst při
na{šení počtudětído tříd- hranice hygienickékapacity).
9. a .|0.března proběh|zápis Žádostío přijetído Mateřskéško|yve
Ve|imi.PřijatýchŽádostíby|o 23 (z toho 2 děti m|adší3 |eta 1 nep|atná
Žádost pro nepravdivéúdajeo trva|émbyd|ištirodičů).
Dětísp|ňujících
podmínkypro přijetído MS je 20.
Předpok|ádaný stav pro ško|nírok 2010-2011:třídy A + D (třídy
s nejstaršími dětmi) budou obsazeny po 25 dětech, třída C
s nejm|adšími
dětmi bude nap|něna23 dětmi. Rezervu nechává MŠpro
případ' kdy by o vstup do MS Žáda|i v průběhuško|níhoroku rodiče
pěti. nebo šesti|etéhodítěte z naší spádové ob|asti, které ze zákona

přijmout
musí'

zAs

Velimsképroměny III
Ve|imské proměny aneb Zmize|á Velim, jak nazva|a toto téma paní
J. Filounová, která má také ma|ou sbírkufotogrďiía spousty podnětů,
jeŽ určitěvyuŽijeme.Velice za ně děkujeme.
Z její sbírky je i ÍotograÍie,
kterou Vám nabízímejako da|šímísto
zdřívější Ve|imi. Pochází zroku 1909. Současnou podobu místa
z pohlednicea vaše oh|asyotisknemev příštím
čís|e.

jedensvŮjrybník,ktenýted'
zkušenýrybář.Necha|v r. 1999revita|izovat
patřík Hornímu
Nouzovu.
kvak

VarusrÁ ABECEDALrsr |o2)
Roháčová |rena je jednou z mnoha brigádnic ze S|ovenska, které
v roce 1978 i později pracova|yve Ve|imskétovárně. Jména několika
da|ších:DrahomíraĎuranová, ŠtefaniaMartinčeková,Betka Kuricová'
Antonia Lehotská, Rozalia Va|ková, Justina Barancová. By|y většinou
z okresu Čadca ze vsi Ochodnice, Krásno nad Kysucí atd.
Roh|íčekMartin ži| poětítkem18. století.Pocháze| zVelimi, která
v té době patři|a do krá|ovéhradeckéhokraje. Patřil do skupiny
náboŽenských exulantů,,ochranovského..
směru. Do kraje přicháze|
tajně z Uher (měni| stá|e své ob|ečení).Skrytě káza| na různých
místech (Libenice, Čás|avsko, Kutnohorsko). Jeho pos|uchačiby|i
označovániza''|utrijány..
- přívrženceLuthera.
Roh|íkyjsou pekařskévýrobky' patřícík dennÍstravě' Jménozískaly
pro svou podobu ke zvířecím rohům. Roh|íky spo|u s houskami a
ch|ebem byly pečeny ve ve|imských pekárnách' Pekařští učni od
Součkůz Fajberkuse po ránu ro/íždé|i
do místníchobchodůna kolech
s nůšemip|nými peěiva na zádech. od Stejska|ůby|o pečivorozváženo
na vozícíchtaŽenýchpsy.
Rohouý Sixta by|ooznaěenípro ve|imskéhoSixtu byd|ícího
v ě,21 u
,,rohu..,to je u křiŽovatky pob|íŽsoko|ovny. Sixtové patří ke staým
ve|imskýmrodůma jsou zde vedeni od Íoku1752. Pro jejich početnost
by|y pouŽívány přídomky k jejich roz|išeníjako: Koutecký' Revident,
Z KopeČka'Kovář a také Rohový.
Rojení věe| by|o v minu|émsto|etíVe Ve|imi častýmjevem. Počet
vče|ařůzde by| v té době znaěný. Mezi úspěšnémístníVčelařepatfi|i
superintendentJ. E. Sza|atnay' Za 2. sv. vá|ky to by| kato|ickýkněz
Antonín Kotyza.
Ro|e jsou zemědě|sky obdě|ávaná po|e. Jiný význam tohoto s|ova
mají p|ochy po|nostítvořícídí|ykatastru obce' Tento rnf'znams|ova ro|e
|ze nahradit s|ovem trať, hon ěi dí|ec. Z něko|ika desítek názvů
ve|imských ro|í namátkově vybíráme: Řeháčkov, Na Beránku,
V Rybníčkách'Na Větrníku'Pod Humny.
Ro|nické komise by|y ustaveny z podnětu komunistickéstÍany
začátkem roku 1948. V únoru1948 by|y svo|ány do Prahy, aby jejich
č|enůby|o vyuŽito k podpoře zájmů KSČ. H|avnímmotivem úěasti
drobných rolníkůby| přís|ibpřídě|ůpůdy'po kterém|étaprah|i.Sjezdu
ro|nickýchkomisÍv Praze se domně|ezúěastni|o22 ve|imskýchobčanů.
Ro|z by| učite|emčinnýmzaěátkem 19. sto|etí.V|etech 1812 aŽ
1813 byl správcemško|yve Ve|imi.
Rolnícijsou menšízemědělci. Ve|im by|a původnějen zemědě|skou
obcí. V 18. sto|etíse zde obyvate|stvodě|i|ona sed|áky, chalupníkya
baráčníky.Výrazu ro|níka ma|oro|ník
se užíva|onejěastějiv.|9. a 20.
sto|etí.DŮkazémtoho jsou napřík|adve|imskévo|ební|ístkyz těch dob'
kterése těmito proÍesemijen hemŽí.
Ro|nictvosobě. Toto heslo by|o za prvnírepublikynapsáno ve|kým
písmemna budově kato|ického
výkupníhodruŽstvav Pa|ackéhou|icive
Velimi (dnes obchodní dům Eden). Po Únoru 1948 by|o rozhodnuto
tento nápis z|ikvidovat.Určenýpracovníkvysekáva| nápis z omítky'coŽ
způsobi|o,že by| potémnohem víceěite|ný.
Román je |iterárnídílopopisujícípříběhy'poměry, historickéudá|osti
apod' Nejznámějšíromán popisujícítragický příběh z našeho oko|íse
jmenuje Vichřice. Popisuje oko|nosti vraŽdy na samotě Krákorec u
K|avar.Autorem tohotorománu je spisovate|Vrba.
Romové,v minu|ostiznámí jako cikáni' jsou jednímze tří příbuzných
kmenů(Dómové a Lómové oblivajíjiná území)'Prostorem s 4iskytem
Romů je Evropa včetně Británie a také Severní Amerika' Předkové
Romů by|ikoěovníci,kteříbyli vypuzeni ze střední|ndie- Pandžábu,a
to jiŽ po stěhování národů. Ve Ve|imi
koěovní cikáni
''|ágrova|i.'
v minu|émsto|etíse svými vozy v dnešníVítězovskéu|ici
Mršníku...
''Na
Méně s|edovaným stanovištěmtěchto koěovníkůbýal staryivítězovský
písečník
pob|íŽosady Z|atéSlunce.

proměny|)'kteroujsmepopsa|i
z roku1917(Velimské
Na poh|ednici
v minu|ém čÍsIe,zareagova|
pan J' Čábe|a,a to na první
budovu zleva. Píše, Že se
jedná o býva|ou hospodu
Ska|ových a že zde později
bydle| p. řídícíučite|E. Brož
(coŽ je tedy ve Fajberku a ne
hospoda
Krásenských
z ve|imské návsi). Na to

reagovala paní Nykodemová, která snímeks něko|ikapamětnicemi
konzu|tova|aa tvrdí' že je to přece jen hospoda Krásenských.
Děkujemeza připomínky.
Poh|ednicez roku 1899 z Ve|imskýchproměn || zauja|ai nynějšího
majite|em|ýna Horní Nouzov p. Z. Ch|áda. Pan Ch|ád by| vstřícný
k rozhovoru i k uveřejnění ÍotograÍiesoučasného stavu m|ýna.
Děkujememu za ochotu.

,,HorníNouzovjsem zakoupi|v roce 1968 od opatrovnickéhosoudu.
By| ve ve|mi špatnémstavu. Téměř vše hodnotnéze zařízení zmize|o,
okna by|a rozbitá, na děravé střeše Šinde|.JelikoŽ jsme by|i v rodině
řemes|níci,pustilijsme se do dí|aa za rok jsme se moh|inastěhovat,..
patři| m|ýn k Poděbradskému panství,
vzpomíná pan Ch|ád.
',Dříve
během 30 |etévá|ky by| vypá|en'..dodává k historii.M|ýnskéko|o bylo
ztrouchnivě|é,
a|e m|ýnskézařízeníze 12. st' se zachova|o.Tento fakt
zaujal památkáře a po něko|ika jednáních se zařízení s|oŽi|o v
a útěchoumu
kouřimskémskanzenu. Sám pan Ch|ád na to doh|íže|
by|o,Že se zařízeníve skanzenu použijena vytvořením|ýna.Faktemje,
Že v kouřimském skanzenu žádný jeho m|ýn není. Kam se ve
skuteěnosti ono mlýnské zařízení dosta|o, toho se pan ch|ád jiŽ
nedopátra|. Dá|e inÍormujeo m|ýnu jako rodišti Primuse Sobotky'
známéhofi|o|ogaa přek|adate|e(t1925)' a o tzv. H|ubokandě'coŽ by|a
t. č. h|avnícesta do Nové Vsi a Ko|ína a ved|a ko|em m|ýna. Je
zajímavé,Že rybník tzv. Vítězovský se dříve jmenova| Ke|ský a by|
neŽ ten stávající(cca 7 ha)' Pan Ch|ád je také
mnohem roz|eh|ejší

Slavnostníschůze

K|ub rodákůa přáte| Ve|imi zve všechnyobčanyVe|imi a Vítězova,
zv|áště ty' kteří se za1ímajío ěinnost tohoto oddílu místníhoSoko|a, na
s|avnostníschůzi k dovršenídvaceti|etéúspěšnéčinnosti.Schůze se
bude konat Vsobotu 10. dubna 2010 od 14 hod' vma|ém sá|e
soko|ovny ve Ve|imi. Veřejnost bude obeznámena nejen s dosavadní
mnohostrannou ku|turní a spo|ečenskou činností,a|e i s takřka
neomezenými moŽnostmi spo|ečenského vyžívání V rámci tohoto
oddí|u.K|ub rodáků'kterýse jiŽ tradičnězabývá zv|áštěhistoriíVelimi a
Vítězova, má možnost s minimá|ním vyna|ožením prostředků
připravovat občanům zajímavé programy. Rád přijme od účastníků
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s|avnostníschůze zajímavénávrhy. Na této mimořádné schůzi je
možno zhodnotit či usměrnit činnostk|ubu. Není tajemstvím,Že věk
stávajícíchč|enůk|ubu jiŽ přesahuje hranici únosnostia Že řídnoucí
řady vo|ajípo dop|nění.K řádnémuchodu k|ubuje třeba dop|nitněkteré
Íunkce,například dokumentaristy (Íotogrďa a kameramana)' archiváře'
č|enapro písemnýstyk s krajany a da|ší.Přáte|é'není.|iVám činnost
našeho k|ubu |hostejná' přijd'tea zúčastnětese tétorryíjimeěné
schůze!
Za KRPV B. B.

Dětský karneval

Dne 14.3.2010 proběh| ve zdejšísoko|ovně karneva| pro naše
nejmenší. Ce|ým odpoledním programem prováze| děti DJ lvoš
Procházka. Písničkastřídala písničkua pro zpestření by|y pro děti
připravenés|adkéi věcnéceny.
Akci navštívi|o asi 200 ma|ých dětí v překrásných rúznorodých
maskách.
Díky patří organizátorůmce|é akce', tedy Soko|u Ve|im - především
lvaně Homokyovéa sponzorům_ oU Ve|im a MUDr. S|abému.

vpondě|í 5. dubna2010 ve .t4 h u křiŽovatky pob|íŽsoko|ovny. Po
uvítáníse vydáme cestou k západu do Rybníček.Zde si v po|ovině
cesty u bývaléstudánky vys|echneme něko|ik s|ov. Po nich budeme
pokračovat na místo konání dětských her a soutěŽí. Zde nastoupí
všichni soutěŽící.Sestry cvičitelkyze Soko|a převezmou jednot|ivá
druŽstva a budou doh|íŽetna správný chod soutěŽí.Závěrem nastoupí
děti na kou|enívajíček.DouÍáme,Že si nikdo nezapomenevzíts sebou
jedno ve|ikonoěnívajíčko.Závěrem zazní mohutné třikríítse opakující
,,Zdar|,',kterébude urěeno příštímukou|enívajíěek v roce 201 1. Kdyby
nám počasíneumožnilojít do přírody'uskutečníse akce vsoko|ovně.
Pořadate|ése v každémpřípadě těšína ve|kou účast.
Za KRPV B. B.

PŘEDSTAVUJEME
MLADÉ
rnlrrury

Na stránkách našich Ve|imských novin Vás seznamujeme
s ta|entovanými Žáky naší ško|y především v ob|asti sportu. V tomto
čís|ese nezaměříme na sport, a|e na výuku německéhojazyka. Naši
Žáci dosahujíjiŽ po něko|ik |et pod vedením paní uěite|kyEvy Vese|é
výbornýchúspěchův o|ympiádáchněmeckéhojazyka. Proto Vám jednu
z úspěšnýchžákyň představíme.

MartinaŠatrova

Žákyně |X' třídyZŠVe|im, 15 |et,byd|iště.Ve|im

Sokolský ples
Dne 30. 1.2010 proběh| 98. p|es Soko|a Ve|im. Děkujeme všem
návštěvníkům
za hojnou účasta všem sponzorůma příznivcům,bez
jejichŽúčasti
by se p|es nekona|.

Sponzoři: Aerocan cz, s. r. o., Dang Duc Long' Eva Svobodová, Jan a
Jaromír Ko|ářovi' Jan Urbánek, Jana Horáková - orif|ame, Jana
S|avíková. Texti|' Jaros|av Funda - restaurace' Jaros|av S|ádek _
Balarepo, Jiří Čepe|ák - autoopravna, Josef Janoušek . PiVoVar
Nymburk, Josef Kunc - hasicí přístroje'JoseÍ Vokřá|, Kare| Sajvera,
Karel Skopek, Keramika Horáček,KG Tranzit- Josef Kaftan,Kubíčkovi
- statek Vítězov,Len Nguyenová' Luěebnízávody Ko|ín,MERO, a' s.,
Micha| Jeřábek _ Potraviny Anděl, Miros|av Ester|e, Miroslav Kvapil,
MiroslavSiřínek. autodoprava,okrasné a ovocnéško|kyHruška,Pave|
Kasal . montáŽ oken, Petr Černý- e|ektroobchod,Petr Červeňák,Petr
Hraba| - restaurace, Petr Kratochví|,Salima Ve|im, Savas Ve|im'
Stavmika Miloš Kaftan, Tattoo soukup, Tex - Service Group Jaros|av
Horák, Vác|av P|achý . autodoprava, Vác|av Vojtěch, Vinařství
Procházka, Výzkumný ústav ko|ejových vozide| Cerhenice, Zdeněk
Ba|áěek,zeto| Jan Kuchař, Texaco - Jan Bína,oÚ Vetim.
JB

Pozvánína koulenívajíček
2010
Před |ety obnovený zvyk ve|imských dětí' zv|áště těch zPražské
ulice, se rozšíři|na ce|oobecníakci, která se vŽi|a a s|ibně se dá|e
rozvíjí.Datum |etošníhokonání o Ve|ikonočnímpondě|íse dokonce
dosta|o do kalendáře Pod|ipanska.K|ub rodákůa přátel Ve|imi, Čtvrtý
oddí|Soko|a Ve|im,zve všechnyděti z našichobou obcí i oko|ís jejich
doprovodem,rodičii prarodiči'i všechny občanyna první|etošníjarní
vycházku do vo|népřírody'Bude.|inám počasípřát, sejdeme se všichni

Martino, mŮžeš nás seznámit se
svými úspěchy v německém jazyce?
,,V 7. ročníkujsem v okresníolympiádě
německéhojazyka poprvézvítězila,v 8'
ročníkujsem by|a Vtéto soutěži na 2.
místě'
Letos jsem na okresní o|ympiáděopět
obsadi|a 1. místo a postoupi|a do
krajského ko|a, které se uskutečnilo
v K|adně' Tady jsem by|a čtvrtá.I kdyŽ
je to tzv. bramborovámedai|e,považuji
to za ve|kýúspěch.Samozřejmě,moh|o
to bý |epší...
Mitžeš nám přiblížit, jak probíhaly
tyto dvě soutěže?
Ko|ínějsem se po příjezduzapsa|a
''V
do soutěŽe. Pak nám v iednémístnosti
pusti|iněmecký pos|ech a my jsme na
papířezaškrtáva|iodpovědi na otázky. Potom jsem muse|a předstoupit
před porotu,vy|osova|asi určitousituaci a v němčiněji vyřešila.To by|o
nejtěŽší.
Porotě jsem se německy představi|aa povída|asi s níasi čtvrt
hodiny na rizná témata. Nakonec jsem popisovala obreázek.
Samozřejmě všechnoněmecky. Na K|adně to by|opodobné,a|e neřeši|i
|sme situace.Tam by|asi|nějšíkonkurence- většinouŽáci z městských
škol'..
Jak ti to jde ve škole?
,,Doce|adobře, mám saméjedničky...
Které předměty máš neiraději?
mám němčinu,a|e takématematiku...
',Nejraději
Myslíš, že máš talent na jazyky?
mám ta|ent?To nedokáŽu posoudit.A|e němčinuse hodně učím.
''Jest|i jsem
a proto
asi uspě|a...
Kolik času věnuješ němčině a učenívitbec?
,'Němčiněse věnuji předevšímv hodinách, kde hodně pochytím.Před
olympiádou jsem se připravova|ačastěji,h|avně o víkendech.ostatní
předměty se učímpod|e potřeby, učímse praktickydenně, h|avněpřed
písemkamia zkoušením...
Máš už představ.!, co bys chtěIa v budoucnu dělat?
,,Mám,a|e bojímse to vyslovit.Mým snem je dě|at p|astickouchirurgii,
a|e to bude asi d|ouháa obtížnácesta. Kdyžto nevyjde,chtě|abych se
věnovatjazykům...
Na jakou školu se hlásíš?
,,H|ásímse na tři gymnázia. DouÍám,Že na jedno z nich mě přijmou...
Jaké máš koníčky?
něko|ik|et se věnuji basketba|u,hraju za BC Ko|ín.Ve ško|ejsem
'Již
chodi|ana tréninkydívčí
kopané...
Kde jsi byla nejdále a kde se ti nejvíc líbilo?
v Egyptě a tam se mi takénejvíce|íbi|o...
''Nejdá|e
Na co budeš nejvíce vzpomínat, až opustíš velimskou školu?
,,Na své spo|užáky,na ob|íbenéučitelea nikdy nezapomenu na naši
skvělou vánočníbesídku'..
Co bys vzkázala mladším spolužákům, kteří by také chtěli uspět
v něKeré z olympiád?
je dávat ve škole pozor a připravovat se pravide|něna
''Zák|adem
hodinu."
Děkuji Martině za rozhovor. Přeji jí' aby nadá|e úspěšněstudova|a a
sp|ni|a si někteý ze svých životníchcí|ů.Jako její třídní učite|a
matematikmusímdodat, Že Martinaje jednou z nej|epších
Žákyň mého
působenína tétoško|e.Martinaví,co chce' a doufám,Že
čtyřicetiletého
jí to vydrŽí.Musímtakédodat, že v našítříděneníjediná.
za RR VN Mgr' Jaros|avČešpiva

Aerobik
Hvězdičkovýaerobik - Kutná Hora
v KutnéHoře.
Dne 21.2' 2o1ose kona|yzávodyv aerobikujednot|ivců
Ve třetíkategoriiHvězdičkycviči|yN. Smejka|ováa B. Kvapi|ová'která
postoupi|a
kategoriiHvězdiěky
do finá|ea obsadila6. místo.V nejstarší
cviči|aB. Krauseová,která skonči|ana 5. místěa v kategoriiHvězdy
(prďi)postoupi|a
do finá|e|. Farkašová.
Gratulujeme.
pohybovouskladbu- Kolín
o nej|epší
prvních|etošních
závodůs novou
Dne 19.3' 20.|0jsme se zúčastni|y
pohybovouskladbounazvanouone, two, three.Protožese jedna|oo
pouze žáci jedné ško|y'muse|y jsme
závody, kteých se účastní
v krátkém čase sk|adbu přepracovat z 8 pro 6 dívek. Cviči|y:
l. Farkašová,K. Fia|ová' A. Fundová,A. Ch|ádová' K. Kaprá|kováa
na repub|ikové
Íiná|e
B. Krauseová.Dívkyobsadi|y2. místoa postupují
do opavy. V da]šíchzávodech už budou cviěit i ,,přespo|ní..
D. Březinová,M. Cervenkováa K. Zap|eta|ová.
AH

Zahé4ení
mistrovskýchsoutěŽí
A muŽstvomá jiŽ za sebou prvnídva jarní mistrovskézápasy.
V nedě|i14.3. hosti|ov Ko|íněna umě|étrávěvedoucítýmC skupiny
divize FK Pardubice.Po poločase0 : 0 si nakonecpo vítězství
2 :0
odvez|ivšechnytři body hosté.Druhý mistrovskýzápas jsme mě|i
sehrát v sobotu 20. 3. v Ceském Dubu. Tento zápas by| pro
nezpůsobi|ý
terénod|oženna středu 14. 4. od 17 hodin.odjezd
autobusubudeve 14 hod.z Ko|ínaa ve 14'15hod.zVe|imi.V nedě|i
27,3, by|ona ve|imském
hřištisehránoutkánísPěčínem- Turnov
s vr/sledkem
3:1.
Naše ostatnímuŽstvaVstoupi|ado svtýchmistrovskýchsoutěŽío
víkendu27' a 28' 3. B mužstvo:
Bí|é
Podolí- Ve|im1:1.Dorost:Český
Brod- Ve|im1i1.Žáci(st.,m|.):
4:o,7:o'
PK

PoděkovánísponzorůmX. VelimskéhopIesu:
obecníúřadVe|im'Strojírna
Ve|im,v. o. s'.- Radoň,GEosAN Group.
L. Kostka'ManuÍacturing'
s. r. o., Zebra,s. r. o. - p.Linhart,V. P.
Procházka,Pohřebnís|uŽbaJeřábek,Kopos,a. s., Ko|ín,E|ektrorevize
- |ng.Macháček'MUDr.J. S|abý'KAS okna - P. Kasa|,KG - Tranzit
Ve|im - J. Kaftan,Texaco - J. Bína' KadeřnictvíMichae|a,Texi| .
J. S|avíková,AutodopravaV. Plachý' PotravínyAndě|, Zahradnictví
Hruška,PivovarNymburk- J. Janoušek,Savas, F. Kratochví|
VÍtězov,
MUDr.Z. Krá|bvská,S. Kotek,V. Vojtěch,PotravinyEden V. Černý,
manže|é
Penovi,Autodoprava. M. Siřínek,Autoservis-J' Čepe|ák,
Keramickýkroužek
ZS Ve|im'WÚrth- M. Bug' MUDr'A. Rabová,KoV
kovů,Sony
- B. Ko|ář'AerocanCZ, s. r. o, Eurowin,Hybler- obrábění
P|aystation. A. Srp, Zemnípráce - M. Kvapi|,Kovovtýroba.z. GregoÍ,
manŽe|é
|vana Lenka Farkašovi,Mountfie|d,
JUDr' T' Těmín,PhD.,
M. Hron,TEX service. J. Horák,Enduraining,
s' r. o. - R. Krejčová,
S. Kaftanová,|ng. P. Míka' STK Ve|im' s' r. o., T. s. TAToo .
T. Soukup, Long Dang a Len Nguyenová,obchod sEN' NEVO .
J. Nezavda|, J. Minarčík'D. Minarčík'A. Sixtová' H. Bínová,
H. Thie|ová,J. Horáková,L. Michníková,P. Červeňák,V. Kafková'
A. Stránská'A. Navráti|'R. Drahovza|

Poděkování

Z fotbalovéhooddíluFG Velim
Teskahorcup

V rámcizimnípřípravy
se našeA mužstvo
zúčastnilo
ve|mikva|itně
obsazeného
turnajeTeskahor2010.o průběhu
tohototurnajejste by|i
prostřednictvímVe|imských novin informováni. Náš tým obsadi|
nakonecpátémísto'kdyžposlednízápas turnajes muŽstvemSoko|
Zápy neby|z vinysoupeřesehrán.
PK

Děkujiobecnímuúřaduve Ve|imiv zastoupení
p. starostySeiÍerta
a pí
S|abéza osobníb|ahoořání
a dar k mÝmnarozen'nu'.,,"n*"
Mrzenová

Kácení a prořez stromů
výškovépráce

přípravek
Turnajm|adších

V sobotu 6. března 20.Í0se Íotba|ovápřípravkaFC Ve|im zúčastni|a
ha|ovéhoturnaje v kopané mladších přípravek, kteý pořáda| FK
Přelouč.Ve sportovníha|e Chva|eticemezi sebou soupeři|o8 mužstev
(Ve|im,Chotěboř, FK Pře|ouě 1 a2, FK Ko|ín,Čás|av,Lipo|tice,Paramo
Pardubice).Naše mužstvove s|oženíK. Kube|ka,D. Koděra, J' Horák,
P. Horák' P. Ho|oubek'V. Němcová, T. Němec, T' Kmoch, D. Nejed|ý'
J. Vokřá| a M. Pánek zas|ouženěvybojova|opohár za 1. místo.Brankář
K. Kube|ka nevpustil do své branky jediný gó| a kapitán D. Koděra
získa|trofejnej|epšího
stře|ce turnaje.Všichnihráčizačínají
chápat, co
ie ýmová spo|upráce, a je na nich vidět touha bojovat a vyhrávat.
Radost z vítězstvíby|a ve|iká! Trenérůmděkujeme za přípravuma|ých
fotba|istů.
Gratu|ujemea přejeme mnoho da|šíchúspěchů!
Zarodiěe Andrea H.

Zdeněk Há|a, tel: 776 395 414, e.mail: hala.z@email.cz
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Uzávěrka je 21 . den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
podobě
mají přednost' Příspěvky doš|épo uzávérce i příspěvky nevytištěné
z kapacitníchdůvodůvyjdou v da|šíměís|eVN. Příspěvky mohou bý
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyžádanérukopisynevracíme).
Za obsah č|ánkůzodpovídá autor.
Tisk: RoTAtisk, Roháčova 194, 28o 02 Ko|ín 3, te|./Íax321 724 338,
e-mail:rotatisk@reklamniservis.cz,www.reklamniservis.cz

