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Ceno 5,. Kě

Téma:Jaro a Velikonoce
A uŽ ho tady máme zase ... přiš|ojaro v p|nékráse. Dny
jsou de|šía tep|ejší.
Na stromech se objevujípupeny, rost|iny
začínajík|íěita růst. Ptáci při|étajíz tep|ých krajin, stavějí si
hnízdaa snášejívejce. Zvířata si h|edajípartnerya přivádějí
na svět m|ád'ata.Na to všechno se těšíme po dlouhé a
nároěnézimě - a že |etos by|a! První tep|édny nám příroda
nadě|i|aaŽ v orůběhudubna.
Na jaro se nejvíctěšíva|yděti' jen si ho dříve nějak vÍc
dokáza|y uŽít. Jedna ve|imská pamětnice a rodaěka
zavzpomínala na hry' kteými se děti bavi|y. Dívky
samozřejmě vyje|y s načinčanýmikoěárky a k|uci honi|i
obruče. Spo|ečně pak cvrnka|i hIiněné ku|ičky do patou
vyrobenýchdů|ků'hrá|a se ško|ka- házení míčemo zed' s přesně danými pravid|y'nebo se
hrá|o na prstýnek(edno dítě ukývajícív d|aníchprstýnekchodi|oko|em vývořeného kruhu a
někomu ho tajně předa|o' pak se háda|o komu a děti se vystřída|y).Na některéhry uŽ se
zapomně|o,některéještěhrá|idnešnípadesátnícia některépřetrvávajídodnes.
S tep|ýmpočasímpřicháze|y i prvnísvátky jara. Naše pamětnice vyprávě|a,jak školníděti
chodi|yo Ve|ikonocíchdo koste|ak|eěetk boŽímuhrobu (JeŽíšby| Vystavenv postrannímo|táři
na pravé straně kato|ickéhokoste|a).Rozpis k|eěenírozdě|ova|ave škole paní katechetka
v hodinách náboŽenství (pro pamětníky uvádím, Že
byd|e|a u s|ečen Rýnových v dnešní u|ici Pa|ackého
čp.139). Děti se střÍda|ypo hodině. To se odehráva|o
v pátek' v nedě|i by|o vzkříšenÍa nás|edova|o ...
Ve|ikonoěnípondě|í.Je dnem uvo|něnía vese|í,dnem
vzý1vajícím
nový Život a zajišťu|ícím
zdraví. Poš|ehávání
ěerstvýmipruty' kterémohou být i umně sp|etené,má
zajistitpřeneseníposi|ující
Životadárnémízy stromůdo
tě|a č|ověka (označení .'pom|ázka..je od s|ova
pomladit). odměnou za toto poš|eháníje zdobené
vajíčko.
I tento zvyk mě| u nás bohatou tradici' Dnes se
k|asická vajíěka mění v čoko|ádová, ch|apců, kteří
chodído proutnicena proutkya pletouz nich pom|ázky,
ubývá. Je.|i vůbec někdo' kdo v rodinách p|ete
pom|ázku, pak to bývá zpravid|a dědeček, v |epším
případětatínek.M|adíchlapci dnes už ztrácejízájem o
toto uměnía radějisi koupípomlázku na trhu.
Vrba dříve však neznamena|apouze pom|ázku,ale
šikovnía zručníchlapci z ní dokázali vyřezat krásné a
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Íunkčnípíšťalky- to uŽ se
dnes opravdu nevídá.A já se
ptám:
škoda
,,Není
zapomenout na tyto Iidové
zvyky a. tradice v naší
uspěchané
a
přemodernizovanédobě?..Na
to si musí kaŽdý odpovědět

sám'..

zAs

Velikonoce
S|ovo Ve|ikonoce v nás
|etos zřejmě vyvo|a|o spíš
naději na |epšípočasí.Zima
by|a nekonečná a úporná.
Nicméně pár rádoby kras|ic
jsem vývoři|a, šk|ebícím se zajícům
z pravé
čoko|ády.. jsem
,,zaruěeně
jsem
v supermarketechodolala. Ko|edníkům
na okně vytvoři|a,,samoobsluhu..'
tj. košíček
s drobnostmi, abych nemuse|a běhat
k vrákům'
Tradiěně jsem. navštívila
Ve|ikonočnívýstavu v prostorách obecního
úřadu a teprve tam naš|a tu pravou
atmosféru.Nádhera. Jako vždy.
Koupi|ajsem si pár drobností(doma si je
vŽdy obřadně proh|íŽím)
a navíc jsem od
jedné z pořadate|ek vtýstavy dosta|a
sněhově bí|á krásně výouknutá vajíěka.

jstesuper!
Děvčata,

IBAB

ZPRAVY z;Ez:O

ZiednáníZo Ve|imkonanéhodne 23.3. 2010v zasedacímístnosti
OU Velim od 17.30hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert,|ng. Richterová,Kaftan, Kotek, Mgr. Češpiva,
Kube|ka'
JUDr.Těmín'|ng.Rejho|ec'Mgr.Karpeta,S|abá
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné
pan
starosta JoseÍ SeiÍert.Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
pro 10 - proti0 - zdrŽel
většinaě|enů
Zo' H|asování
o programu:
se 0.
2. Kontrolaminu|ého
zápisu
hřbitova- úko|trvá.
- Zeď u kato|ického
. Eurocyc|es_ Dne 22.3. 2010 proběhlojednáníJUDr. Těmína
s panem Honzíkem.JUDr. TěmíninÍormova|
Zo o podmínkách,
kterépan Honzík navrhuje:kaŽdoroční
sponzorskýdar ve ýši
100000'. Kč po dobu 15 |et (V'ip|atanebude vázána na jiné
podmínky).
H|asování
ZO: pro 0 - proti8 - zdrže|se 2. Tímtoje
vyjádřenínesouh|asus FVE považovánozastupite|stvem
obce za
podněý ze stranyp. HonzíkajiŽ nebude
konečné
a jakéko|iv
da|ší
zo znovupojednávat.
- Pan starostas panem Hodanemz K+G Tranzit,s. r. o., projednali
dokončení
úpravy
býu po píNovákové,
(Íirma
rekonstrukci
chodníků
zača|as rekonstrukcí
u obchodu U Andě|a)a opravu schodŮ na
poště.
. By|ypřipomenutyostatnízprávy'
3. lnventarizační
zápis za rok 2009
Pan starostapřečet|zo zápis o provedenéinventarizacimajetkuve
správěobecníhoúřaduVe|imza rok 2009 d|e zákona č.563/91sb'
|nventarizace
majetkua peněŽníchprostředků
by|aprovedenak 31. 12'
2009,zo berena vědomí.
4. Schvá|ení
návrhurozoočtu
oro rok2010
pro rok 2010.Hlasování
Zo souh|así
s návrhemrozpočtu
Zo: pro.l0_
proti0 - zdrŽe|se 0.
p|ánobceVe|im
5. Novlíúzemní
Pan starostaSeiÍertinformova|
p|ánu
Zo o přípravěnovéhoúzemního
obce Ve|im a poŽáda| zastupite|stvoo schvá|eníjeho pořízení.
H|asování
Zo: pro10- proti0 - zdrŽelse 0.
6. Doš|ápošta
. č.j. 186/201o J. Vojtová,Ve|im. Žádosto přidě|ení
obecního
bytu
v obciVe|im.odpověd'Zo:Zařaditdo seznamuŽadate|ů.
. č.j. 189/20.Í0L. Šec|,
Ve|im- Žádosto povo|ení
montáŽeŽa|uzií
a
sítído okenv býě DPS na v|astní
náklady.odpověd':Zo souh|así.
. č.j.198/2010 B. Řeřichová,Praha - Žádost o přijetído DPS.
odpověď Zo: Zařaditdo seznamuŽadate|ů,
přednostmajíve|imští
občané.
. č.j. 199/2010 TESLA Ho|ding,
projektuFVE
a. s., Praha- nabídka
pro městaa obce . střechyve v|astnictví
obce' odpověď:Zo děkuje
za nabídku,
v současné
doběje prioritou
obce kana|izace,
v případě
budoucího
zájmubudeZo spo|ečnost
kontaktovat.
. č.j.2o4l2o.|0 J. Bína,Ve|im- Žádosto změnuÍunkčního
vyuŽití
pozemkuv ÚP obceVe|ima převedení
pozemku288/1do kategorie
p|ochapro rnýrobu
a sk|ady.odpověď zo: Žádost budezaloŽenado
s|oŽkypro připravovanou
p|ánud|e požadavku
změnu územního
J. Bíny.
. č.j.206l2010 M. S|abá'Ve|im,A. Sixtová,Ve|im,J. Bína,Ve|im,
B. Sixta,Ratenice,R. Němcová,Kolín,|. Škopová,
Ko|ín- Žádosto
pozemkuv ÚP obce Velim a převedení
změnu funkčního
využití
pozemkuPK p. ě. 28811do kategoriep|ochapro výrobua sk|ady.
odpověď zo| Žádost bude za|oŽenado s|oŽkypro připravovanou
p|ánudle požadavku
změnuúzemního
výšejmenovaných.
. č.j,211|2o.|0M. Černoch,
Ve|im- Žádost o úpravuterénupřed
domemčp.139 - propad|ývjezd.Zo pověřujestarostua p. Kotka,
kteříprověřísituaci.
. ě,i,212l2o10 J. Seifert,J. Seifertová,J. SeiÍert,l. SeiÍertová
a
M. Studený,Ve|im- Žádosto dě|enípozemkuPK p. č.318/2v k. ú.
Ve|im.H|asování
Zo: pro8 . proti0 - zdrže|
se 2.
- é.j.213l2010 J. SeiÍert,|. Seifertová,Ve|im . Žádost o dě|ení
pozem kŮ
p' ě . 318/ 78'
S t. p . č .2 o u 2 a p . č .3 1 8 /1 0 7 v kú. .Ve|im.
H|asování
Zo: pro8 - proti0 . zdrŽe|se 2.
7. Zpráw ě|enŮZo' diskuse
Pan starosta
. |nformova|Zo o výstavbě chodníků,která jiŽ začala.Postupně
budou zrekonstruoványchodníkyaŽ k rychtě, desky z chodníků
budoupoužity
na chodníky
ve tříděKrá|eJiříhoa u DPS.
. Probíhají
prácev bytěpo paníNovákové'
dokončovací
- Dá|e pan starosta poŽáda| o schvá|enízáměru obce . koupit
nemovitýmajetek . pozemek st. p. č. 1 o rnýměře1112 m2

(zastavěnáp|ochaa nádvoří)s budovoučp.1 se způsobemvyužitíobjektk byd|ení
v k. ú.Ve|im,pozemekst' p. č.2 o výměře503 m2
(zastavěná p|ocha a nádvoří)s budovou bez čp. se způsobem
vyuŽití- objektobčanské
vybavenostiv k. ú.Ve|im,pozemekp. č.
.'|/1o
{měře 3037 m2 (ovocnýsad) v k. ú.Ve|ima p. č. 1t2 o
v'ýměře111 m2 (zahrada)v k. ú.Ve|im;Záměr bude vwěšenna
úřední
desce obce Ve|impo dobu zákonné|hůý.Rozhodnutí:
Zo
souh|así.
H|asování
zo.. pÍo9 - proti0 - zdrŽe|se 1.
. Pan starosta připomně|prob|ematikuobecníhopo|icisý a navrh|
připravitpodk|adyna zřízenípracovníhomístaobecníhopo|icisýa
doporuči|'
aby o tom rozhod|onovézastupite|stvo'
Pan Kubelka
. lnformova|zo o Vyhotovení
odhaduna dětskéhřištěp. p. č.314/3
v k. ú. Ve|im' kteý bude dokoněentento ýden. Poté připraví
JUDr.Těmín sm|ouvus FC Ve|im na prodej vrýšeuvedeného
pozemku.
JUDr.Těmín
- Seznámi| Zo s návrhem sm|ouvyna koupi kato|ické|ary za
navrhovanou
částku2 700 000'- Kč.Ztoho za pozemkyčiníkupní
cena 2 000 000'-Kčazakaždoubudovučástka350 000,-Kč.Kupní
cena bude zap|acenatakto:a) částkave \^ýši
1 350 000,-Kčbude
zap|acenanejdřívedo 5 dnů od podpisutétosm|ouvyna účet
prodávajícího'
b) zby|á část kupníceny bude sp|atnáve dvou
sp|átkách'každáve V!ýši
675 000'. Kč.Prvnísp|átkabudesp|atná
v roce 2011 a druhá sp|átkabude splatnáv roce 2012 na účet
prodávajícího.
JUDr. Těmín potépožádalZo o schvá|enír4iše
uvedeného
návrhu.Rozhodnutí:
Zo s návňem sm|ouwsouh|así.
Hlasování
Zo: pro9 - proti0 - zdrže|
se 1.
Mgr.Karpeta
. |nformova|
zastupite|stvo
o odcizení5 m měděnýchokapŮz budovy
škoIy.
Pan KaÍtan
. Zepta| se, zda by|y objednány dí|y k poničenýmretardérům
a
s|oupky.
Pan starostaodpovědě|,
Že objednávka
bylajiŽuěiněna.
Mgr.Češpiva
- StěŽova|si na řidiěe poštovníchavií, kteří ničímajetekobce poškozený
p|ůtek'
okapyapod.Upozorni|na pope|nicepoškozené
ÍirmouNYKOS, která vyváŽíodpady. Pan starostaodpovědě|,že
Íirmuopětzkontaktujealedná nápravu.
Ing.Richterová
. Dotáza|ase, kdy bude dokončenau/sadba stromků.Pan starosta
odpovědě|'
Že výsadbabudeprovedena
v nejb|ižších
dnech.
PaníS|abá
- Požáda|ao úpravucest na kato|ickém
a evangelickém
hřbitově.Pan
starostaodpovědě|'žena cesty budenavezenjemnýštěrk.
. Dá|einformova|a
o 4itěŽkuz X. Ve|imského
p|esu,kteý by|ve|mi
úspěšný.
o rozdě|ení
vt.ýtěŽku
mezizák|adní
ško|u,
mateřskouško|u
a krouŽkyrozhodneredakční
rada.
Z |ednáníZo Velim konanéhodne 14.4. 2o1ov zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
Přítomni:pp. . Seifert, |ng. Richterová, Kaftan, Kotek, Mgr. Češpiva,
Kube|ka,JUDr. Těmín,|ng. Rejho|ec,Mgr. Karpeta,S|abá
Hosté:pp. Danie|Kou|a,Lukáš Ježek
1. Zaháiení proved| a spÍogramem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef SeiÍert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviění
Většinač|enůZo. H|asovánío programu:pro 10 - proti 0 _ zdržel
se 0.
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Vyh|áška týkajícíse projednávání návrhu Územního p|ánu obce
Ve|im by|a vyvěšena na úřednídesce. Do 6. května 2010 je moŽné
vznést požadavkya připomínkyk tomuto návrhu.
. Zámér obce Ve|im o koupi nemovitéhomajetku . pozemek st. p. č..1
o výměře 1112 m2 (zastavěná p|ocha a nádvoří) s budovou čp. 1 se
způsobemvyuŽití- objekt k bydlenív k. ú.Ve|im,pozemek st. p' č.2
o výměře 503 m2 (zastavěná p|ocha a nádvoří) s budovou bez čp.se
způsobem vyuŽitÍ- objekt občanské vybavenosti v k. ú. Ve|im,
pozemek p. č. 1/1 o výměře 3037 m2 (ovocný sad) v k. ú. Ve|im a
p.č, 1l2 o {měře 111 m2 (zahrada)vk. ú. Ve|im by| vyvěšenna
úřednídesce obce Ve|im po dobu zákonné |hůty.Pan starosta
Seifert poŽáda| Zo o schvá|ení koupě r4l'šeuvedenéhonemovitého
majetku'H|asování:pro g . proti0 - zdrŽe|se 1.
. Sm|ouvao prodejidětskéhohřiště- jednánípokračují.
. Pokračujerekonstrukce chodníků,před obchodem U Andě|a by|o
zabudováno novézábrad|í.
- Byly připomenuty ostatnízpráVy.

Pan starostaSeiÍertpňvíta|pana Kou|ua pana JeŽka' kteříseznámili
zastupite|stvose sqÍm poŽadavkem uspořádat na soukromém
pozemkudne 30.4. a 1.5.2010 soukromou
akci (sty|u
technopárty).
tétoakce nesouh|así.
s uspořádáním
Zastupite|stvo
opatřeníč.l
3. Rozoočtové
zastupite|es rozpočtovým
Pan starosta seznámi| VšechnypřÍtomné
ve výdajícho částku1 350 000'. Kčna nákup
opatřenímč.|. Nav1išení
pozemků. nemovitýmajetek. pozemekst. p. č. 1 o
Íarya při|eh|ých
rnýměře1112 m2 (zastavěnáp|ochaa nádvoří)s budovoučp. 1 se
v k. ú.Ve|im,pozemekst. p' č.2 o
vyuŽití
způsobem
- objektk byd|ení
v'ýměře503 m2 (zastavěnáplocha a nádvoří)s budovoubez čp.se
způsobemvyužití- objekt oběanské vybavenosti v k. ú. Velim'
pozemekp' č:.1tl o výměře3037m2(ovocnýsad)v k. ú.Ve|ima p' ě.
1t2 o výměře111 m2 (zahrada)vk. ú. Ve|im.o tuto částkubude
sníŽenapo|ožkarezeNy.H|asováníZo:.pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
4. Doš|ápošta
fin.
- é.j'218l2o1o zŠ T. G. MasarykaVe|im- Žádosto převedení
prostředkŮz roku 2009 do rezervníhofondu. Fond bude vyuŽit
k da|šímurozvoji činnosti ško|y. Rozhodnutí:zo souh|así
pro 10 prostředků
na rok2010.Hlasování:
Íinančních
s převedením
proti0. zdrŽelse 0.
- č)'j,21g|2o10H. Vančurová,Ko|ín. Žádost o při'ietído DPS.
přednostmajíVe|imští
odpověd'Zo: Zařadi|do seznamuŽadate|ů,
občané.
. č,.j.223t2o.|0
L. Zap|etat,Ko|ín- Žádost o přijetído DPS.
přednostmajíve|imští
odpověď Zo: Zařaditdo seznamužadate|ů,
občané.
. é'j' 2ggl2o10 A. Vácha, Ko|ín- Žádost o přijetído DPS. odpověd'
přednostmajíve|imští
občané.
Zo:Zařaditdo seznamužadate|ů,
. é,.
j.25.|l2o10 A. Sixtová,Loděniceu Berouna- Žádosto zaslání
písemného
potvrzení,
umístění
odběrnýchmístŽe uvaŽované
připojení
12 parce|je v sou|adus ÚP obceVe|im.odpověd':Prověřit,
zda jsou uvedené parce|y v Územním p|ánu obce Ve|im
v zástavbovézóně'
. é.j.254|2o10P. Jeřábek, Ve|im- Žádost o povo|enírnýstavby
zpevněnép|ochyze zámkovéd|aŽbypřed novostavbouRD p. ě.
338/4na v|astnínák|ady.odpověd':ZO nemánámitek.
Zo. diskuse
5. Zpráw č|enů
Pan starosta
a
Zo o objednávcedí|ůk poškozenýmretardérům
- |nÍormova|
budouopraveny
výměněznačekv obci Ve|im.Díryv komunikacích
odbornoufirmou. Pan starosta SeiÍertpožáda|pana Kaftana o
při řešení
přechodŮve Velimi.
spolupráci
. PotéZo inÍormova|,
Že do Vítězovského
rybníkuby|yzakoupeny
rybyza70 000'-Kč.
. Pan starosta dá|e seznámi| Zo s návrhem přijmoutexterního
pracovníkak zajištěníbezpeěnéhopřecházeníu ZŠ ve Ve|imi
(60'.Kďhod' prac. doba 7.00 . 8'00 hod' a .|2.00.13.00 hod' .
vhodnénapř. pro důchodce)a navrhujepřijmout2 . 3 sezónní
|istí,autobusové
pracovníky
na úk|idobcíVe|ima Vítězov(papíry'
zastávkyaIp').Zos návrhemsouh|así.
. Na závěrseznámi|Zo s průběhem
jednánís ing.B|echou,ředite|em
Úřadu prácev Ko|íně.
Ing.Rejholec
v oko|íautobusové
zastávkya dá|e
chodníku
- PoŽáda|o dobudování
poprosilpana starostuo objednánída|ších
na tříděný
kontejnerů
odpaddo Vítězova.Pan starostaodpovědě|'Že nádobyna tříděný
odpadbudoupřiobjednány.
Ing.Bichterová
. Zepta|ase, zda uŽ všichniobčanézap|ati|ipoplatekza pope|nice.
kteřínezaplati|i'by|y
starostaodpovědě|,že něko|ikaobčanům'
zas|ányupomínky.
. Upozorni|a
na propad|ou
komunikacive v1iiezduz u|iceVe Dvoře.
15.4.2010 bude jednat
Pan starostaodpověděl'Že ve čtvrtek
s firmouVoDos' která opravovalapoškozenývodovoda mě|a
stavu.
komunikaci
uvéstdo oůvodnÍho
PaníS|abá
humanitárnÍ
sbírkypro DiakoniiBroumov,
o uspořádání
- |nÍormova|a
kteráse uskuteční
dne20.4. ve Ve|imia22' 4, ve Vítězově.

SPOI-,BCBNSI(A

RT]BBII(A

SPOZ OZNAMUJE
Významná ŽivotníiubiIeaosIavili:
Vosecký Mi|os|av,Ve|im
Koutová V|asta,Ve|im
Mik|ošováMagda|ena,Velim

60 let
90 let
65 let

Urbach Viktor, Velim
ŠuIcováJarosIava,Ve|im
BaštováMarie. Ve|im
Hovorková Libuše'VeIim
SchrániIováJiřina, Ve|im
Váňa JoseÍ,Ve|im
Do dalších|etpřejeme hodně zdraví!

60 let
75 let
85 let
70 let
60 let
65 let

Narodilise:
Hermanová Hedvika,Ve|im
Sixta Radim. Velim
Rodičůmb|ahopřejeme!
Zemíe|a:
Cháberová Marta' Vítězov
Čestjejípamátce!
Mezi ve|imskéobčanvbv|vpřivít4nvtvto děti:
MinarčíkováA|ena, Drahovza| Simon, Po|ák Tomáš' Těmín Tobiáš'
Po|áková Bára, Houdek Vác|av, K|inger V|adimír, Součková Tereza,
Sixta Radim. Nezavda|ováPetra

ozNÁMENío oogĚ A MísTĚKoNÁNíVoLEBDo
PosLANEcxÉsHĚuoVNYPARLAMENTu
cR
Sb.' o vo|báchdo
Starosta obce Ve|im pod|e $ 15 zákona č,.24711995
Par|amentuČeskérepub|ikya o změně a dop|něníněkteých da|ších
zákonů,ve znění pozdějšíchpředpisú
o zna m uje
1' Vo|by do Pos|anecké sněmovny Par|amentu České repub|ikyse
uskuteční
v pátek
dne 28. května 2010 od .t4.00hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 29. května 2010 od 8'00 hodin do 14.00 hodin
2. Místemkonánívo|eb:
ve vo|ebním okrsku č. 1 budova oÚ vetim, náměstí obránců míru
120' ve|ká zasedacímístnostpro vo|ičepod|emísta,kde jsou přih|ášeni
k trva|émupobytu:u|ice. PraŽská' soko|ská' tř. Krá|e Jiřího' Riegrova'
Ve Dvoře, Vítězovská,Po|ní,nám. obránců míru
ve volebním okrsku é, 2 Zák|adní ško|a Velim' K sídlišti 563'
přízemí'pro vo|ičepod|e místa,kde jsou přih|ášenik trva|émupobýu:
u|ice . Pa|ackého,Armádní, Do|ní Nouzov, Horní Nouzov' |' máje'
Dvořákova, K sÍd|išti'Kar|ova, Krátká, KříŽová' Zahradní, Na Ska|ce,
Na Skále, Nádražní,Novoveská, okružní, Školní,Ty|ova, U Hřiště,
U Koupa|iště'Vác|avská, Sadová
ve voiebním okrsku č.3 budova bývatého oÚ vítězov čp'.29,pro
vo|iěe pod|e místa,kde jsou přih|ášenik trva|émupobytu - Vítězov
3. Vo|ičibude umožněno h|asování poté' kdy prokáže svou totoŽnosta
státní občanstvíČeské repub|iky (p|atným oběanským průkazem,
cestovním, dip|omatickýmnebo s|uŽebnímpasem Ceské repub|iky
anebo cestovnímprůkazem).
4. KaŽdémuvoličibudou dodány nejpozději3 dny přede dnem konání
vo|eb h|asovací|ístky.Ve dnech vo|eb vo|iě můžeobdrŽet h|asovací
|ístkyi ve volebnímístnosti.
JoseÍseiÍert.starosta

Zloději' zloději ...
o tom' Že známé pořekad|o
z|odějive dne v noci chodějí..
"z|oději'
stá|e p|atí' se znovu moh|i přesvědčit někteří naši spo|uobčané.
V uplynu|émměsíci to nejméně v šesti případech dokáza|i neznámí
pachate|é,kteří odcizi|i na různýchmístech Ve|imi měděné okapy a
okapové svody včetně kolen' úchytůa výpustí. Ce|ková škoda vznik|á
odcizením více než 30 metrů mědi přesáh|a částku 29 000'. Kč. Drzí
z|oději' kteří si ke krádeži vybra|i nejen rodinnédomy, a|e i budovu
zák|adníško|y' způsobi|iještě da|šíškody' např. poškozeníoplocení
pozemků.
Zájem zlodějůupouta|i jiný majetek ve|imskýchobčanŮ- v dubnu
došlo k odcizení dámského jízdníhoko|a ze soukroméhopozemku
v u|ici Do|níNouzov a k V|oupánía odcizení věcí z osobníhovozid|a
v u|ici Na Ska|ce. K v|oupání a nás|edné krádeŽi věcí v hodnotě
něko|ika desítek tisíc doš|o také v domě v u|ici třída Krá|e Jiřího'
Pachate| by| později po|iciízjištěn azadržen.
MW

Taky Vám ukradli měděnéokapy?
Nemoh|ajsem uvěřit' Že jednoho dne zrána chybě|a na domu část
okapovéhosvodu. By|a jsem tak z|omená, že jsem to do budoucna
nemíni|ařešit.Aťje to' jak je to. Co nestaěiIzničitsníh' dorazi|iz|oději.
Da|ší dny jsem zjišťova|a,Že nejsem sama takto postižená, že
v h|edáčkutěch |umpůbyli da|šíve|imštímajite|édomkŮ. Nebyd|ím
v Beverly Hi|ls' h|edám s|evovéakce i strouhankusi me|u doma, proč
právé já? Proč právě já mám šetřit' aby pak pár z|odějůsi dovo|i|omi

l-

něco ukrást? Takto naivní otázky jsem si k|ad|av době, kdy krádeŽ
ěehoko|ivnení pok|ádána za nic mimořádného.KdyŽ hořkost opad|a'
hleda|ajsem řešení.A naš|a!
Ve ÍirměLegos (z Ve|imi před Novou Vsí na|evo)jsem bez prob|émů
sehna|a svod a všechno, co by|o k rychlénápravě třeba. Navíc tam by|i
moc příjemní.Chtě|ajsem se o tuto zkušenosts Vámi podě|it,zdá se'
že ndjezdy se budou opakovat. Bud'me připraveni. Já ted' preventivně
spáVám u místa činu,a ač tam mám ve|mi nepohod|néspaní a ráno
mám krk otoěen o devadesát stupňů, vytrvávám. Vytvoři|a jsem tzv.
|BAB
domobranu,cožjest ,'rezervníarmáda...Připojtese!

Z NASICH SKOL
Jarnívýstavav MŠ

Výstava.
Tradiěně proběhlav mateřskéško|ei |etosjarníve|ikonoční
P|nésto|y nápadŮ, vlýzdoby a n.ekonečnátanLazie dětí i rodiěůos|ovi|y
kteřízavíta|ido MS ve dnech 29. - 31' 3. 2010. KaŽdý si
návštěvníky,
moh|odnéstma|ýdárek v podobě kraslice,zápichu, pom|ázky'perníčku
jarnímikytiěkamia kuřátky. Sikovné
nebo mísy vyzdobenépšeničkou,
ruce maminek, tatínků,babiček i dědečků často překona|y práci
proÍesionálů,a tak spo|eěně s paními učite|kamia dětmi moh|a
vzniknout mi|á připomínka jara a os|av s ním spojených. Všem
děkujeme za návštěvu,pochva|ya sponzorskédary, kterébudou iako
zAs
vždy použityve prospěch dětí Ms.

Denzemě

žáci rŮznýchško|.
Den Země je den, kteý si kaŽdoročněpřipomínají
připravujípro své
I naše ško|anení výjimkou' Na tento den si učite|é
žáky hodinu zaměřenou na eko|ogii nebo inÍormaceo planetě Zemi'
rnýchovykres|i|yděti přírodniny'výváře|y
Napříkladv hodinách v17tvarné
p|akát týkajícíse recyk|ace odpadů,v hodinách Íyziky si povída|yo
obnovite|ných zdrojích energie, v hodině |iteratury čet|y č|ánek o
|edovcích a diskutova|y na toto téma, chemie byla zaměřena na
přírodninya rudy a V matematice se probíralaZemě v procentech.
eve
V hodinách pracovníchčinnostíprobíha|úk|idoko|íško|y.

Recyldohraní
Výletdo Přerova

Jak se Ži|o a slavi|o v minu|osti, si děti z MŠ Písniěka je|y
připomenoutdo skanzenu v Přerově nad Labem. Byl to krásný záŽitek
postav jako by právě ěeka|y
pro všechnylStaroby|écha|oupky,Íiguríny
na vaši návštěvu.Celé vybaveníbudov na nás dos|ovadých|o historií.
Navštívi|ijsme i budovu ško|y' Teprve když vidíte, co všechno
v minu|ých dobách nemě|i, zjistíte,jak je dnešní č|ověk zhýěkaný.
odvezli jsme si zážitekberoucídech, p|no krásných vzpomíneka nové
zkušenosti.A jak jeden ch|apečekpodotkl' by| to zas jeden z těch
zAs
nejkrásnějiproŽitýchdnů.

Naše škola je aktivně zapojená do
ce|ostátního projektu Recyk|ohraní'
Jedná se o školníprojekt' kteý v sobě
spojuje vzdě|ávacíprogram a soutěŽe se
zaměřenímna tříděnía recyklaciodpadů.
Flozvljí vztah dětí k Životnímu prostředí
Íormouher, praktickýchěinnostía kvízů.
Jedním z bodůje sbíránípoužiýchbaterií
připravených
a
elektrozařízení do
ve sběru pouŽitých
kontejnerů.Naše ško|avyh|ási|asoutěŽ jednot|ivců
baterií.od tohoto měsíce je ve ško|esbíráno i pouŽitée|ektrozařízení.
Co do tohoto kontejneru patří? Rádia' mp3 přehráVače,wa|kmany,
ka|ku|ačky,
te|eÍony,drobné pc Vybavení,e|ektrickéhračky'hudební
nástroje atp. Děti se zapoji|y i do da|šíchsoutěŽí- vymys|i moderní
e|ektrozařízení,nakres|i cestu odpadů z naší obce atd. Za sběr a
splněnésoutěŽníúko|ydostává školabody' které|ze vyměnit zaceny a
pomůcky.Více na www.recyk|ohrani.cz
JM
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At|etikave škole

ve ve|imské
škole
Denučitelů
Dne 28' března se s|avíDen uěite|ů.Letos bohuŽe|vyše|tento den
na nedě|i, proto jsme si ho připomně|i už v pátek 26. března. Jako
kaŽdoročněpřipravi|ideváťáci pro své učite|epřekvapení. Rozdělili
isme se do skupin po dvou a rozeš|ise uěit do tříd.Uěi|ijsme od 5. do
8. třídy různépředměty. Konečnějsme pozna|i, Že být učite|emnení
žádná |egrace. Po úspěšnémodučeníprvníchtří vyučovacíchhodin
jsme se seš|is učite|ipřed sborovnoua tam jim předa|ikytičkya popřá|i
hodně e|ánu. Po diskuzi s ostatnímispo|uŽákyjsme zjisti|i'Že po|ovina
z nás by učite|embýt nechtěla.Tímtobych chtě|za celou devítkuještě
jednou popřát našimskvě|ým učite|ům
a uěite|kámhodně trpě|ivostia
pevnýchnervů(uŽvíme,jakéto je :D ).
Za 9. tříduDavid Po|áček

Dne 20. 4, 2o1o se kona|a osecká |at'ka.Dip|omyza třetímístave
svých katogoÍiíchpřivez|i:o. Kosina (140 cm)' M. Kosina (.|65 cm .
osobní rekord) a A. Kaftanová (130 cm). Da|ší uýs|edky: 19. 20. A. Fi|ounová (110 cm)' 12. . 14. |' Farkašová (115 cm)'
5' M. Nejed|á(125 cm), 6. F' V|čík(135 cm)' 15. J. Svoboda (125cm)'
15. - 16. A. Bugová (125 cm)' 17. E. Hroudová(120 cm)' 4. T. Minařík
(160 cm)' 22' P. Kocúr(140 cm),
Ve ětvrtek 22. 4, 2010 se kona|o at|etickédvojutkánío pohár
se nominovaníŽáci 6.
at|etickéhooddílu - Ve|im vs. Pečky.Zúčastni|i
. 9. ročníku.Ve|im zvítězilaa získa|apohár at|etického
oddílua pohár
města Peček! Nej|epší výs|edky - m|adší Žáci a žákyné: 60 m 1. F. V|čík,skok da|eký- 2. A' Filounová' 1. F. V|čík'3. o. Kosina' skok
vysoký.-2. F' V|čík,
3. o. Kosina, staršíŽáci a Žákyně:60 m . 2. P. Fořt'
3. o. ŠaÍráneka T. Minařík' skok da|eký - 2. A, Mi|áčková'
3.A.Bugová, 1. T. Minařík,3. P. Fořt' skok vysoký - 1. T. Minaříka
AH
M. Kosina.

Velimsképroměny IV
a únavyse nenaše|nikdo' kdo by chtě|
Zřejmě vinou jarníchúk|idů
poznat místo na zveřejněnéÍotograÍii'
Nezb1ivá nic jiného neŽ místo
prozradit'Ti, kteří háda|i ěi věděli, že se jedná o stávajícíobchod ,,U
měli pravdu.
Je|ínků,.'
Da|šífotografie je popsaná, a|e zajímá nás nynějšípodoba a
původnímísto,,Součkova
pekařství...
Děkujemeza připomínky.
kvak

Růžička'Stanis|av, proÍ' MUDr.' obvodní |ékařve Ve|imi. V roce
1914 by| ve|enímc. k. rakouskéarmády povo|án do vojenskés|uŽby.
Na v'ýchodníÍrontě pak pad| do ruského zajetí. odtud se přih|ási| do
ěeskos|ovenských|egií'Za neobjasněnýchoko|nostípak zmize|' aniŽ
o něm zjisti|o.
se co bliŽšího
RŮžovéško|kyzahradníkaJoseÍa Fundy by|yv době prvnírepub|iky
aŽ do ko|ektivizace na různýchmístech ve|imskéhokatastru. Především
se nacháze|y za provozními ha|ami a Vzorovou zahradou za č. 247.
Da|šíby|y za Fundovou cha|upou č. 70 u Čeperky a ještě da|šíu
odbočkycesty k cerhenickémucukrovaru. Dá|e ,,Vzahradě.. pod dráhou
(mezi Fajberkem a nádraŽím).Da|šíško|ky by|y jiŽně od Ska|ky a
v místech pozdějšítopo|nice u Soko|če'
Rybáři z Velimi (a z K|ipce, Cerhenic a Peček) patřili dříve pod
předhráďský rybářský spo|ek. Jeho předsedou by| evang' Íarář
Bohus|av S|abý. V novějšídobě by|a Ve|im přidě|ena k povodí Nová
Ves. Spo|ek vlastni| sádky u K|avar. Jeho největším|ovištěmby|o s|epé
se daři|oškeb|ím.
rameno Labe. V jednom písčitém
rybníčku
YáŽená redakce.
om|ouvám se za chybu, kterou jsem uděla|a v,,opravě.. ze dne
'|2.3.2010, kde jsem (niko|i manŽe|) omy|em napsa|a, že Skalova
hospoda je ,,zce|a v|evo.. namísto ,,Vpravo... V|evo je hostinec
U Krásenských, Ska|ova hospoda ve Fajberku zcela Vpravo. Tam isme
chodi|ijako žáci ve|imskýchško|,ve vá|ce obsazených Němci' pro úko|y
a uěi|ise doma. Ještějednou se om|ouvámredakci a čtenářům.
Mgr. M. Čábe|ová

VrurusrÁABECEDALrsr |06)
Rusy, někdy aŽ han|ivě ěi dvojsmys|ně označovanéza naše
s|ovanské bratry jsme poznáva|i často v dobách po|itickéhovření.
upřímní'
Souhrnně však |ze říci,žejsou to |idémírnýchpovah, přáte|ští'
nezá|udní,nenáročnía odříkaví.K nám do Ve|imi ponejvícepřicházeli
v uniÍormách různých armád, napřík|ad jiŽ za napo|eonských vá|ek.
V první světové vá|ce k nám do kraje přiš|i jako zajatci nasazení na
práci a mnozí z nich se zde oŽeni|i(Milosněčenko,Šruryn,Kandyba,
Samochyn a další).Poznali jsme je jako rudoarmějce či přís|ušníky
sovětskéarmády. Jako ve všech národech jsou mezi nimi |idédobří i
ménědobří.
Rušenínočníhok|iduje termínpro stav noěníchpoměrův obcíchči
městech. Nejěastěji úderem 22. hodiny by|o vyžadováno přerušení
především zvukových projevů k umoŽnění spánku obyvate|' Nad
Do historie se dosta| příběh
nočnímk|idem bdě|i zpravid|a,,polica|ti...
s|avnéhoma|ířeMiko|ášeA|še' Ten při jedné návštěvě Ko|ínavypi| o
trochu Vícé.než norma dovo|ova|a,a na náměstí se ve|mi h|učně
projevova|.By| za to místnímpolicajtem uvrŽen do šat|avy,kde strávi|
celou noc.
Ruštízajatci v době první světové vá|ky přicházeli do našeho kraje
ve značnýchpočtech.Jejich velké soustředěníby|o v Mi|ovicích'kde
jich obrovskémnoŽstvízemře|o při epidemiích.Ti' kteří by|i náhodou
zařazeni na zemědě|sképráce ve Ve|imi, byli nadmíruspokojeni' By|i
ubýováni v obecním domku, zvaném pastouška, odkud chodi|i na
práce k jednot|ivýmzemědělcům.Někteříse u nás oŽeni|i.
Ruštinači|iruský jazyk je pro nás nezvyk|á zv|áště proto' že pouŽívá
nám cizí písmo - azbuku. Má řadu shodných výrazůs češtinoua při
bedlivějšímsledování je srozumitelná. V padesátých |etech by|a
zařazena jako povinnýpředmět do všech ško|.Říká se: ,,Ko|ikřečíznáš,
Při poctivémučeníby prŮměrní|idéstaršíhověku
tolikrátjsi ě|ověkem...
moh|i být člověk aŽ čtyřikrát'neboť se jim během Života nabíze|a
němčina,ruštinaa nyníi ang|ičtina.
Růževe|imské.M|uví.|ise o Velimi v souvis|ostis růŽemi,pak je to
zpravid|a spojováno se jménem JoseÍa Fundy. Počty druhů rúŽí
pěstovaných ve Fundově zahradnictví za pwní repub|iky dosahova|y
úc$hodnýchčíse|.Při pokusu o jejich podchyceníjsme soustředi|i286
jejich imen. To však zdaleka není finá|nísoučet.Světovost ve|imských
růŽídosáh|a vrcho|u ke konci první repub|iky,kdy se tyto stáVa|y
dop|ňkypři prezentaci zv|áště pařížskémódy.
RůŽičkováO|ga, rozená Sixtová, se narodi|a 10. února 1921 ve
Ve|imi v ě. 55. Zde proži|amládí a počátkystudií.Do mys|ímnohých
se vryla jako místníknihovnice.Jako vedoucíknihovnice
spoluobčanů
přeš|ar' 1947 do městskéknihovnyv Chomutově' kde strávi|adva roky.
Nejvícevšak vynik|a natáěenímdokumentárníchÍi|mů.Přičini|ase o
festiva|uEkofi|mv ostravě. Domně|eby|avůbec
uskuteěněníÍilmového
první, kdo v Českos|ovensku poča|natáčet filmy o životnímprostředí.
V letech 1970 až 1988 pracova|a o|ga v Krátkém fi|mu Praha.
Nevyhýba|ase ani te|eviznímseriá|ům.Získa|apřes 30 cen na různých
festivalech.

TečeVoda,teče...

Těmito s|ovy začínájedna známá |idová píseň.Je dobře, Že voda
existuje a stá|e teče, protoŽe bez ní by neby| Život ani porost na této
p|anetě. Přesto je |idstvo znepokojeno tím, jak v důs|edkuotep|ování
naší p|anety ve|ké množstvípitné vody nenávratně mizí v důs|edku
zmenšování ve|kých |edových ob|astí na obou pó|ech zeměkou|e.
Anebo další varování. Na podzim minu|éhoroku by|a zveřejněna
zpráva, Že v za|esněných ob|astech Krkonoš,Jizerských i Krušnýchhor
vysychají nebo jsou jiŽ bez vody některé mokřiny' močá|y nebo
jinak domov vzácných druhůnašíÍauny.A přitom se říká o
raše|iniště,
|esích, že nejvíce pŮsobí na zadržování spodních vod. Také televize
v nedávnédobě opakovaně vysí|a|arelace o ve|kémv|ivuvypiténebo
vyuŽitévody na zdraví č|ověka'V důs|edkutoho na toto téma bude
|etossvo|ána i ce|osvětováodborná konference.
My můŽeme konstatovat, Že zásoby podzemní pitné vody v naší
ob|asti budou asi znaěné. sám autor tohoto č|ánku by| překvapen
si|nýmpramenem vody, kteý protékánádrŽíČeperka.Da|šísilný výron
domu je potrubímodváděn do ko|ínské
vody ved|e pečovate|ského
vodárny a po úpravě pak vyuŽíván v mnoha domácnostech' Vyčištěnou
nádrŽkuv továrníčtvrtip|nívodou da|šísi|nýpramen.A někteříz nás se
ještě pamatují,Že v býva|émcukrovaru by| da|šísi|ný pramen' kteý
podtékalpod si|nicía přes bazénkyza b1ivalouprodejnouuh|íodtéka|
do Labe. By|y zde i ryby. Tento zdroj vody by| asi zbytečně zasypán.
Velké zásoby vody musí být i v býva|étovárně na výrobu cikorky' kde
se voda používa|ana mytí čekanky stejně jako v býva|émcukrovaru
v Cerhenicíchna mýí cukrovky.A můŽemeVzpomenouti da|šízásoby
minerá|níchvod u Poděbrad,
I zde však můŽemezaznamenat první varovnéúkazy ve spojení
s úbytkem spodních Vod. Potok od Vítězova, kteý zásobuje chovný
rybářský rybník,je většinou Vysch|ý.A tento potok v minu|ostisvojí
vodou umožňova|provoz dvou m|ýnů.zaěneme si tedy i my vody více
jÍ
váži|?

ve Veliml
Břehu|eříční
Břehu|e je ma|ý pták s rozvid|eným
ocasem. Je na spodní straně bílá' na
svrchníhnědá.Podobáse jiřičcea za letuji
protoŽe
|ze snadno zaměnit za v|aštovku,
podobněšvitoří.
pospo|itě
v ko|mých
Hnízdí
březíchu vody nebo u mořskéhopobřeŽí.
|idízíska|amoŽnosthnízditve
PřiČiněním
stěnáchcihe|ennebopískoven.
Taková možnostse břehu|ímnaskyt|ai
v píseěníku
b|ízkostátnísi|nicena Prahu,
Usíd|i|a
se tam
nece|ýki|ometr
od Vítězova.
ce|á ko|oniea hnízdve stěnáchpísečníku
by|a
na jaře,kdyŽv hnízdech
by|omnoho.Rád jsemje chodi|pozorovat
m|ád'ata,jeŽ vyŽadova|astá|e přísunnovýchmuch, komárŮ a jiného
po|etujícího
hmyzu,kteý břehu|echytá za |etu.Rovnédno písečníku
kde
voduv kalužích,
květy,s|unceohříva|o
by|opokrytomnoharůznými
KdyŽby|osucho,muse|y
to stravabřehu|í.
se rodilikomáři,ob|íbená
břehule dá|e za potravounad po|e nebo snad nad potok ěi rybnÍku
a které
Vítězova.To by|ojejichtajemství,kteréjsem nikdyneroz|ušti|
mě zajíma|o.
Muselyza den pochytatopravduhodněhmyzu.
Dříve
doběpodívat.
Nedávnojsemse še|na břehu|eopětpo d|ouhé
krásná |ouka píseěníkuje hned od kraje zavezena nejrůznějším
odpadem.Lze zde vidět |ednici,žid|e,křes|aa da|šínábýek, různé
nádoby nap|něnédešťovouvodou, cih|y, beton' kýiny, Že|ezo,
pneumatikya kamení.To vše ne Ve stavu nějak rovném,ale ve formě
hromad - některévětší'jiné menší.Vše pokýají suché stonky
mohutnýchkopřiv,kterépřes |étovše zakryjía udě|ají|erénjižzce|a
s co největší
opatrností,
I nyníje potřebaiítipři pře|ézání
neprostupný.
do nějakédíry.JiŽ z dálkyjsem
neboťhrozíuk|ouznutí
nebo š|ápnutí

viděl' Že dříveobyd|enéstěny jsou dnes prázdné.I něko|ikstaých děr
je zřejmě opuštěných.Po de|šímčekánípod stěnou, kdy jsem douÍa|,
jsem si potvrdi|'že břehu|estěny písečníku
že us|yším
známéšvitoření,
iiŽ opustiIy.
Přesto jsem neby| výletem zk|amán. Vyp|aši|jsem něko|ik baŽantůa
zajícúa na zemi |ez|oohromnémnoŽstvíšneků'kteřív|ek|imenšínebo
ve|kédomečky. Muse| jsem jít opatrně, abych nějakého nezaš|áp|.
Nevidě|jsem žádnéhojeŽka, a|e musí zde mítv hromadách suti mnoho
příbytků.Jistě je tu jejich ráj. Příroda je mocná ěarodějka.
Petr Ba|áěek

čestnýobčanVetimiJ. E. Szalatnay100 |etod úmrtí
Justus Emanue| Sza|atnay patří do
třetí generace mad'arských duchovních,
kteří přiš|i do Čech a na Moravu po
patentu. Narodi| se
vydání to|erančního
21. srpna 1834 vMoravěi, studova|
bohos|ovíve Vídni a v Basi|eji. Farářem
ve|imského evangelického sboru by|
zvo|en 8. května 1859' kdyŽ jiŽ dva roky
působil jako vikář. Superintendentem
církve českéby| od r. 1889. Ve Ve|imi
postavi| církevníško|u vr. 1866' pořídi|
nové varhany' r' 1871 postavi| Íaru a r.
hřbitov.Působi|i ve prospěch obce - ov|ivni|a sponzorova|
1889 rozšíři|
vznik průmyslu- továrnu na cikorii a cukrové uýrobky a cukrovar,
podníti|vznik v|akovézastávky přímo u těchto podniků.Jako náruŽivý
pěstite| vče| by| č|enem věe|ařskéhospo|ku v Ko|íně a vysazova|
medonosnédřeviny.
Navštívi|
Skotsko, Ang|li,dvakrát by| v Americe, kde káza| v českých
sborech. o tom' že si ho Ve|imštíváži|i'svědčíi přivítáníz cesty do
Ameriky. Tehdy v|á|y ve Velimi prapory a průvod s lampiony ved|
sza|atnaye znádraží aŽ doÍary,
např. v zemskéradě
J. E. Sza|atnaypracova|téŽjako veřejnýčinite|,
působil deset |et. Názorově by| stoupencem Masarykovy rea|istické
strany, proto jej také Masaryk při své návštěvě ve Ve|imi 23. ěervna
1901' kdyŽ v hostinci U Krásenských přednášelna témaNaše po|itická
na Íařea pobesedova|s ním.
situace,navštívi|
.|6.
J. E. Sza|atnay by| dne
července 1882 jmenován čestným
občanemVe|imi při pří|eŽitostisvého 2S|etéhopůsobeníve sboru a
vobci. Zemře| včinné s|uŽbě dne 30. dubna 19.|0' po 53|etém
duchovním působení,tedy právě před 100 |ety. Památkou je hrob
jeho uš|echti|é
h|avyna evange|ickémhřbitověve Ve|imi.
s reliéÍem
MC

Velikonoční
koulenívajíček

aneb dobý počin ve Velimi
Za|aženo, ob|aěno. Tak s tím jsem tedy nepoěíta|a. Rodáci ano'
organizovanéa ob|íbené
kou|enívajíčekse kona|ov soko|ovně.Veselé
počasí.
a nadšenétváře našichdětínám nahradi|ys|unečné
Vše proběhlo v tradičnímduchu pod taktovkou rodáků.Naše děti
V če|ese sestrou |vanou Homokyovou a da|šímipomocníky doda|y
kouIeníspontánnost.
Zavšechny spokojenéděti ajejich rodičeděkuji.
kvak

kamny' tedy ve vyhřátém prostoru, vzdorujícímu nás|edkům opětné
náh|ézměny počasí.Váhavost přeš|ai na organizátory každoroěníakce
v Rybníčkách.Do doby těsně před .|4 hod. se čeka|ona rozhodnutí
mezi variantou A a B. Sestrám cvičitelkámto jiŽ by|o jasné. Dohoda
zněla . uskutečníse varianta B, podle níŽ se |etošníkou|enívajíček
provede v soko|ovně. Mezitím se skupina zájemců vyda|a
neorganizovanědo v|hkých Rybníček'kam neby|o moŽnévést matky
s ma|ými dětmi a vystavit je tak riziku onemocnění. V tu dobu se do
sokolovny dostavi|i dva novináři z Ko|ínskéhodeníku a také sestra
vzdě|avate|ka ze sokolské jednoty Kojice se dvěma vnuky. Zatímco
redaktoři odjížděliod soko|ovny takřka s nepořízenou,trousili se sem
ma|í soutěŽící i dospě|í diváci v ro|i doprovodu. Po jistém zpoŽdění
vyh|ási|asestra náče|nice|vana Homokyová nástup všech soutěŽících
dětí.Seš|ose jich vícejak 30 a by| zde i stejnýpočetdospě|ýchdiváků.
Z projevu se přítomnídovědě|i o za|oženís|avnéhovelimského Soko|a,
jeho čtvrtého
ke kterémudoš|o22. |istopadu1868' io za|ožení
oddílu,
K|ubu rodákůa přáte|Ve|imi před 20 lety. Potésestra Jarmi|aKopecká
přeěet|a pověst o klipeckémpok|adu. Nás|edova| nástup cvičencůa
jejich rozdě|enído tří druŽstev, která pak poča|atvrdě soutěŽit při
různýchhrách a cvičeních.Při vyvrcho|enís kou|enímvajíčeknosi|iti
nejmenšívajÍčkaod startu do cí|e ve |Žících,za|ímco většíz da|šího
druŽstvaje kou|e|ipo parketách.Mohutnétřikreitopakovanéskandování
patři|opříštímu
koulenívajíčekV roce 2011.
''Zdar!..
Nás|ednou sobotu po Ve|ikonocích- .|0.dubna 2010 Ve 14 hod. se
v malém sá|e velimské soko|ovny kona|a s|avnostníschůze k|ubu
rodákůk dovršeníjeho úspěšnémnohostrannéč|nnostiběhem dvaceti
|et existence.Seš|ise skutečnízájemci o činnostspojenous prezentací
historie Ve|imi a Vítězova' Na místě byla zhruba zrekapitu|ována
ěinnost k|ubu rodákúza dobu jeho dvaceti|etéexistence. Nás|edova|a
diskuze a po ní promítáníobrázkůVe|imi.V diskuzi prom|uv||
i starosta
obce JoseÍ SeiÍert'kteý oceni| činnostk|ubu rodáků,kteý provokuje
spo|ečnostk zájmu o minu|ost místa, Ve kterémžije. Pos|edních22
věkem poznamenanýchřádných č|enůklubu rodákůvěří,že jejich řady
budou dop|něnym|adšímizájemci o tuto mnohostrannou,zajímavoua
obecně prospěšnou činnost've kterépak budou nezištněpokraěovat.
B. B.

Valná hromadaTJ Soko| Velim

Před zahájenímva|néhromady TJ Soko| Ve|im konané27. března
2010 by|apředvedena ukázka cvičeníoddí|u
JUDo.
Důvodyby|y dva: Jednímje skutečnost,že téměřžádná schůze (nejen
v Soko|e)nebyla zahájena v čase,na který by|a ohlášena,a proto by|o
jinak neŽ vo|nou zábavou.
snahou vyuŽíttzv' ,,akademickéčtvrthodinky..
Druhým důvodem by|a snaha připomenout, že vroce 2010 vstoupi|
oddí|do 36. roku své existence' Během krátkédoby jsme se snaži|i
ukázat, co dě|áme ve cvičebníchjednotkách. SnaŽíme se o zvýšení
fyzické zdatnosti dětí. Jsme vedeni snahou během cviěení naučitje
něco, co by ved|o ke zýšení a posílenísebevědomía co by moh|y
pouŽítpro svoji většíbezpečnost.

Po skončeníukázky by|y účastníkům
cvičenípředány ,,Pamětní|isty..
zhotovenéve|imskýmrodákem akademickýmma|ířemJiřím Skopkem.
Ještě k va|né hromadě: k účasti by|o pozváno i dvacet bývalých
aktivníchč|enůoddí|u.K mé |ítostise dostavi|ipouze čtyři,rovněŽ pro
ně by|ypřipravenypamětní|isty.
K. S. (Íotop. Hejduk)

Velká cena HavlíěkovaBrodu

Co, rodáci, co dě|áte?

Začátkem dubna 2010 mě| k|ub rodáků dvě po sobě následující
akce. Na Ve|ikonoěnípondě|í5. dubna odpo|edne od 14 hod. by|o
p|ánovánotradiční
kou|enívajíčekv Rybníčkách.Po d|ouhotrva'jící
zimě
se pŮvodně zdá|o, Že v Žádném případě nebude moŽné přivítat jaro
procházkou do Rybníěek. Pak se rázem situace změni|a a
nasvědčova|atomu, Že jaro trvale převza|o svou v|ádu. V jednom
přís|ovíse říká:,'Duben,ještětam budem.,.Rozumí se tím,kdyŽ ne za

Tadeáš Ba|áěek ze Soko|a Ko|ínzíska|krásnéceny za vítězstvíve
své kategorii a za ce|kovévítězstvív ce|émturnaji,ktenýse hrál v
sobotu 17. 4., právě v den jeho 15. narozenin.Získal6 a pů|bodu ze 7.
Hrá|o se ve ve|kém sá|e hote|u S|unce pod záštitou pos|ance
Par|amentu Čn ugr. Mi|ana Biěíka. organizátorem by|y TJ Jiskra
Hav|íěkůvBrod a hote| Slunce' By|o vývořeno hezké a důstojné
prostředí' které díky dobré organizaci přispělo ke k|idné hře a
spokojenosti hráěů.Je to dobrá předzvěst pro MČn dorosteneckých
druŽstev 2010 - finá|e extra|igy druŽstev dorostu 200912010

(23,_25. dubna) ve V|achovicíchu Nového Města na Moravě, kde
Tadeáš startujena druhéšachovnicizaOAZU Praha ve skupině A.

přiš|oi pár diváků.Kdo se sta| v|astně vítězem,není až tak dů|eŽité.
H|avníje' Že jsme se zúčastni|i
a vo|nousobotu věnova|isportu.
IH
Pozn. redakce.'1. místo obsadi|i Ve|imáci (|. Homokyová a spo|.),na
2. místě (na fotograÍii)Fajberské pra|inky, 3. místo Beze jména
(P. Sixtová a spol.).

Z činnostive|imského
oddí|ustolního
tenisu
Sto|nítenistéve|imskéhoSoko|a majíza sebou odehranou sezónu
200912010v regioná|ních
soutěŽíchko|ínského
okresu. HráčŮmA-týmu
se v regioná|nímpřeboru neved|o,obsadi|iv něm pos|ednípříěku,kdyŽ
se jim podaři|ozvítězitpouze na sto|ech Viktorie Radim B. Zby|édva
body si do tabulky připsa|i za nerozhodné výs|edky opět na
pa|ubovkách soupeřů (TJ K|uěov C a Soko| Ko|ín A), v domácích
due|ech se bohuŽe| ve|imštífanoušci z bodového zisku radovat
nemoh|i.Přesto svůjtým podporova|ido pos|edníhoko|a. So|idnítřetí
příčkuvybojova|ce|ek B-týmu'jenŽ působi|v regioná|nísoutěŽi2. třídy.
Ve|imská družinavýs|edkověnestači|apouze na |épeumístěnéce|ky
(Soko|Ve|kýosek C a Soko| Týnec nad Labem C).
Kromě |ítýchbojů v okresních soutěŽích proběh|y v ma|ém sá|e
ve|imskésoko|ovnytři turnaje Ve sto|nímtenisu, kteréjsou mezi hráči
ve|mi ob|íbené'V předvánoěním čase se uskutečni|Turnaj pro
neregistrované hráče, z.'|6 přítomných se nej|épe daři|o Pav|u
Kopeckému,kteý ve Íiná|eporazi|Jaros|ava Srpa. Bronzovou medai|i
po uýhře nad Lubošem Svobodou získa| David zeman. Ce|kornývítěz
tohotok|ánínapodobi|premiantaz roku 2008 Vác|ava Nováka a zamíři|
mezi licencovanésto|nítenisty, tudíŽsvŮj triumÍnemŮŽe na |etošním
turnajiobhajovat,coŽ znamená hozenou rukavici pro rekreačníhráče,
prosincovémtermínu.
aby se pokusi|io výhruv tradičním
Vítěz Turnaje pro neregistrovanézíska| kromě věcných cen i
divokou kartu na da|ší tradiční ve|imský turnaj, tentokriít pro
registrovanéhráěe' jenŽ se uskutečni|
V nédě|i27. prosince.Vzh|edem
k tomu, Že v |etošní
sezóně by| opět obnoven ve|imskýB-ým, zasáh|o
do turnaje s poněkud zavádějícím názvem ToP12 hned 15
jsme rádi přivíta|i
|icencovanýchhráěů. Kromě domácích účastníků
obhájce |oňskéhoprvenstvíKar|a Bod|áka z SK Nová Ves, dále Marka
Brunc|íkaz FK Ko|ín,A|eše Ma|enovskéhoze Soko|a Ko|ína Jiřího
Vos|aře z SK Nová Ves. Toto sportovní zápo|ení přines|o řadu
zajímaqichdue|ůa Íiná|ebylo skuteěnýmvyvrcho|ením
turnaje,navícs
příjemnouteěkou pro domácí oddí| a jeho příznivce: František Dej
udo|a|po setech7:11,13:11.11:8a 12:10Marka Brunc|íka.
Tradiěně o ve|ikonoěníchsvátcích se v ma|ém sá|e ve|imské
soko|ovny uskutečni|ob|íbenýdeb|ový turnaj' jehoŽ se zÚěastni|o .l1
párůs hráěi z 5 oddí|ů(Soko|Ve|im, SK Mostiště2003, sK Nová Ves,
Soko| Písková Lhota a FK Ko|ín).Vzh|edem k průběhuturnaje soutěž
překvapivě vyhrá|a domácí dvojice Pave| Jeřa|a . FrantišekDej, která
se v rozhodujícím
utkánístřet|as borci z PÍskovéLhoty. Ve Íiná|eby|a
pod dojmem vzájemnéhozápasu ze zák|adnískupiny jasným favoritem
Písková Lhota, a|e ve|imštíhráči si dokázali Vzít z tohoto z jejich
poh|edu nepovedenéhodue|u správné ponaučenía chytře zvo|enou
taktikouuchvátilinejdů|eŽitější
utkáníturnajepřesvědčivou4ihrou 3:0.
Příjemnoutradicíse takéstává přáte|skéměřenísi| mezi ve|imským
Sokolem a ce|kem sK Mostiště 2003 z Rokycanska. Vpředvečer
deblovéhoturnaje přije|odo našíobce šest hráěŮ z tétomalévísky na
Rokycansku. Z domácí strany zasáh|o do utkání 7 hráčůa 1 hráčka.
Aby si všichni pořádně zahrá|i, by| zvo|en poněkud netradičnímodel
střetnutí- hrá|y se dva due|y, do kaŽdéhoz nich se zapoji| kvartet
domácích a trip|ethostí' na programu by|a jedna čtyřhraa 12 sing|ů,
ce|kově se tedy hrá|o o třináct bodů, a zápas tudížnemoh| skončit
remízou.V od|ehčenéatmosféřese v malém sá|e zrodily dvě výhry
domácích'kteřívyhrá|iv poměru 7:6 a .l0:3.
Da|šíinformace a Íotografiez činnostivelimskéhooddí|usto|ního
tenisu najdetena internetovýchstránkách www.sttveIim.estranky.cz.
oddí|sto|níhotenisu Soko| Ve|im

Aerobik

V nedě|i .|1. 4. 2o'|o se dívky ŠAK se sk|adbou one, Two, Three
zÚčastni|ysoutěŽe Nováě cup 20í0 v Náchodě. V kategoriistep 11 .
13 |et obsadi|y 2' místo' Da|šísobotu 17. 4, 20.|0 obsadi|y 7. místo
V soutěŽiMini teams aerobic 2010 v Kra|upechnad V|tavou
V nedě|i 19. března 2010 jsme se zúčastni|y
soutěže pohybových
sk|adebs názvem Poděbradská břána. soutěŽ se tentokrátkona|ave
Sportovnímcentru V Nymburce. Dívky se sk|adbou one, Two, Three
obsadi|yV kategoriistep 1 .| . 13 |et5. místo,cožje mezi profesioná|ními
týmy skvě|ý výs|edek. Se sk|adbou Ba|a|a zde poprvé soutěŽi|y i
nejmladšího|čičky.
ProtoŽe nemajísvoji kategoriiVe stepech, soutěŽily
v kategorii komerčníaerobik - ma|é týmy s pomůckou5 . 7 |et a
obsadi|y pěkné 4. místo. V týmu cviči|a:Z. Zap|eta|ová, S. Fořtová,
D. Fořtová, K. Ch|ádová, T. Ho|zbauerová,D. Bartošová,J. Hájková,
T. Bucková a K. Koste|ecká'Gratu|uieme'
AH

Z Íotbalového
oddíluFG Velim
Výsledkv
utkání:
-mužstvo:-Český

A
Dub - Velim 2:2, Chrudim - Ve|im O:2, Ve|im Nová Paka 2:3, Dobrovice- Velim 1:1,Ve|im- Letohrad2:0
B muŽstvo: Ve|im - Kondrac 2:0, Trhový Štěpánov- Ve|im 2:0, Ve|im
- Chocerady 4:0, Radim - Velim 3:1
Dořost: Ve|im - Po|epy0:1, Řieany - Ve|im 3:1, Ve|im - Pečky1:2,
Kouřim- Ve|im1:3

Ve|ikonoěníturnajve volejbalu

10. 4. 2010 uspořáda|oddí|vo|ejba|u2. Ve|ikonoční
turnaj,na
kterém
se seš|o8 družstev.
Hrá|iVe|imácii hráčipřespolní.
Hrá|ose na
jednomhřišti'což by|odosti časověnároěné'Povzbuditsvé známé

1

Žáci 1st.,mt.):Libiš- Ve|im.|:1,2..'|,Ve|im_ JestřábíLhota5:0,5:0,
Pečky- Ve|im2:8,1:5
Přípravka:Pečky- Ve|im9:1'Ve|im- Zásmuky8:5
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Pozvánka
na sjezd rodáků a přáte| Vítězova' kteý se bude konat dne 5. ěervna
2010 u pří|ežitosti100. výroěí za|oŽeníSDH ve Vítězově. Zahájení ve
13.00hodin.
Srdeěně zvou pořadate|é

Í4 ]4.10|194 4 | 1 6
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jed (tuje třeba
Při vče|ímbodnutíu člověka,kteý má alergii na vče|í
prokázat koŽnímitesty)' je nutné rych|e přivo|at |ékařskoupomoc a do
jejíhopříjezdu postupovat tak' jakje 4iše popsáno. Pokud jde o dítě do
10 |et'postupujemestejně,jen dávky lékůzvolímepo|oviční.
Předejít bodnutí věe|y můŽete, pokud zachováte k|id a zk|idnítesvé
pohyby ve chví|i'kdy vás začne obtěŽovat. V případě' Že se vám vče|a
zamotá do v|asů, je lepší ji energickým přip|ácnutímd|aní ruky
je však být opatrný a dodržovatpreventivní
rozmáčknout.Nejúěinnější
opatření: s|adkosti' ovoce, venku otevřené |áhve s nápoji a další
potraviny přitahují věe|y nejvíce v ěervenci a srpnu; věe|y i vosy
přitahuje jasně barevné ob|ečení,intenzivní vůně |akŮ na v|asy,
opa|ovacíchkrémůa deodorantů;také při chození naboso po trávnících
a pob|íŽkvětinouých záhonů riskujete š|ápnutína vče|unebo vosu. Pro
vče|uje pouŽitíŽihad|a téměř vŽdy smrte|né,proto jej použijejen
v nezbytném případě. Přejeme vám všem příjemnéjaro a |éto bez
bo|estia nepříjemností
spojenýchs včelímbodnutím.
MW

1 6 , 2 :41i 10

Poděkování
Děkujeme panu starostoviJ. seifertovi, oÚ Ve|im a všem, kteří přiš|i
b|ahopřátpaníV|astě Koutovék 90' narozeninám.
IH

|nzerát
Sháním garáŽ ke koupi čipronájmuve Ve|imi.Kontakt:608 070 483.

Kácení a prořez stromů
výškovépráce

Tab. bez oos|edníhoodehÍanéhoutkání

Zdeněk Há|a, tel: 776 395 414, e.mail: hala.z@email.cz
na www.fotba|.cz
Více inÍormací

Včelíbodnutí

VELIMSKÉNoVlNY. oběasník
vydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL:redakcevn
@seznam.cz
Redakční
rada: Mgr.A|enaHo|zbauerová
- šéÍredaktorka
(sport)
Mgr.JaroslavČešpiva
Mgr' Eva Vese|á(korektura,
zprávyzeZS)
(korektura)
Mgr.HanaKaprá|ková
Bc. KateřinaKvapi|ová(zprávyod občanů)
Jana Baftošová(zprávyod občanů)
Jana Sixtová(zprávyod občanů)
ŽanetaSvobodová (zprávyod občanů)
Bc. MartinaWasserbauerová(zprávyod občanů)
přepisy'inzerce)
Bc. PetraSixtová(účetnicfuí'
Příjemzpráv: e-mai|:redakcevn@seznam.cz
RR
členové
podobě
Uzávěrkaje 21. denv měsíci.Příspěvkyzas|ané
v e|ektronické
majípřednost.Příspěvkydoš|épo uzávěrcei příspěvkynevytištěné
z kapacitních
důvodů
vyjdouv dalšímčís|e
VN. Příspěvkymohoubý
upravené,
obsahzŮstanenezměněn(nevyžádané
rukopisynevracíme).
Za obsahč|ánků
zodpovídáautor.

K tématu ,,věe|y..jsme se ve Ve|imských
novináchvráti|is nástupemjara, kterénás jistě
všechny potěši|o.Znamená předevšímtep|é
počasí,kvetoucístromy, květiny a vče|y'které

zajišťujíjejich opy|ení. Vče|í bodnutí je nejen

bo|estivé,a|e pro některéz nás můŽe byíti ve|mi
nebezpeěné,protoŽeobsahujejed. Proto je dobréznát

zásady prvnípomoci:
1) odstranitžihad|oz rány - šetrněseškrábnoutnehtem nebo pinzetou
tak, abychom nezmáěk|i jedový váček na jeho konci a nevyprázdni|i
jeho obsah do rány,
2) místovpichu och|aditstudenou vodou a neutra|izovatho potřením
cibu|e- vhodnéje taképouŽítpřípravekFenisti|gel' kteý t|umísvědění
a tvorbu otoku (pokud by doš|o k otoku, který ohroŽuje dýchání' je
nezbytná rych|álékařskápomoc).
Přestože většinoudochází pouze k zarudnutíkůže'jejímu svědění a
otoku V místě vpichu, můŽe být tato koŽní reakce i ve|mi rozsáh|á.
Pokud se reakce organizmu rozvíjívíce a postiženýse necítídobře' je
vhodné podat také tab|etu antihistaminika,která jsou dnes Vo|ně
dostupná v |ékárnách(např. Zyrtec' Zodac nebo C|aritine,kdy obvyk|e
postačí1 tab|eta).

Tisk: RoTAtisk, Roháčova194' 280 02 Kolín3' te|./Íax321 724 338'
e-mail:rotatisk@
reklamniservis.cz.
www.reklamniservis.cz
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