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Aktuálně: FC Velim B – mistři!
Zhodnocení sezóny
Podzim 2010: Letní přípravu zahájilo 16 hráčů, ale postupně muţstvo opustili 4 hráči. Přípravné
zápasy ukázaly, ţe muţstvo má dobrý základ, ale úzký kádr. Na začátku podzimní sezóny jsem
prohlašoval, ţe naše muţstvo má 7 aţ 8 kvalitních borců. Kdyţ je doplníme o 3 aţ 4 hráče z kádru
(lavičky) áčka, toto muţstvo je schopné hrát o špici tabulky (skromně – asi tak 3. místo). Kádr Daněk, Kyncl, Dejmek, Jelínek, Zajíc (trénoval s áčkem), Slavík, Srp, Psohlavec (trénoval
s áčkem), Hájek, Němec, Hlavatý a Ptáček. V srpnu se zapojil ještě brankař Tůma a koncem září
Kaprálek. Díky panu Kostkovi a trenéru Stachovi se velmi zlepšila spolupráce s áčkem, které mělo
široký kádr a mohlo nám tak pustit na zápasy 3 aţ 5 hráčů. Byla radost s těmito hráči
spolupracovat, ke hře v béčku přistoupili zodpovědně, hodně nám pomohli, coţ se odrazilo ve hře
i výsledcích.
Velim B – Nové Dvory 4:1, Poříčany – Velim B 2:2, Velim B – Tupadly 4:0, Bílé Podolí – Velim
B 1:6, Velim B – Sadská 3:2., Jirny B – Velim B 2:0, Velim B – Libodřice 8:1, Sokoleč – Velim B
1:2, Velim B – Milovice 2:1, Lysá n. L. – Velim B 1:3, Velim B – Roţďalovice 3:0, Velim B – Ostrá
5:1, Nymburk B – Velim B 2:2. Podzimní sezónu lze zhodnotit jednou větou. „Podívejte se na
tabulku.“ Ano, ta hovoří za vše. 1. místo a náskok pěti bodů.
Jaro 2011: Do zimní přípravy jsme nastoupili opět s úzkým kádrem 12 hráčů – Daněk, Dejmek,
Hájek, Jelínek, Kaprálek, Kyncl, Němec, Slavík, Srp, Zajíc, Soukup (vrátil se z hostování) a
Tlučhoř (přeřazen z áčka). Vedení oddílu nás
přihlásilo do zimního turnaje v Kolíně, áčko
zúţilo kádr a nikoho nám neuvolnilo.
Abychom mohli turnaj odehrát, museli nám
vypomáhat dorostenci a hráči z jiných oddílů.
Některé z nich jsme také zkoušeli pro
případný start v našem béčku. Např. Jansta
Marek, Řehák a Dřízhal.
Nové Dvory – Velim B 0:1, Velim B –
Poříčany 8:1, Tupadly – Velim B 1:5, Velim B
– Bílé Podolí 5:2, Sadská – Velim B 0:3,
Velim B – Jirny B 1:2, Libodřice – Velim B
2:5, Velim B – Sokoleč 2:0, MILOVICE –
VELIM B 1:2. Jsme tam, postupujeme!
Radost hráčů a fanklubu. Slavilo se dlouho
do noci. Historický úspěch béčka Velimi je na
světě. Velim B – Lysá n. L. 4:3, Roţďalovice
– Velim B 2:1, Ostrá – Velim B 2:1, Velim B –
Nymburk B 7:4. Je konec … FC VELIM B je
na 1. místě a postupuje do I. A třídy!
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Co přispělo k postupu?
1. Konečně se naplnil můj názor na to, jak má
vypadat a fungovat béčko:
– osu béčka tvořili zkušení borci … Dejmek,
Soukup, Slavík, Hájek, Srp a Kyncl,
– za béčko hráli hráči z kádru áčka, především
ti, kteří nehrají v základu divizního celku nebo
se rozehrávají po zranění apod.,
– za béčko hráli dorostenci, kteří jsou poslední
rok v dorostu a musejí získávat zkušenosti.
2. Vydařila se zimní příprava, která byla velmi
náročná. Přispěla k tomu účast na zimním
turnaji, kde jsme hráli s celky z vyšších soutěţí
(divize, kraj).
3. Stabilizovala se obranná čtveřice, která byla
oporou muţstva, zejména pak po příchodu
Marka Soukupa.
4. Muţstvu a hře hodně pomohlo, ţe v kádru
zůstali Slavík a Hájek. O tom svědčí i jejich

4. Došlá pošta
- č. j. 340/2011 Hasičský záchranný sbor – Poděkování SDH Vítězov
za podíl na unikátní výstavě stříkaček u příleţitosti Dne záchranářů v
Kolíně. ZO bere na vědomí.
- č. j. 350/2011 IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o. – Zaslání dodatku ke
smlouvě a ţádost o jeho podepsání – MŠ Velim. ZO pověřuje
starostu k dalšímu jednání.
- č. j. 353/2011 PAIB, Kolín – Ţádost o vyjádření k demontáţi zední
konzoly a stavbě sloupu a podepsání smlouvy o smlouvě budoucí
IE-12-6004262/01. ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání. Z plánků
není jasné, zda sloup nebude zasahovat do chodníku.
- č. j. 356/2011 KRPV, B. Baláček – Ohlášení akce – 596. výročí
upálení mistra Jana Husa. Konat se bude v bývalé Součkově cihelně
Na Houti v úterý 5. 7. 2011. ZO bere na vědomí.

(pokr.ze str. 1)
fotbalová
potence
(branky, přihrávky).
Oba mají také hlavní
podíl na tom, ţe
muţstvo
hrálo
kombinační
technický
fotbal,
který
se
líbil.
(Nemohu si pomoci,
to chybí našemu
áčku.)
5. Dařilo se nám
ideálně
sestavit
muţstvo
–
zkušenost, dravost, technika, rychlost. Vybírali jsme vhodné typy z áčka
i dorostu.
6. Značně se zlepšila spolupráce s áčkem.
7. Dobře jsem si vybral asistenta, později managera Jirku Fogy Ptáčka.
Ten zajišťoval právě spolupráci s trenérem áčka Stachem, ale hlavně
s trenérem dorostu Bobby Polákem.
8. Důleţitou roli sehrála i pomoc ze strany nového předsedy oddílu
Josefa Seiferta, který nám fandil, dělal hlavního pořadatele, ale hlavně
měl vliv na jiţ zmiňované trenéry. V tomto ohledu jsme měli zastání i u
Luďka Kostky.
9. Všichni hráči áčka i dorostu nominovaní za béčko hráli s chutí a
skutečně nám pomohli. Musím konstatovat, ţe bez pomoci hráčů
z áčka, by postup nebyl.
10. Ale hlavně. Byli jsme dobrá nekonfliktní parta. „Jste kvalitní hráči a
většina z vás tomu dala všechno. Vítězství a postup jste si zaslouţili.
Většinou šetřím chválou, ale jsem rád, ţe jsem vás mohl trénovat, ten
fotbal mě znovu chytnul. Jste SUPER!“
11. Jedenáct je hráčů. A tak svoji roli sehrál i fanklub. Takovou bezva
bandu fandů nemá široko daleko nikdo. Pomáhali nám i venku. Myslím,
ţe se jich nevzdáme.
Vyhodnocení hráčů:
Produktivita (branky + nahrávky): 1. Slavík, 2. Hájek, 3. Psohlavec
Nejlepší hráč (produktivita + bodování): 1. Slavík, 2. Hájek,
3. Psohlavec
Nejlepší „béčkař“ (tréninky + odehr. minuty + produktivita + bodování):
1. Kyncl, 2. Slavík, 3. Hájek
Sestava 2010 / 2011 (dle názoru trenéra):
Daněk
Kyncl Dejmek Soukup Jelínek
Jeník Srp Slavík Psohlavec
Hájek Melechovský
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

5. Diskuse
Pan Kubelka
- Informoval o jednání se společností Nykos, a. s., kterého se
zúčastnil s Mgr. Bartošovou. Chystá se nová vyhláška o odpadech,
bude se měnit i svoz odpadu. Obec včas dostane příslušné
informace.
Mgr. Češpiva
- Poţádal o ostříhání ţivého plotu u bytovky. Pan starosta odpověděl,
ţe nejprve vyzve vlastníky, aby zeleň upravili, a poté případně osloví
cestáře.
Mgr. Kyncl
- Upozornil na špatný stav schodu u vchodu k paní Říhové.
Paní Slabá
- Informovala, ţe humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se
uskuteční 7. 6. 2011 ve Vítězově v klubovně SDH a 9. 6. 2011 ve
Velimi na OÚ Velim.
Z jednání ZO Velim konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Kubelka, Kostka, Slabá,
Mgr. Kyncl, JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Češpiva, Mgr. Bartošová
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 – proti 0 – zdrţel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Tráva ve Vítězově bude vyseta v průběhu prázdnin – zajistí
brigádníci.
- Hřbitovní vrata jsou hotova, v dohledné době budou usazena, hlína
a suť ze spadlé zdi byly staţeny.
- Závěrečný účet obce Velim za rok 2010 byl schválen.
- Paib – úkol trvá.
- Ţivý plot u bytovky – úkol trvá.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

JaČe

ZPRÁVY ZE ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 25. 5. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Kubelka, Slabá, Mgr. Bartošová,
Mgr. Kyncl, JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Češpiva, Mgr. Karpeta

3. Rozpočtové opatření č. 2
Pan starosta seznámil všechny přítomné zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. II dle přílohy tohoto zápisu. Rozhodnutí: ZO s navrţeným
rozpočtovým opatřením souhlasí. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 –
zdrţel se 0.

Hosté: J. Šmíd, Mgr. A. Holzbauerová
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 – proti 0 – zdrţel
se 0.

2. Kontrola minulého zápisu
- Ve Vítězově bude vyseta tráva.
- Proběhlo jednání ohledně vytékající vody z pozemku SALIMY. Voda
jiţ nevytéká na komunikaci, po jednání začal Vodos vodu čerpat.
- Hřbitovní vrata byla odvezena na opískování. Pan starosta navrhl
zatím stáhnout suť a usadit renovovaná vrata.
- Na poště byly usazeny nové dveře, byl rozdán domovní řád.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

4. Došlá pošta
- č. j. 350/2011 IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o. – Rekonstrukce MŠ
Velim – zaslání dodatku ke smlouvě a ţádost o jeho podepsání.
Rozhodnutí: ZO s podepsáním dodatku souhlasí. Hlasování ZO: pro
9 – proti 0 – zdrţel se 1.
- č. j. 371/2011 J. a L. Lírovi, Velim – Ţádost o povolení vybudování
dlaţby před domem čp. 583 na vlastní náklady. Rozhodnutí: ZO
souhlasí. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
- Vodos, s. r. o. – Informace o celkovém vyúčtování všech poloţek
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a ţádost
o vyvěšení na úřední desku. ZO bere na vědomí.
- Objednávka na zhotovení informačního panelu a pamětní destičky
na akci Dobudování kanalizace v obci Velim dle podmínek SFŢP u
zhotovitele – firmy Geosan Group, a. s. Předpokládaná cena –
90 000 Kč bez DPH. Rozhodnutí: ZO souhlasí s výše uvedenou
objednávkou. Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdrţel se 2.

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2010
Obec Velim sestavila závěrečný účet za rok 2010. ZO vyslovilo souhlas
s celoročním hospodařením za rok 2010 – bez výhrad. Součástí
závěrečného účtu je zpráva o auditu za rok 2010. Hlasování ZO: pro 10
– proti 0 – zdrţel se 0.

5. Diskuse
Pan starosta
- Seznámil ZO s rozpočtem na rekonstrukci bytu pí Kynclové (od KG
Tranzit). Celkové náklady se vyšplhaly na 600 000 Kč. ZO se zatím
k návrhu nevyjádřilo, na příští zasedání poţaduje připravit seznam

Pan starosta přivítal pana Jiřího Šmída a předal mu slovo. Ten
seznámil všechny přítomné s celým průběhem případu „Včely“ (od roku
2004) a vyslovil své poţadavky. S Mgr. Holzbauerovou a se
zastupitelstvem se dohodl na předávání článků. Zároveň předal článek
o ţivotě včel, který bude otištěn v nejbliţším vydání Velimských novin.
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nájemníků a výši nájmů v obecních bytech. ZO se přiklání k variantě
odprodat byty nájemníkům. ZO pověřuje JUDr. Těmína a pana
starostu k jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dále pan
starosta informoval ZO, ţe nechal vysekat škarpy podél silnic
v katastru obce Velim a Vítězov.
JUDr. Těmín, Ph.D.
- Zeptal se, zda pana starostu písemně oslovili občané z řadovky u
ubytovny, kteří jsou nespokojeni s chováním občanů bydlících
v ubytovně. Pan starosta odpověděl, ţe se ozval pouze jeden občan,
jemuţ byla odpověď odeslána a jeţ zůstala bez odezvy.
Mgr. Bartošová
- Poţádala o ořezání podrostů a větví u třešní, které rostou podél
silnice na Vítězov.
- Dále se zeptala, zda by mohly být osázeny betonové skruţe, které
jsou u lékárny. Pan starosta odpověděl, ţe zeleň bude objednána.
Pan Kaftan
- Upozornil na nevhodné parkování zákazníků u obchodního
střediska, především pak v ulici U Koupaliště.
Paní Slabá
- Ve Vítězově se v klubovně SDH uskutečnila sbírka šatstva pro
Diakonii Broumov, která byla úspěšná. Ve čtvrtek proběhne na OÚ
Velim.
- Dále poţádala o zasazení nebo odstranění keře, který byl vyvrácen
při dopravní nehodě u obchodního střediska.
- Oznámila, ţe na hřiště bylo umístěno nové pískoviště.

Pan Kubelka
- Zúčastnil se oslavy 15. výročí zaloţení společnosti NYKOS, a. s.,
která pro naši obec zajišťuje svoz odpadů. Na programu byla
exkurze (včetně odborného výkladu specialisty) na skládku
Bohemian Waste Management ve Zdechovicích (skládka Marius
Pedersen – Nykos, a. s.), která je jednou z největších a nejlépe
vybudovaných skládek kom. odpadů v České republice. Poté firma
Nykos předvedla novou techniku a informovala o přípravách návrhu
nové vyhlášky o odpadech, která bude do konce roku předloţena
obcím.
JUDr. Těmín, Ph.D.
- Navrhl účast na draţbě pekárny čp. 47 na st. p. č. 69, pozemků st. p.
č. 69 o výměře 1009 m 2 a st. p. č. 345 o výměře 278 m 2 ve Velimi.
ZO rozhodlo zaplatit jistinu ve výši 50 000 Kč, která bude v případě
neúspěchu vrácena zpět na účet obce, a doporučilo zúčastnit se
draţby výše uvedeného objektu do finanční částky 600 000 Kč.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
Mgr. Bartošová
- Opět poţádala o umístění retardéru ve Vítězově. ZO souhlasí
s umístěním retardéru a veškeré kompetence ohledně retardéru
uděluje Mgr. Bartošové. Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdrţel se 2.
Paní Slabá
- Sbírka pro Diakonii Broumov byla velmi úspěšná, další je plánována
na podzim, termín bude upřesněn.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z jednání ZO Velim konaného dne 22. 6. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin

SPOZ OZNAMUJE
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Kremserová Věra, Velim
Bouma Václav, Velim
Keil Václav, Velim
Kloferová Zdenka, Velim
Fousek František, Velim
Fundová Růţena, Velim
Petříková Václava, Velim
Jeřábek Petr, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Kubelka, Kostka, Slabá,
JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Bartošová, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 – proti 0 – zdrţel
se 0.
2.
-

Kontrola minulého zápisu
Oprava vrat na poště, výměna plechů u hřbitovních vrat.
Ostříhání plotu u jedné bytovky, u druhé bytovky úkol trvá.
Objednání keříků do betonových skruţí (u p. Hrušky).
Ořezání třešní při silnici na Vítězov (v době vegetačního klidu).
Byly připomenuty ostatní zprávy.

65 let
60 let
60 let
65 let
85 let
65 let
65 let
65 let

Zemřela:
Černá Helena, Velim
Čest její památce!

3. Došlá pošta
- č. j. 415/2011 J. Formánek, Velim – Stíţnost na manţele
Rybníkářovy – upozornění a ţádost o ořez stromu. Rozhodnutí ZO:
Manţelům Rybníkářovým bude zaslán dopis.
- č. j. 416/2011 M. Miklóšová, Velim – Návrh na zahájení řízení ve
věci poz. úprav v k. ú. Velim p. č. 344/11 (podaný na MěÚ Kolín,
Odbor dopravy). ZO bere na vědomí.
- č. j. 421/2011 Statek Kutlíře – Ohlášení provedení letecké aplikace
pesticidů ve Vítězově proti výdrolu řepky. ZO bere na vědomí.
Informace byla vyvěšena na úřední desce a na el. úřední desce
obce Velim.
- č. j. 424/2011 ZŠ T. G. Masaryka, Velim – Ţádost o povolení výjimky
podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Ve školním roce 2011
k 1. 9. bude mít IV. třída 31 ţáků, tedy více neţ povoluje § 5 odst. 5
vyhlášky o zákl. vzdělávání a o některých náleţitostech plnění
povinné školní docházky. Škola učiní opatření, která povedou
k tomu, aby vyšší počet ţáků nebyl na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a byly splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví. Rozhodnutí: ZO souhlasí s udělením výjimky dle § 23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb. pro ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi pro
IV. třídu – školní rok 2011 – 2012. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 –
zdrţel se 1.
4. Diskuse
Pan starosta
- Informoval ZO o nájmech v obecních bytech. Starosta i ZO preferují
prodej bytů. Domluví schůzku na Ministerstvu pro místní rozvoj a
společně s JUDr. Těmínem se pokusí dojednat zrušení blokace.
Z tohoto důvodu se ZO rozhodlo zatím rekonstrukci bytu paní
Kynclové nedoporučit.
- Dále informoval ZO o kontrolním dnu akce Dobudování kanalizace
v obci Velim. Pravděpodobný termín zahájení prací bude v září
2011. Starosta zjistí informace týkající se úvěru, který si bude muset
obec zařídit.
- Poté pohovořil o veřejném projednání nového územního plánu obce
Velim. Připomínky, které vznesli vlastníci pozemků přítomní na veř.
projednání, budou ještě do ÚP Velim zapracovány.

S mateřskou školou se rozloučily tyto děti:
Bíško Antonín, Esterle Adam, Fojtů Pavel, Havlina Ondřej, Horváth Jiří,
Kasal Filip, Karbusický Jan, Kosičková Alice, Kotek Adam,
Kratochvílová Sabina, Lanc Matyáš, Málková Barbora, Mén Matěj,
Nachtigal Otto, Orgoň Jakub, Sahulka Radek, Sova Tomáš, Štelová
Františka, Urbánková Adéla, Urbanová Tereza, Vachta Jakub, Veit
Lukáš, Vintrlíková Adriana, Zelený Matěj

Den dětí s SDH Vítězov
Po roční odmlce se dne 4. 6. 2011 ve Vítězově uskutečnil tradiční
Dětský den. Akce probíhala jako kaţdý rok u hasičské klubovny a
hřiště. Zúčastnilo se asi padesát dětí a bylo vidět, ţe se nám je podařilo
potěšit. Dívky i chlapci dostali soutěţní kartičku. Ta obsahovala počet
stanovišť, na kterých děti dostaly nějaký úkol. Ten, kdo ho splnil, dostal
razítko a něco dobrého na zub. Po získání všech razítek čekala na děti
nemalá odměna.
Do naší sbírky her letos přibyla i moţnost zastřílet si z paintballové
zbraně na umělého panáka. Také jsme zaměstnali jednoho našeho
člena, aby se ujal role kouzelníka. Svými připravenými kouzly zaujal
různé věkové kategorie.
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Při večerním programu byly k dispozici domácí guláš, v udírně
výtečná klobása a další občerstvení. Výtěţek z prodeje byl pouţit na
pokrytí nákladů Dětského dne. Počasí, kterého jsme se obávali, nás
nezklamalo. K poslechu hrála skupina Husbery band, díky které se lidé
spokojeně bavili. Myslíme, ţe akce se zdařila. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili.
KS

Loučení předškoláků
15. 6. v odpoledních hodinách bylo kolem obecního úřadu rušno.
Budoucí školáci se totiţ přišli slavnostně rozloučit s mateřskou školou.
Na úvod vystoupily děti se svým programem, všechny přítomné přivítala
ředitelka mateřské školy A. Tomášová, popřála dětem hodně štěstí
v dalším vzdělávání a poděkovala také učitelkám mateřské školy za
jejich svědomitou práci. Po předání všech dárečků budoucím školákům
promluvil ještě na závěr pan zastupitel Mgr. P. Karpeta a loučení bylo u
konce. Přejeme novým školákům hodně štěstí!

Z NAŠICH ŠKOL
Výlet do Sendražic
Poslední květnový den se dětem v mateřské škole opravdu vydařil.
Všichni jsme se ráno sešli o trochu dřív s batůţky na zádech, sluníčko
nám příjemně hřálo, a tak se mohlo vyrazit do Sendraţic na řepařskou
dráţku. Na malebném nádraţí jsme nastoupili do dobového vláčku a uţ
se jelo. Projíţďka byla kouzelná, vláček jel pomalu a my jsme se mohli
tiše rozhlíţet po krásách okolí Kolína. Na konci kolejí se lokomotiva
odpojila a znovu napojila na opačný konec a my vyrazili zpět. Po
příjezdu do stanice jsme si ještě mohli prohlédnout ostatní vláčky,
poslechli jsme si něco málo o historii místa a příjemně unavení jsme se
vydali na cestu domů.

MDD v Písničce
Mezinárodní den dětí proběhl v mateřské škole jiţ tradičně na školní
zahradě za spolupráce ţáků z 9. třídy místní základní školy. Pro naše
nejmenší byly připraveny soutěţe, ve kterých mohly děti ukázat svou
šikovnost a obratnost. Kaţdý ze zúčastněných si odnesl bohatou
odměnu a všichni si tento soutěţně relaxační den velmi uţili.

Táborák a kouzelná noc
Opékání vuřtů, zpěv při kytaře i dětská diskotéka, to všechno
samozřejmě nesmělo chybět na společném odpoledni dětí, rodičů a
zaměstnanců mateřské školy. Počasí vyloţeně lákalo k posezení,
všude voněl oheň a opečené vuřty a všem bylo příjemně. Kdyţ se
přiblíţil večer, statečnější starší děti mohly zůstat a proţít si kouzelnou
noc ve školce. Toho také mnohé děti vyuţily, rozloučily se s rodiči,
roztáhly spací pytle a chystaly se na kutě. Po setmění byla samozřejmě
připravena noční hra pro statečné. Ráno se všichni probudili a neţ se
pořádně rozkoukali, uţ tady byli rodiče a rozjeli se domů.
ŢAS

Dvanáct statečných
Přišel nápad od rodičů – tedy správně od mladé babičky: „Pojeďme
s dětmi na víkend do Chřenovic a připravme jim netradiční program, jak
jsme podnikali kdysi s našimi dětmi.“
Nápad byl přijat, mateřská škola souhlasila se spoluúčastí rodičů na
této akci. Připravili jsme jídelníček se školkovou paní kuchařkou
Jaruškou, rozpis potravin a jejich nákup zajistil výborný pan kuchař Pája
Orgoň s manţelkou. Přihlásili se rodiče s dětmi, někteří rodiče
s důvěrou svěřili děti dospělým. Ale týden před odjezdem přišla zpráva,
ţe rekreační středisko nesmí spustit provoz kvůli nepitné vodě.
Zklamání! Neústupná organizátorka akce paní Dana Esterlová svolala
poradu rodičů, na kterou jsem byla pozvaná. Padaly návrhy, kam
s dětmi jet. Byly zklamané, těšily se na výlet. Nastalo horečné
obvolávání různých kempů v přijatelné blízkosti Velimi. Marná snaha,
vše bylo obsazeno. Jako blesk z čistého nebe přišel návrh jednoho
z tatínků – pana Karbusického: „Tak budeme tábořit u nás. Místa je tam
dost, venkovní kuchyň s elektřinou a pitnou vodou je k dispozici, louka
je posekaná, postavíme stany a je to.“ Pan Karbusický bydlí na samotě
na kraji Velimi. Nabídli jsme tuto moţnost rodičům. A padla kosa na
kámen. Někteří to vzdávali, odhlásili se, pak zase přihlásili – nevěděli,
co to bude, zda to jejich dítě zvládne. Čekala jsem, jak vše dopadne. A
dopadlo: dvanáct statečných dětí si u rodičů „vydyndalo“, ţe chtějí jet.
V rámci přípravy jsme se ve školičce naučili několik táborákových
písniček při kytaře, vyprávěli jsme si o případném programu a natěšené
děti se nemohly dočkat. S paní učitelkou Ivankou vymyslely název
„táborníků“. Kdyţ u Karbusických, tak budeme „Karbusáci“. Členové
klubu přátel akce „Vše pro děti“ ochotně pomohli, kde bylo potřeba. Pan
Bíško odvozil všechny potřebné věci z MŠ na místo táboření. Pan Veit
zase vše přivezl po skončení akce. Manţelé Orgoňovi navařili doma
hlavní jídlo, přivezli ho z domova horké v termonádobách, pan Tomáš
se věnoval dětem, ale také dováţel a odváţel děti z „pochoďáku“,
rozváţel je domů. Paní Málková upekla dětem bublaninu z malin, které
si děti samy nasbíraly. Program pro děti jsem rámcově připravila s paní
učitelkou Ivankou, která vedla soutěţe a řízené hry. Pan Karbusický,
neuvěřitelně obětavý tatínek, spal „pod širákem“ mezi stany a byl první
u dítěte, které chtělo čůrat, zakňouralo apod. Poskytl nejen svůj
pozemek a zázemí na táboření, dojel pro objednané pečivo, ale provedl
nás i svým hospodářstvím, takţe děti viděly ovečky, jehňátka, kozy,
kozla a kůzlátka a další jiţ běţnější domácí zvířata. Organizátorka
akce, neúnavná Dana Esterlová, byla všude. Tu si hrála s dětmi, tu
připravovala snídaně, svačiny, myla nádobí, vyburcovala děti
k aktivitám. Já jsem také nelenošila a mimo jiné jsem se zaměřila na
zpívání s dětmi při kytaře. Sestavili jsme si kapelu – dětské rytmické
nástroje, Sabinka si z domova přinesla zobcovou flétnu a malý „Koťas“
svou dětskou kytaru a bylo veselo. Zpívalo se nejen u táboráku, ale
také u stanu, a to vţdy, kdyţ někdo z dětí přišel s přáním: „Zahrajeme
si, zazpíváme si.“

Červen plný zážitků
Konec školního roku je vţdy plný všelijakých akcí, výletů a besed.
Nejinak tomu bylo i letos. Děti v mateřské škole navštívil malý cirkus se
ţongléry a cvičenými psy a kočkami. Policie České republiky si s dětmi
přišla popovídat o bezpečnosti v dopravě a jak se chovat při kontaktu
s cizími lidmi, ukázala nám, jak vypadá zásahová uniforma, a rozdala
dětem omalovánky. Zástupci České pošty také velmi ochotně seznámili
děti se svou prací, nakreslili s dětmi spoustu obrázků a rozdali jim
dárečky. A konečně ani vojenská policie a záchranáři nezůstali pozadu,
přišli se na děti podívat s vycvičenými psy a ukázali dětem, co se
takový záchranářský pejsek všechno musí naučit, jak se s ním pracuje
a jaký je to věrný kamarád.
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Z připraveného programu jsme zrealizovali spoustu her, soutěţí a
hlavně dva bobříky odvahy („katakomby“ v cihelně a hledání bludičky
na okraji lesa). V sobotu jsme si udělali „výšlap“ do lomu u Nové Vsi (po
dohodě s ochránci přírody). Vydali jsme se zkratkou kolem hnojníku do
Vítězova. Cesta trvala dlouho, protoţe na polních cestách jsme potkali
tolik zajímavostí, ţe se nedaly minout. Nejzajímavější byl myslivecký
posed, na který si děti vylezly a rozhlíţely se po krajině. Toník Bíško
ocenil krásně barevné lány s vlčím mákem. Ve Vítězově nás přivítali
pes, koza a pak paní Kubíčková, Adámkova babička. Hned nás vzala
do dvora podívat se na bernardýna Bohouše, prasátka, králíky … Vydali
jsme se dál, ale některé děti uţ bolely noţičky. Co teď? U místní
hospůdky jsme se nasvačili, na hřišti se pohoupali a zaskákali si na
trampolíně (to noţičky nebolely) a Dana domluvila s panem Bíškem
odvoz do Nové Vsi. Z lomu si odnesly děti záţitek. Zapracovala v nich
fantazie při pohledu na tvary skály (zkamenělý dinosaurus), viděly
zblízka ţivé ještěrky – zelenou a ţlutou, obdivovaly různé druhy
kvetoucích lučních květin. Při vstupu do objektu to samy vyjádřily slovy:
„Jé, my jsme v nebi.“ Po hodinovém pobytu a občerstvení jsme si
objednali odvoz aţ do tábora, který zajistil pan Tomáš.
Úţasný byl sobotní večer u táboráku, kam jsme pozvali rodiče s tím,
ţe uvidí, kde jejich děti jsou, a ţe jim připravíme pohoštění
s programem. Rodiče nezklamali, přišli téměř všichni. Děti je přivítaly
chlebem a solí, předvedly své umění – písničky nacvičené i své vlastní,
pak bylo společné opékání vuřtů a zpívání při kytaře. Velmi nás potěšily
pochvalné ohlasy rodičů, ale také počasí, které nakonec bylo velmi
přívětivé – ţádné úmorné horko, ale ani déšť či vichr. Poslední noc,
poslední hry, poslední oběd, balení a hurá domů. Líbilo se nám to moc,
ale domů k rodičům se děti těšily. Věřím, ţe všichni budou mít krásné
vzpomínky a z vlastní zkušenosti vím, ţe aţ do dospělosti. Osvěţit si je
mohou spoustou fotografií z akce, které paní Dana nechala okamţitě
zpracovat na CD pro kaţdé dítě.

Naty. Dále se představili mušketýři v podání Martina, Petra a Pavla či
lesní ţínka Sabča. Do školky zavítali i Pat Elen a Mat Ivet, nechyběly
ani kostýmy zvířat, které si oblékli Marek a Vašek.
Jedna skupina deváťáků šla do MŠ a druhá za dětmi na první
stupeň. Kolem desáté hodiny uţ byli všichni na stanovišti a děti začaly
soutěţit o různé sladké odměny. Jelikoţ nám počasí přálo, mohl si tento
den kaţdý dostatečně uţít. Děti závodily na koloběţkách, hrály kuţelky,
plnily i spoustu dalších vědomostních úkolů. Tak probíhalo 1. 6. celé
dopoledne. Myslím, ţe jsme děti opravdu potěšili.
Ţáci druhého stupně byli taktéţ odměněni sladkostmi, za které
děkujeme jménem všech ţáků ZŠ pořadatelům Velimského plesu.
Za 9. třídu M. Nezbedová a I. Nádějová

Kolínské sportovní dny ZŠ 2011
Ve dnech 6. – 10. 6. 2011 probíhaly
Kolínské sportovní dny ZŠ. Zúčastnilo se
jich 19 škol v 10 sportovních odvětvích.
V pondělí ráno jsme se zúčastnili
slavnostního zahájení na novém atletickém
stadionu v Kolíně a bodovali jsme hned
v prvních sportovních disciplínách –
v atletice a stolním tenise.
Atletika 6. – 9. tř.
Na medailové pozice dosáhli skvělými výkony P. Fořt – 60 m 1. místo,
O. Šafránek – 60 m 2. místo, Tomáš Minařík – skok daleký 1. místo,
skok vysoký 2. místo. Boduje vţdy prvních 8 míst. Tedy dalšími
bodujícími byli: Filounová A. – 60 m 7. místo, Kosina O. – 1000 m
8. místo, Fialová K. – skok vysoký 5. místo, Fořt P. – skok daleký
8. místo, Nejedlá M. – skok daleký 7. místo, Homokyová I. – skok
daleký 6. místo. Štafety: mladší 8. místo (Lancová, Filounová, Kasal,
Trumpus), starší 4. místo (Fořt, Šafránek, Farkašová, Šindelářová).

Naši nejúspěšnější atleti – Fořt P., Šafránek O. a Minařík T.
Stolní tenis
Nejvíce jsme uspěli v nejmladší kategorii 4. – 5. třída. A. Literová
vybojovala zlatou medaili a spolu s J. Ceralem i stříbrnou medaili ve
čtyřhře. Dalším bodovaným umístěním je 4. místo D. Krejčího. Celkově
jsme jako škola skončili na 7. místě.
Druhý soutěţní den pro nás pokračoval sportovním aerobikem a
volejbalem.
Sportovní aerobik
V nejmladší kategorii 1. – 3. tř. obsadila 2. místo D. Bartošová, další
bodovaná umístění – T. Holzbauerová 7. místo a K. Kostelecká –
8. místo. V kategorii 4. – 5. tř. bodovala N. Kokošková 4. místem.
V kategorii 6. – 7. tř. jsme uspěli nejlépe – K. Kaprálková byla zlatá a
K. Fialová stříbrná (obě na fotografii). V nejstarší kategorii 8. – 9. tř.
skončila I. Farkašová
na 4. místě. Nutno
ještě napsat, ţe do
semifinálových
kol
postoupily
všechny
závodnice a do finále
14 z celkového počtu
18 závodnic. Celkově
jsme
jako
škola
skončili na 1. místě!
Volejbal
Nejmladší kategorie
(1. – 3. tř.) soutěţila
ve
„ţlutém
minivolejbale“ neboli přehazované. Naše druţstvo ve sloţení Němcová
V., Antuš D. a Koděra D. zvítězilo a přivezlo zlatý pohár. Kategorie 4. –
5. třída soutěţila v oranţovém minivolejbale. Naše druţstvo ve sloţení
Ceral J., Písek P., Adámek M., Kubelka K. a Vosecká J. skončilo na 5.
místě. Další druţstvo ve sloţení Homokyová I., Kasal M., Kopecký D. a
Nechanický P. v kategorii 6. – 7. třída skončilo v modrém minivolejbale
na 7. místě. Nejstarší kategorie (8. – 9. tř.) uţ hraje regulérní šestkový
volejbal. P. Fořt, D. Starý, O. Kosina, T. Minařík, J. Svoboda,

Děkuji rodičům za jejich nápad, iniciativu a pomoc při realizaci této
akce, kterou podpořila a pomohla realizovat i naše Mateřská škola
Písnička.
Anna Tomášová, ředitelka mateřské školy

Středočeský taneční pohár
Starší dívky se 31. 5. zúčastnily s taneční skladbou Soubojem k tanci
(Dance) krajského finále v Kralupech nad Vltavou. V těţké konkurenci
tanečních skupin se rozhodně neztratily a obsadily pěkné 12. místo.

Den dětí ve školách
Jako kaţdý rok i letos se na Den dětí ţáci 9. ročníku naší školy
rozhodli pobavit děti z MŠ a z prvního stupně ZŠ.
Letos si deváťáci nachystali různé kostýmy představující pohádkové
postavy, mezi kterými nechyběly princezny Anča, Iva, Eliška a Verča,
strašidlo David, hrabě Tomáš, mafián Ondra s vojákem Davidem,
vodník Vítek, Červená karkulka Míša s myslivcem Andy a babičkou
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Z. Kopecká, K. Kostková a I. Farkašová skončili na 5. místě. Celkově
jsme jako škola obsadili 4. místo.

Výlety
V červnu pak pokračovaly výlety jednotlivých tříd. 7. třída byla ve dnech
13. 6. - 15. 6. ve Zbraslavicích, 6. třída měla v Ostruţně cykloturistický
kurz spojený s výletem ve dnech 13. 6. - 17. 6. A jako poslední jely
8. třídy na výlet k Máchovu jezeru 22. - 24. 6. Zde napsali své záţitky
sedmáci:
V pondělí 13. 6. se jiţ brzy ráno podle slunného počasí dalo
poznat, ţe budeme mít na výletě hezky. Naloţili jsme zavazadla do
přistaveného auta a s lehkými batohy odjeli vlakem do Kolína. V Kolíně
jsme nastoupili do rychlíku směr Kutná Hora. Odtud jsme cestovali
motoráčkem aţ do Zbraslavic. Po dlouhé cestě vlakem nás probrala
krátká procházka z nádraţí do areálu rekreačního střediska. Ubytováni
jsme byli v pěkné nové budově „Sport“. Po malé pauze na zabydlení
jsme se někteří, nabití adrenalinem, vydali do lanového „Tarzan parku“
a další skupina na paintball. Naskytla se nám také moţnost vyzkoušet
si aquazorbing, čehoţ asi pět z nás náleţitě vyuţilo. Kupodivu jsme i po
takové dávce neobvyklých pohybů uspořádali večer diskotéku.
V úterý dopoledne jsme si vyšli na malý výlet do centra Zbraslavic
a zpátky. Odpoledne jsme sportovali. Zahráli jsme si fotbal, stolní tenis,
petanque, pláţový volejbal a vzhledem ke skvělému počasí, a tudíţ i
velkému vedru, se vykoupali v rybníku. Večer jsme znovu, pro velký
úspěch, uspořádali diskotéku.
Ve středu jsme jen neradi vyklízeli pokoje. Celé dopoledne jsme
ještě sportovali a po obědě se vydali zpět domů. Výlet se nám všem
moc líbil, a proto jsme uţ naplánovali, ţe příští rok musíme jet znovu!
AF

Vítězné družstvo nejmladší kategorie
Ve středu 8. 6. probíhaly soutěţe ve sportech, na které jsme se
nekvalifikovali (florbal, basketbal, kopaná mladších), do dalších bojů
jsme se tedy zapojili aţ ve čtvrtek 9. 6. Probíhaly plavecké soutěţe,
kopaná starších ţáků a atletika 4. – 5. třídy.
Plavání
Plavalo se 50 m volný způsob (VZ), prsa (P) a znak (Z), 100 m volný
způsob a štafety mix. Na medailové pozice dosáhli: Kosina O. – 50 m
VZ 2. místo, Fikeisová E. – 50 m VZ 3. místo a Fiala A. – 50 m P
3. místo. Dalšími bodujícími byli: Vlčík F. – 50 m VZ 8. místo, 100 m VZ
7. místo, Horník M. – 50 m VZ 6. místo, Hyšpler Jan – 50 m VZ
8. místo, Nejedlá M. – 50 m VZ 7. místo, 100 m VZ 5. místo,
Homokyová I. – 50 m VZ 6. místo, Horák J. – 50 m Z 4. místo, Cakolli
U. – 50 m Z 7. místo, Literová A. – 50 m Z 5. místo, Hyšpler Jiří – 50 m
P 6. místo, Vácha M. – 50 m P 5. místo, Chládová A. – 50 m P 8. místo,
100 m VZ 6. místo, Dundychová N. – 50 m P 8. místo, 100 m VZ
8. místo, Bíšková V. – 50 m P 4. místo, Čech J. – 100 m VZ 6. místo,
Mazuch J. – 100 m VZ 7. místo, Fialová K. – 100 m VZ 7. místo a
štafeta mix (Kosina, Čech, Nejedlá a Homokyová) 8. místo. Celkově
obsadila naše škola 5. místo.
Atletika 4. - 5. tř.
Atletika nejmladších probíhala jako čtyřboj (60 m, dálka, míček, 600 m).
Naši školu reprezentovali: B. Kvapilová, J. Vosecká, P. Písek a J. Ceral.
Medailovým umístěním byl bronz J. Cerala v hodu kriketovým míčkem.
Z dalších bodovaných výsledků: Ceral J. – 4. místo 60 m, 6. místo
600 m, celkem 7. místo ve čtyřboji (i přesto, ţe neměl ani jeden platný
pokus ve skoku dalekém), Kvapilová B. – 8. místo skok daleký a
8. místo v hodu kriketovým míčkem. Po čtyřboji nejmladšího ţactva se
mohly uzavřít konečné výsledky atletiky – naše škola obsadila celkově
8. místo.
Kopaná
V kopané se kvalifikovalo pouze druţstvo starších ţáků ve sloţení:
Smejkal J., Kosina O., Ramšák M., Svoboda J., Hykš A., Starý D.,
Jeřábek M., Fořt P. a Táborský T. Chlapci skončili na 5. místě. Celkově
obsadila naše škola 10. místo.
Poslední den nás čekaly cyklistika a sportovní střelba. Střelců
nemáme mnoho, zato na kolo vyrazilo přes 50 dětí ze všech kategorií.
Děti z 1. stupně jely na Kmochův ostrov vlakem, zpátky uţ jsme šlapali
všichni.
Cyklistika
V nejmladší kategorii 1. – 3. tř. obsadila 1. místo D. Kainarová, dále
bodovala 5. místem V. Němcová. V chlapcích byl na 3. místě P. Štros,
dále bodovali 4. místem O. Novák, 5. místem R. Sixta a 6. místem
D. Nejedlý. V kategorii 4. – 5. tř. získala stříbro B. Kvapilová, z chlapců
byl D. Krejčí bronzový a body přidal 6. místem J. Horák. V kategorii 6. –
7. tř. přišla o medaili díky spadlému řetězu I. Homokyová, která celý
závod drţela přední umístění. Body za 6. místo přivezla L. Slunečková
a z chlapců za 7. místo M. Kasal. V nejstarší kategorii 8. – 9. tř. skončila
I. Farkašová na 3. místě, K. Kostková na 8. místě. Z nejstarších chlapců
nejlépe zajel J. Smejkal – 6. místo, J. Čech – 8. místo. Jako škola jsme
cyklistiku vyhráli!
Sportovní střelba
Střílí se vzduchovou puškou značky TAU plněnou CO2 s dioptrickými
mířidly na vzdálenost 10 metrů. Mladší kategorie (4. – 7. tř.) má vleţe
s oporou 20 ran, starší kategorie (8. – 9. tř.) má vstoje 20 ran.
Medailovým umístěním bylo stříbro J. Mazucha v
kategorii 4. – 7. tř. V této kategorii jsme také
bodovali 8. místem v soutěţi tříčlenných druţstev
(Mazuch, Karpeta, Ksiaţek). Celkově jsme jako
škola obsadili 11. místo.

venkovskou školou.

Velimská abeceda (list 112)
SČM je zkratka s významem Svaz české mládeţe a běţným
označením Svazáci. V různých obdobích od 50. do 90. let byl dvakrát
měněn jeho název. (ČSM apod.) Svazáci měli vlastní stejnokroj, na
němţ výrazně vynikala modrá košile se svazáckým znakem. Byli
účastni většiny politických, ale i společenských a sportovních akcí, kde
často figurovali jako čestná stráţ, vlajkonoši a podobně. Ve Velimi byl
SČM v obci a dále ve Velimské továrně.
SČM – E je zkratka pro Sdruţení českobratrské mládeţe
evangelické. Bylo zaloţeno asi r. 1908. Po první světové válce se stalo
členem YMCA – Sdruţení křesťanské mládeţe, působící v USA.
Program schůzek SČME se dělil na tři části – náboţenskou, vzdělávací
a zábavnou. V srpnu 1923 se ve Velimi konal jeho celoorganizační
sjezd. SČME Velim vlastnilo: stolní tenis, promítač světelných obrazů,
divadelní rekvizity, hudební nástroje a jiné. Za starou evangelickou
školou mělo SČME volejbalové hřiště. Aktivním funkcionářem byl
Jiří Lebeda (asi r. 1926 velmi mlád zemřel). Z velimského sdruţení
vyšli: Ing. C. Hejna, Ing. Blecha, Ing. Peřina, O. Krásenský, J. Novotný,
St. Součková, J. Hejna. Po Únoru 1948 SČME zaniklo.
Sčítání lidu má mimo jiné i ekonomické zdůvodnění. Nutně k němu
dochází v určité době po změnách v řízení země. Pětileté lhůty pro
další sčítání jsou dnes běţné k zjišťování změn stavů. Z historických
údajů o Velimi zjišťujeme, ţe ve Velimi bylo v r. 1553 celkem 23
osedlých, kdeţto po 30tileté válce r. 1651 jen 21 osedlých. R. 1775 bylo
ve Velimi 17 sedláků, 1 nový a 3 chalupníci. R. 1890 bylo ve Velimi
1036 Čechů a 1 Němec, v Baiervecku 518 Čechů.
Sebevraţda je krajním způsobem řešení osobní krize. Důvodem je
příkladně nevyléčitelná nemoc, zklamání v lásce, politický protest atp.
Řadu osudných příběhů, které jsou známy z Velimi a Vítězova a
zveřejněním by rozhodně nepotěšily potomky jejich aktérů, završuji
případem, který se ve Velimi udál nedlouho před 2. světovou válkou.
Syn místního obuvníka Hrušky, který jiţ dosahoval vojenského věku,
byl odmítnut svou vyvolenou. V polích, kde se říká „Za Dvorem“, vylezl
po konstrukci sloupu vysokého napětí aţ ke drátům, které rukama
uchopil a mrtev spadl na zem.
Sedláci byli osedlí, čili usazení obyvatelé, jejich polnosti dosahovaly
jistého mnoţství. Chalupníci byli méně zámoţní. Sedláci byli poddaní
krále či vrchnosti a byli povinni vykonávat potaţní robotu. Jejich
nespokojenost vrcholila rebeliemi. Kdyţ vzbouření sedláci táhli na
Prahu, verbovali posily i ve Velimi. V té době jiné houfce vzbouřených
sedláků byly u Chlumce na hlavu poraţeny.
Sedláček PhDr. Zbyněk, nar. 1948, byl odborným pracovníkem
Regionálního muzea v Kolíně. Do okruhu jeho působnosti patřila i
Velim, jejíţ minulostí se zabýval. Poté pracoval v tomtéţ oboru
v Poděbradech.
Sedláři, kterým se ţertem říkalo „koňští krejčí“, většinou ovládali i
další profese, jako řemenářství, brašnářství, čalounictví a jiné. Na
venkově se zabývali především sestrojováním koňských či volských
postrojů, polštářů a chomoutů. Podle statistiky z r. 1890 byl ve Velimi
jeden sedlář. Za první republiky to byli: Josef Salava z č. 185,

V pondělí 13. 6. 2011 se uskutečnilo
slavnostní
vyhlášení
celkových
výsledků
Kolínských sportovních dnů ZŠ. Naše škola
skončila na vynikajícím 6. místě!!! Tímto
umístěním jsme byli s náskokem nejlepší
AH
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Josef Sommer z č. 131 a pan Hrábánek z č. 54. Jeho odchovancem byl
Miloslav Sitta z č. 277. Za éry JZD působil téţ ve Velimi sedlář Zicha
z č. 190.
Sekáči byli významnými pracovníky v zemědělství před technickou
revolucí. Ručně kosili především obilí a luční trávu. Jejich činnost
zhruba doznívala v době první republiky. Důleţitou zastávkou
velimských sekáčů bývala hospoda U Moučků ve Fajberku.
Z nejţádanějších nápojů hostů mimo pivo zde byla ţitná. Bez kosy se
ostatně neobejdeme ani dnes. O tom, ţe to byla práce vysoce
hodnocená, svědčí i to, ţe se odváţným lidem, kteří nějak vynikli
v minulosti, říkalo sekáči.
Sekavcovi ţili ve své usedlosti v ulici Ve Dvoře č. 10. Chalupa byla
jednou z tzv. „Famílií“, které vznikly v počtu osmi při rozdělení
panského dvora. Protoţe v rodině chyběl muţský potomek, který by
převzal hospodářství, přiţenil se sem Bašta ze Sokolče. Rodina
Sekavcova byla téţ spřízněna s rodinou Havlovou. Obětí první světové
války se stal Emanuel Sekavec, který r. 1914 padl jako třiadvacetiletý.
Baštovi, následníci Sekavcových, se spříznili s kapelníkem Kmochem,
Dr. Bubákem a učitelem Hlaváčkem, autorem četných perokreseb
starého Kolína a Kouřimi.

Tadeáš Baláček z Velimi se tak dostal do análů mezinárodního
šachového turnaje v roce významném pro tento švýcarský kanton.
V červenci se Tadeáš chystá na jeden z největších evropských turnajů,
Open Pardubice, kde bude poprvé startovat v turnaji A. Zde se počet
mezinárodních mistrů a velmistrů počítá v desítkách. Drţme mu palce.

Tadeáš s IM Habibi
PB

Fotbalový turnaj mladších přípravek
„O pohár starosty obce“

Velimské proměny XVI

Trenéři fotbalové přípravky uspořádali v sobotu 25. června 2011
I. ročník turnaje mladších přípravek „O pohár starosty obce“, kterého se
účastnili fotbalisté narození v r. 2000 a mladší. Na fotbalovém hřišti FC
Velim se utkalo 8 týmů – Velim I a II, Kolín I a II, Český Brod, Čáslav,
Ledeč nad Sázavou a Kounice. Zápasy probíhaly ve dvou skupinách
souběţně na dvou hřištích na šíři. Kaţdý zápas se hrál 20 minut a
základní počet hráčů na hřišti byl 7 + 1. Velim do turnaje nasadila dva
týmy. Mladší tým pod vedením kapitána P. Holoubka obsadil 6. místo.
Starší tým, který vedl D. Koděra, se probojoval aţ do finále, kde po
napínavém souboji podlehl hráčům z FK Kolín I Na závěr obdrţela
vítězná muţstva z rukou starosty obce p. Seiferta poháry, medaile a
fotbalové míče. Velimští fotbalisté si za potlesku fanoušků převzali
stříbrný pohár. Na třetím místě se umístila Čáslav. Byl vyhlášen i
nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje. Tím se stal K. Kubelka. Cenu
nejlepšího hráče týmu Velim I obdrţel M. Pánek a týmu II V. Němcová. I
ostatní malí fotbalisté byli za svou bojovnost odměněni věcnými
cenami. A během dne bylo pro všechny zajištěno občerstvení. Turnaj
se díky pořadatelům, sponzorům, hráčům, rozhodčím, fandům i
příznivému počasí vydařil a těšíme se na další ročník.
Po skončení turnaje se fotbalisté mladší přípravky dočkali slíbené
rozlučky. Za úspěšnou jarní sezónu, kdy obsadili druhou příčku
v tabulce, si ji určitě zaslouţili. S trenéry a rodiči oslavili svůj úspěch.
Gratulujeme a přejeme mnoho vyhraných zápasů!
AnHol

Sokolovna vystavěná v roce 1921, v roce 1945 vyhořela a nabyla
nynější podoby.

Dnes: sokolovna po 110 letech
kvak

Tadeáš Baláček juniorským vítězem
v Neuchatelu

Divizní los – podzim 2011
Dne 25. 6. 2011 proběhl v Praze Losovací aktiv Řídící komise ČMFS
pro Čechy. Našemu A muţstvu bylo ve skupině C přiřazeno
poţadované číslo 15.
Soutěţ bude zahájena o víkendu 13. a 14. 8. a skončí aţ 20. 11.
K prvnímu podzimnímu mistrovskému utkání pojede naše muţstvo
v neděli 14. 8. do Turnova, kde bude jejich soupeřem tým FK Pěnčín –
Turnov. V prvním domácím zápasu se utká o týden později FC Velim –
s TJ Jiskra Mšeno – Jablonec n/N.
Dalšími našimi soupeři postupně budou: SK Převýšov, Dvůr Králové,
FK Náchod, FK Kolín, Jiskra Ústí n/O, FK Trutnov, FK Admira Praha,
FK BAUMIT Jablonec n/N B, Fotbalový klub Pardubice B, RMSK
Cidlina Nový Bydţov, Polepy, FC Hradec Králové B, 1. FK Nová Paka.
O výsledcích všech našich muţstev Vás budeme prostřednictvím
těchto stránek pravidelně informovat.
Závěrem mi dovolte popřát za FC Velim všem čtenářům Velimských
novin krásné a pohodové léto plné sluníčka a úsměvů.
PK

V Neuchatelu, hlavním středisku stejnojmenného švýcarského
kantonu, se konal ve dnech 10. – 13. června 2011 tradiční otevřený
mezinárodní šachový turnaj. V letošním roce se turnaje účastnilo 130
šachistů. Prvním nasazeným byl Srb GM Stojanovic Mihajlo, Elo 2574,
druhým Rus GM Ulibin Mikhail, Elo 2532.
Tadeáš zde nebyl nováčkem. Jiţ v několika minulých letech tu
úspěšně reprezentoval český mládeţnický šach. Tentokrát měl situaci
ztíţenou tím, ţe turnaje se účastnila švýcarská šachová dvojka U 16 –
Rindlisbacher Lars, EloI 2226, EloN 2246.
Tadeáš neprohrál ţádnou ze 7 partií a se třemi remízami měl 5,5
bodu. Zejména hra s IM Habibi Ali z Německa, která skončila po
čtyřhodinovém souboji Tadeášovou výhrou, byla rozhodující a posunula
Tadeáše v celkovém pořadí na krásné 4. místo. Lars, se kterým
se Tadeáš dohodl na remíze, skončil šestý a Tadeáš se tak stal
juniorským vítězem do 20 let.
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FC Velim

Poděkování

Výsledky utkání:

Děkuji všem cvičitelkám ŠAK Velim za celoroční práci s dětmi.
Jmenovitě – P. Sixtové, M. Zedníkové, L. Hykšové a L. Herzogové.
Alena Holzbauerová

A mužstvo: Velim – H. Měcholupy 3:0, Velim – Trutnov 1:0, Nová Paka
– Velim 0:1
B mužstvo: Roţďalovice – Velim 2:1, Ostrá – Velim 2:1, Velim –
Nymburk B 7:4
Dorost: Č. Pečky – Velim 2:3, U. Janovice – Velim 1:2, Velim – Č. Brod
9:3
Dorost B: Velim – Ovčáry 4:3, Velim – Velký Osek 10:0
Žáci (st., ml.): Velim – Lysá 5:1, 2:2, Velim – Vlašim 5:2, 0:4,
M. Boleslav B – Velim 10:0, 4:3
Přípravka: Velim – FK Kolín B 15:0, FK Kolín A – Velim 5:4, Velim –
Štítary 15:0

Poděkování
Keramická dílna při Základní škole T. G. Masaryka Velim děkuje
pořadatelům XI. Velimského plesu za finanční podporu v našem
tvoření. Za peněţní dar z posledního Velimského plesu byla zakoupena
barevná skla v mnoha odstínech, glazury a tvořítka na naši závěrečnou
práci mozaiky / mandely v kombinaci keramiky a skla, kterou děti tvoří
na výzdobu budovy 2. stupně ZŠ a pro ţáky 9. tříd. Zda se nám výrobky
povedly, budete moci jiţ brzo posoudit sami. S přáním pěkných
prázdnin plných pohody a sluníčka za všechny děti
Lenka Benešová

FC Velim – konečné tabulky:
Mužstvo A - Divize C

Mužstvo B - I.B třída sk. C

1.

Letohrad

20

4

4

61:23 64

1.

Velim B

20

2

4 89:35 62

2.

Chrudim

18

5

5

64:28 59

2.

Sokoleč

16

3

7

76:33 51

3.

Velim

15

6

7 47:40 51

3.

Milovice

14

4

8

59:41 46

4.

Hr. Králové B

13

9

6

50:28 48

4.

Lysá

14

2

10 62:45 44

5.

FK Kolín

12

9

7

44:27 45

5.

Jirny B

14

1

11 63:42 43

6.

Náchod-Deštné

11

6

11 47:38 39

6.

Ostrá

12

3

11 58:55 39

7.

H. Měcholupy

10

7

11 41:36 37

7.

Roţďalovice

11

4

11 45:41 37

8.

Ústí n. O.

11

4

13 41:38 37

8.

B.Podolí

11

3

12 61:64 36

9.

Trutnov

12

0

16 57:51 36

9.

Sadská

11

1

14 57:66 34

10. Nový Bydţov

10

6

12 33:51 36

10. Tupadly

10

3

13 38:57 33

11. Dvůr Králové

9

8

11 40:39 35

11. Poříčany

9

5

12 50:63 32

12. Pěnčín/Turnov

9

8

11 38:52 35

12. Libodřice

8

6

12 50:71 30

13. Nová Paka

10

5

13 30:47 35

13. Nymburk B

8

5

13 60:75 29

14. Semily

5

5

18 33:67 20

14. N.Dvory

1

4

21 19:99

15. Jičín

2

4

22 12:73 10
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Dorost B - Okresní přebor dorostu
Dorost - I.A třída dorostu C

Ovčáry

16

1

1

1.

Říčany

21

2

3

91:24 65

2.

Zásmuky

13

1

4

110:1 49
5
82:18
40

2.

Velim

21

1

J. Lhota

13

0

5

66:34 39

AFK Pečky

20

2

4.

Velim

11

1

6 80:36 34

4.

U.Janovice

16

3

4 120:4 64
3
4 110:2
62
8
7 77:41
51

3.

3.

5.

Týnec/nL

9

1

8

54:56 28

5.

Polepy

16

2

8

66:37 50

6.

Krakovany

8

2

8

62:61 26

6.

Radim

13

5

8

66:55 44

7.

Břeţany II

5

2

11 37:91 17

7.

Tupadly

9

3

14 49:65 30

8.

V. Osek

4

1

13 45:91 13

8.

Č.Brod

8

3

15 68:96 27

9.

Sendraţice

3

1

14 23:92 10

9.

Č.Pečky

7

4

15 50:67 25

10. Bečváry

2

2

14 27:92 8

10. Kouřim

7

4

11. FK Kolín

6

3

15 42:10 25
9
17 52:74
21

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

12. Úvaly

5

5

16 38:73 20

1.

Benešov

30

0

0 262:4 90

13. Malešov

5

5

16 28:95 20

2.

M.Boleslav B

26

2

14. Tuchoraz

5

4

17 42:92 19

3.

Vlašim

20

5

2 130:3 80
2
5 86:23
65

4.

Kosmonosy

19

2

9 62:45 59

5.

Říčany

19

0

11 87:70 57

6.

Velim

16

2

12 76:65 50

7.

Nymburk

15

3

12 80:47 48

8.

K. Hora

14

4

12 70:63 46

9.

Hořovicko

12

2

16 62:82 38

10. Brandýs-Boleslav 10

6

14 37:56 36

11. Kunice

10

5

15 70:92 35

12. Sp Příbram

9

2

19 54:85 29
21 32:12 21
3
23 37:10
19
8
23 14:16
15
7
25 25:12
11

St. žáci - Krajský přebor st. žáků
1.

Nymburk

23

3

4

2.

Benešov

22

3

5

3.

21

6

3

22

0

8

5.

M.Boleslav B
BrandýsBoleslav
Vlašim

143:3 72
6
103:3
69
6
127:2
69
9
104:4
66

20

4

6

0
92:53
64

6.

Říčany

13

5

12 63:55 44

7.

Čelákovice

12

6

12 66:65 42

8.

Kunice

12

5

13 69:50 41

9.

4.

1.

Sp Příbram

11

7

12 55:67 40

13. Lysá

6

3

10. Kosmonosy

12

2

16 54:69 38

14. Čelákovice

6

1

11. Hořovicko

10

3

17 70:76 33

15. P.Mělník

4

3

12. Lysá

10

3

17 56:90 33

16. V.Borek

3

2

13. Velim

9

2

19 46:90 29

14. V.Borek

7

5

18 67:87 26

15. P.Mělník

7

2

21 40:88 23

16. K. Hora

1

0

29 13:23
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Poděkování
Děkujeme za uspořádání víkendové akce pod stany pro naše
předškoláky, kteří ji nazvali „ Karbusáci“. Jmenovitě DÍK patří paní Daně
Esterlové, patronce akce, která přišla s tak báječným nápadem tuto akci
uspořádat, paní ředitelce Anně Tomášové, která tuto výzvu přivítala a
podpořila. Se svým muţem panem Tomášem a paní učitelkou Ivanou
Hrbkovou pro děti připravili program plný her, soutěţí, písniček, sbírání
bobříků, a dokonce i „lovení mamuta“! Obrovský dík patří panu Janu
Karbusickému, který neváhal pro stanování zapůjčit prostory, jeţ jsou
pro dobrodruţství jako stvořené. Také děkujeme paní a panu
Orgoňovým za pomoc s nasycením vyhladovělých malých – velkých
dobrodruhů. Akce se velmi podařila a naše děti obohatila o ještě
krásnější vzpomínky na mateřskou školu.
rodiče předškoláků

Poděkování
Děkujeme panu starostovi Seifertovi a paní Slabé za gratulaci k naší
diamantové svatbě.
Jaroslav a Blanka Mrzenovi

Přání
Redakční rada Velimských novin přeje všem
čtenářům hezké proţití času dovolených a
prázdnin.

VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
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Přípravka - OP starší přípravky
1.

FK Kolín A

24

1

2.

Velim

23

2

3.

Ovčáry

18

2

4.

AFK Pečky

18

1

5.

J. Lhota

17

2

6.

FK Kolín B

15

1

7.

Radim

14

1

8.

Č. Brod

13

2

9.

Zásmuky

7

0

10. Nebovidy

7

0

11. Cerhenice

6

2

12. FK Kolín C

6

0

13. Štítarský SK

3

1

14. Konárovice

2

3

283:8 73
0
1 262:8
71
1
6 248:9
56
5
7 227:1
55
1

Redakční rada:

Mgr. Alena Holzbauerová – šéfredaktorka
Mgr. Eva Veselá (korektura, zprávy ze ZŠ)
Mgr. Hana Kaprálková (korektura)
Bc. Kateřina Kvapilová (zprávy od občanů)
Jana Bartošová (zprávy od občanů)
Ţaneta Svobodová (zprávy od občanů)
Bc. Martina Wasserbauerová (zprávy od občanů)
Bc. Petra Sixtová (účetnictví, přepisy, inzerce)
Příjem zpráv:
e-mail: redakcevn@seznam.cz, členové RR
Uzávěrka je 21. den v měsíci. Příspěvky zaslané v elektronické podobě
mají přednost. Příspěvky došlé po uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle VN. Příspěvky mohou být
upravené, obsah zůstane nezměněn (nevyţádané rukopisy nevracíme).
Za obsah článků zodpovídá autor.
Tisk: ROTAtisk, Roháčova 194, 280 02 Kolín 3, tel./fax: 321 724 338,
e-mail: rotatisk@reklamniservis.cz, www.reklamniservis.cz

21 53
7 240:9
8
10 221:1
46
40 43
11 135:1
29 41
11 188:1
59 21
19 114:2
07 21
19 130:2
32 20
18 108:2
03 18
20 85:23
6
22 49:33
10
2
21 68:24
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Více informací na www.fotbal.cz
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