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Půjdem spolu do Betléma...
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Letos přišel advent brzy, tento svátek připadl na poslední
listopadový víkend, ale to nic neměnilo na faktu, že celé velimské
náměstíčko dýchalo vánoční atmosférou. Tato již tradiční akce je
velmi milým připomenutím, že nám nastává čas, kdy by si lidé
měli být blíž, být k sobě pozornější a nezapomínat na to, že i milý
úsměv, který vás nic nestojí, může toho druhého pohladit po duši.
Na začátku popřál starosta obce všem přítomným hezké a klidné
svátky, hodně zdraví v celém novém roce a nechal rozsvítit
nazdobený strom. Pak se předvedli naši nejmenší z mateřské
školy. Třebaže jim ještě tolik nestačil hlas, aby ukřičeli celý
velký dav přihlížejících, našli si každý oči těch svých nejbližších

Taneční lekce v pekle

Jako několik minulých let i letos uspořádal
oddíl volejbalu pro děti Mikulášskou
besídku. Po přivítání vystoupily mladší
děti ze Sokola pod vedením I.
Homokyové ml. se svými skladbami Čokoláda a Beruško, půjč
mi jednu tečku. Jako druhé se
představily děti z ŠAK Velim
vedené B. Krauseovou. Poté
předvedly své hiphopové vystoupení Freaks T. Holzbauerová
a D. Bartošová. Pak už se otevřel
parket pro čerty, kteří se tentokrát
ve škole tanečního mistra učili
tančit. Když všechny přítomné
děti potleskem zpečetily jejich
snažení, mohl majestátně vstoupit
Mikuláš v doprovodu bělostných

a odříkali své pásmo jen a jen pro ně. Následovalo vystoupení
dětí ze ZŠ, zazněly trubka i kytary, jejichž tóny podtrhly atmosféru
nadcházejícího času. Žáci osmé a deváté třídy ztvárnili velmi
povedeně živý betlém. Na závěr promluvil místní kaplan Martin
Sklenář ke všem lidem dobré vůle a přišlo rozloučení. Vůně
svařeného vína se linula ještě nějakou dobu celým náměstím, než
se všichni pokojně rozešli domů. Adventní čas tak mohl v každém
z nás zažehnout ten vánoční plamínek, který nás po nějakou dobu
bude v koutku duše hřát. Krásné a klidné prožití těchto svátků
a hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Velký dík patří všem dobrovolným organizátorům, OÚ a
Karlu Kaprálkovi (Unikátu) za ozvučení celé akce. 
žas

andílků. Ti pak společně s čerty rozdali
balíčky se sladkostmi všem hodným dětem
a společně si zatančili. Velké díky patří
všem organizátorům a sponzorům této

akce a v neposlední řadě také dobrovolným
„hercům“ z řad čertovských i nebeských
zástupců. 
D. Málek

Přání do nového roku 2017

Vážení občané Velimi a Vítězova,
klidné a ničím nerušené svátky vánoční,
krásné chvíle a spoustu radosti s Vašimi
nejbližšími nejen u vánočního stromku,
ale i po celý nový rok 2017, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů Vám všem
jménem zastupitelstva obce, obecního
úřadu a jménem svým přeje

Josef Seifert, starosta
Dovolte, abych i já jménem celé redakční
rady popřála čtenářům Velimských novin
i všem našim občanům co nejklidnější
vánoční svátky a hodně zdraví do nového
roku 2017. Za RR Alena Holzbauerová
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 9. 11. 2016
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Zastupitelstvo obce Velim obdrželo návrh rozpočtu pro rok
2017. Na příští zasedání požaduje zastupitel pan Kostka
rozklíčovat odpady a prověřit, zda opravy kanalizace se
mohou platit ze zvláštního účtu určeného na obnovu
kanalizace. JUDr. Těmín požadoval informace o příjmech
a výdajích DPS. Po drobných úpravách a diskusi bude účetní
paní Bernardovou navržený rozpočet upraven a nový návrh
rozeslán a vyvěšen na úřední desku. Připomínky je možno
zasílat na e-mail účtárny nebo případně konzultovat přímo
s paní Bernardovou.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. IX.
ZO projednalo žádost TJ SOKOL Velim o dotaci z rozpočtu
obce. Žádost se týká přidělení finančního příspěvku na rok
2016 (35 000 Kč) na zlepšení podmínek pro mládežnický
soutěžní sport v žákovských kategoriích – florbal, stolní
tenis, judo. ZO odhlasovalo udělení finančního příspěvku.
Outdoor akzent, s. r. o., zaslal nový návrh na 2 panely
reklamních ploch za 21 000 Kč. ZO s nabídkou nesouhlasí,
trvá na odstranění reklamních panelů dle výpovědi.
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí KÚSK – uzavírka – Nová
Ves I a Pňov-Předhradí – termín – do 30. 11. 2016 (původně
do 31. 12. 2016).
Na žádost FSČCE Velim ZO odsouhlasilo udělení finančního
příspěvku na obnovu kulturní památky – evangelického
kostela v roce 2016 ve výši 15 000 Kč.
ZO zařadilo M. Lukáše, Velim, do seznamu žadatelů o obecní
byt (na základě jeho žádosti).
Na dalším zasedání ZO projedná zaslané Vyjádření
provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a. s.) –
Smlouva o zrušení přeložky Na Skalce (cca 43 000 Kč).
ÚZSVMČR zaslalo oznámení o výběrovém řízení s následnou
aukcí čís. SKO/016/2016 a jeho podmínkách – nem. majetek
pozemek p. č. 351/4 o výměře 281 m2 v k. ú. Vítězov za částku
21 000 Kč. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce a el.
úřední desce, ZO nemá o tento pozemek zájem.
VODOS, s. r. o., podal návrh kalkulace nájemného –
kanalizace + vodné a stočné pro rok 2017 a žádost o vyvěšení
na úřední desku. ZO bere na vědomí.
ZO vzalo na vědomí informace o rozhodnutí Výboru SFDI
o neschválení příspěvku „Cyklostezka Vítězov – Velim“
z důvodu nedořešených výjezdů a vjezdů ke sportovišti
a ČOV.
Starosta obce Velim předložil zastupitelům dva návrhy
společnosti AZ-PROJECT, spol. s r. o., na snížení energetické
náročnosti bytového domu č. p. 487 a č. p. 541 v obci Velim.
Nabídka obsahuje návrh a dokumentaci potřebnou pro
podání žádosti vč. žádosti o st. povolení a dále vypracování
projektové dokumentace a autorský dozor. Snížení
energetické náročnosti bytového domu č. p. 487 – nabídka
cca 90 000 Kč. Snížení energetické náročnosti bytového
domu č. p. 541 – nabídka cca 95 000 Kč. ZO schválilo obě
nabídky.
Pan starosta naplánoval schůzku s JUDr. Těmínem, na které
projednají záležitost s ČEZ, pozemky (sběrný dvůr)
a pozemky u byt. domu č. p. 444 (pí Neubauerová).
Pan starosta dále poukázal na poničené poklopy od kanalizace
a vjezdy z důvodu objížďky, která je vedena přes naši obec. Při
kolaudaci mostku mezi Novou Vsí I a Pňovem –Předhradí
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bude požadovat nápravu poničených úseků.
JUDr. Těmín pozval zastupitele na koncert lovecké hudby,
který se uskuteční 12. 11. 2016 v kostele sv. Vavřince.
Pan Kaftan prověřil nákup velkoobjemových kontejnerů
na odvoz bioodpadu, které budou umístěny na jednom
místě a přístupné občanům v určených časech. Částka cca
200 000 Kč byla zanesena do rozpočtu na rok 2017.
Mgr. Kyncl informoval ZO o finanční kontrole, která se
uskutečnila v MŠ Velim s kladným výsledkem.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 23. 11. 2016
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Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro TJ Sokol
Velim na zlepšení podmínek pro mládežnický soutěžní sport
v žákovských kategoriích – florbal, stolní tenis, judo- ve výši
35 000 Kč.
Zastupitelstvo dále schválilo Veřejnoprávní smlouvu
č. 7/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro
FSČCE Velim ve výši 15 000 Kč na obnovu kulturní památky
– evangelického kostela v roce 2016.
H. Bínová, Velim, podala opětovnou žádost o nápravu situace
– zápach z kanalizace v ulici Sadová a Horní Nouzov. ZO
zašle tento dopis VODOSu jako správci kanalizačního řadu.
E. Krchová, Velim, požádala o řešení situace – změna
otevírací doby čekárny na nádraží ve Velimi. Pan starosta již
požádal SŽDC o vyjádření k této situaci.
ZO vzalo na vědomí prosbu Libertariánského institutu,
Praha, o podporu a součinnost – zviditelnění pozitivních
příkladů fungování občanské společnosti v okolí.
KÚSČ zaslal výzvu týkající se vyjádření k podanému
odvolání – objížďka (30. 11. 2016 končí). ZO bere na vědomí,
vyjadřovat se nebude.
Rozpočet 2017 pro dobrovolný svazek obcí Pečecký region
vzalo ZO na vědomí, rozpočet byl vyvěšen na úřední desku.
S částkou uvedenou u projektu protipovodňových opatření
DSO Pečecký region a partneři ZO momentálně nesouhlasí
a vyžaduje na další zasedání obecního zastupitelstva
vyjádření projektanta.
Pan starosta Seifert pozval všechny přítomné na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční 26. 11. 2016
na velimském náměstíčku.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o zabezpečení nebezpečně
poškozeného hrobu na katolickém hřbitově. Pan starosta
odpověděl, že bude zabezpečen.
Paní Ž. Svobodová, DiS., informovala ZO o schválení snížení
počtu dětí v MŠ od 1. 1. 2017. Od tohoto data také začne
fungovat Mateřský klub Velim při OÚ v budově ZŠ Velim,
kam bude přesunuta třída MŠ Velim, která musela být kvůli
nevyhovujícímu stavu uzavřena. Stávající nevyhovující
pavilon bude podle možností v co možná nejkratší době
opraven, v lednu se bude znovu podávat žádost o dotaci, která
by mohla celou situaci uspíšit. První informace o splnění
podmínek dotace by mohly být známy již v průběhu
1. poloviny roku 2017.
Dále informovala, že paní B. Urbánková chce pokácet topoly
na parcele p. Chláda. Pan starosta odpověděl, že dotčené
stromy nejsou na pozemku obce, a tudíž se musí se svou
žádostí obrátit na p. Chláda.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši
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dvaapůlnásobku měsíčního platu pro starostu za mimořádnou
aktivitu nad rámec povinností starosty a místostarostům
ve výši dvaapůlnásobku měsíčního platu za aktivní pomoc
při řízení obce a pomoc v oblasti ekonomické.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Růžičková Anna, Velim
Mojžíš Bohuslav, Velim
Srp Jaroslav, Velim
Botoš Julius, Velim
Funda Jaroslav, Velim
Kolaříková Marie, Velim
Zeman Vladimír, Velim
Krupičková Marta, Velim
Nejedlý Josef, Velim
Koutský Jaroslav, Vítězov

Mojžíšová Marie, Velim
Matasová Helena, Vítězov
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřeli:
Černý Jaroslav, Velim
Koucká Zdeňka, Velim
Káninský Václav, Velim
Čest jejich památce!

Kultura ve Velimi v poválečných
letech 1918–28
Po první světové válce nastala doba rozkvětu kultury po celé
zemi a ani venkov nezůstal pozadu. I ve ve Velimi byli nadšenci,
kteří s velkým entuziasmem vytvořili dramatický soubor a začali
hrát divadlo. Již v prosinci 1918 sehráli sokolští ochotníci
první divadelní hru Probuzení, kterou napsal tehdejší učitel
Josef Buldra. Její název naznačuje, že šlo o vlastenecký námět,
vždyť válka skončila!
A v lednu 1919 nacvičili ochotníci Stroupežnického Naše furianty,
kde účinkovalo jedenadvacet „herců“ a jejich děti! V březnu
poté následovala hra Pan Měsíček obchodník, v červnu Kometa
Hanzelín, v dubnu Staré hříchy, koncem roku pak Směry života
a Venkovský mučedník, na Silvestra potom Charleyova teta
Thomase Brandona. Organizovány byly ještě různé přednášky
a besedy, např. Masarykův večer se zpěvy a přednáškou poslance
Prokůpka, přednáška J. Buldry o době pobělohorské, odpolední
i večerní akademie se zpěvy mužských a ženských sborů, klavírní
a houslové koncerty, plesy různých spolků, nácvik na slet
v r. 1920 v Praze s účastí na okrskových secvičných… V r. 1919
se konal tábor lidu na Lipanech, kam odjeli Velimští na čtyřech
vozech doprovázeni deseti sokoly na koních.
Do konce r. 1928 sehráli velimští ochotníci celkem ještě
deset divadelních představení, uspořádali pět vzdělávacích
akademií, promítali filmy, spolky organizovaly plesy a taneční
zábavy. A přitom všichni museli samozřejmě pilně pracovat
jak na polích, tak v dílnách či obchodech. Byli to Škopkové,
Součkové, Karbusičtí, Strnadové, Sixtové, Novákové, Vozábové,
Novotní, Dobiášové, Nollové, Fundové, Baláčkové, Krásenští,
Sršňové. Žasneme nad pílí a nadšením svých předků… 
MČ

O vysněném přání
Všichni, kdo na naší Zemi žijeme, jsme přišli na svět nazí
a bez prostředků. Naše životy jsou jen různými náhodnými
příhodami, které jsou ovlivněny prostředím, ve kterém žijeme.
Nevědomost o vlastním původu je nejčastěji příčinou ponižování

a zotročování obyvatel. To si již v dávné minulosti uvědomovali
nepřátelé našeho národa, a proto nastupovali cestu falšování
dějin. Vždy po nástupu dalších utlačovatelů přicházeli likvidátoři,
kteří mezi obyvatelstvem vyhledávali zakázané české knihy,
které pak hromadně pálili. Znovu a znovu povstávali z národa
jedinci hájící pravdu a spravedlnost, které byly vlastnostmi
českého národa. Dnešní stav informovanosti obyvatel obcí Velim
a Vítězov o minulosti těchto vsí je takřka na nulové úrovni. Klub
rodáků a přátel Velimi i přes svou dosavadní záslužnou činnost
mohl dokázat mnohem více. Mohl nastoupit cestu svého velkého
vzoru, slavného rodáka Velimi (ze mlýna Horní Nouzov)
Primuse Sobotky, který ovládal celou řadu profesí, v nichž
vynikal nad ostatními. Byl hlavním redaktorem Ottova slovníku
naučného. V klubu rodáků chyběl základní návrh zapracovat
na velkém díle - „Velimského slovníku“, do kterého by bylo možno
zakomponovat všechny důležitější události historie Velimi
a Vítězova. Znamenalo by to absolutní zapojení všech členů
klubu rodáků, kteří by po rozdělení úkolů na díle spolupracovali.
Zde by například akademický malíř Jiří Škopek mohl uplatnit
své až dosud vytvořené karikatury velimských či Velimi blízkých
osobností – letce Nováka, zápasníka Frištenského a celé řady
dalších. Nejvíce práce by zřejmě připadlo Mgr. Maruši Čábelové.
Bylo by možné uvést celou dlouhou řadu různých údajů ze
života našich předků. Ti byli vystaveni germanizaci a tlakům,
před kterými varoval T. G. Masaryk. Jeho návštěva Velimi
23. června 1901 se stala významným bodem československých
dějin. Toužíme po tom, aby v čele našeho státu stála osoba jemu
rovná. Bylo by nám všem lépe.
B.B.

Vítězovský Oktoberfest 2016
Ve středočeském Vítězově proběhl v sobotu 1. 10. první
ročník tradičního Oktoberfestu. Byl zahájen v pravé poledne
slavnostním naražením prvního sudu.
Návštěvníky, kterých při tomto prvním ročníku pořadatelé
očekávali asi šest až dvacet, čekala především pestrá směs atrakcí,
hudby a piva.
Starosta hasičské obce zarazil pípu do sudu na dva údery a pak
zvolal: „Je naraženo!“ Další slavnostní povinností starosty sboru
byl přípitek s velitelem a dalšími významnými hosty, během
něhož zněla už celým prostorem pod širým nebem oblíbená
píseň pivních festivalů Ein Prosit (Na zdraví).
I přes velmi teplé počasí si v sobotu odpoledne do areálu SDH
našlo cestu několik dobrých lidí, řada z nich v tradičních krojích
- ženy v pestrobarevných dirndlech a muži v kožených kalhotách
s tzv. padacím mostem.
Nebudete možná věřit, ale fakt jsme si to všichni užili!

Aleš Ruznar
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Z našich škol

Poslední dva měsíce roku v MŠ

Na listopad a prosinec se děti i paní učitelky vždy moc těší.
Listopadový program začal divadélkem se hrou „Strašidýlka“.
Děti se pobavily, protože hra vůbec nebyla strašidelná, jak
očekávaly, ale velice legrační. Následně jsme se fotili s vánočním
pozadím. 26. 11. jsme se zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu
u obecního úřadu, kde naše děti vystoupily s nacvičeným
pásmem o Vánocích.

zakončily ve svých třídách děti besídkou a nadílkou od Ježíška.
To bylo radosti. Přinesl mnoho dárečků. Co dodat – celý rok si
děti užily, učitelky se pro ně snažily připravit příjemné prostředí,
do kterého se denně těší. Všechny zaměstnankyně naší mateřské
školy přejí všem čtenářům Velimských novin krásné Vánoce se
svými blízkými a hodně zdraví v roce 2017. M. Nykodemová

Velimween letos pojedenácté

I letos měly velimské děti možnost přestrojit se do strašidelných
kostýmů. Deváťáci pro ně totiž připravili v pátek 4. 11. lampionový
průvod obcí, který byl zakončený Stezkou odvahy. Všechny
zúčastněné děti si tak mohly vyzkoušet svou nebojácnost a měly
možnost projít se po hřišti zahaleném do tmy, na němž byla
vidět pouze cestička osvícená hořícími svíčkami. Při zdolávání
překážek před ně občas nečekaně vyskočilo nějaké strašidlo
nebo se ozval nečekaný křik. Na konci stezky dostali všichni
odvážlivci zaslouženou odměnu. Počasí se skutečně vydařilo,
a tak si všichni večerní procházku s rodiči či prarodiči patřičně
užili. 
eve

Coca-cola cup

Na konci listopadu k nám opět zavítalo divadlo, které už mělo
ryze čertovskou tematiku. Představení se jmenovalo „Jak si čerti
hráli“. Pohádka byla velice zdařilá a děti obdivovaly i krásně
vyřezané loutky, na které si mohly po představení sáhnout.
Nikomu nevadilo, že to je čert, protože v této pohádce byl
opravdu hodný. Rychle jsme se přehoupli do prosince a byl tu
5. den tohoto měsíce. Pro děti v mateřské škole začal jako každý
jiný. Napětí a netrpělivost ale začaly sílit, když se děti sešly
ve dvou pavilonech a očekávaly příchod Mikuláše. Z dálky už
byl slyšet lehounký cinkot zvonečků a v očích dětí se najednou
objevil strach. Po chvíli do třídy majestátně vešel Mikuláš
doprovázen bělostnými andílky a za nimi do třídy vběhli černí
a chlupatí čerti. Děti pověděly Mikulášovi básničky, které si pro
něj připravily. Čertům všichni přítomní hříšníci museli slíbit,
že se napraví a nebudou celý další rok zlobit. Nakonec byly děti
obdarovány štědrými balíčky. Toto setkání se uskutečnilo díky
spolupráci se žáky 9. třídy velimské základní školy, kterým tímto
děkujeme! Hned druhý den si dva pavilony nejstarších dětí
zabubnovaly, a to s pořádnou vervou. Každý měl před sebou svůj
bubínek a dle zadání vyluzoval krásné zvuky.

Za další dva dny nás navštívil výborný kytarista p. Kauferst
a přiblížil dětem hru na tento krásný hudební nástroj. Koncert
děti vyslechly bez dechu. S blížícími se Vánocemi následovalo
v MŠ jako každý rok pravidelné tvoření s rodiči. Výrobky
byly poté k vidění na Vánoční výstavě v MŠ. Ta je každoročně
hojně navštěvována a jinak tomu nebylo i letos. Kalendářní rok

2. kolo Coca-cola cupu se konalo 9. 11. v Čáslavi. Náš tým
ve složení Náděje A., Nejedlý D., Němec T., Vokřál J., Holoubek P.,
Vokřál O., Koděra D., Kmoch T., Štros P., Noll L., Hrabák D.,
Korenc A., Vrkota P., Hrabal J., Vácha Š. zvítězil nad Čáslaví 3:0
a nad Vrdy 2:1. Poté jsme remizovali s 3. ZŠ Kolín 1:1. Díky tomu
jsme na skóre o jediný gól nepostoupili.

Florbal

Dne 7. 11. se konal florbalový turnaj pro 4. a 5. třídu nazvaný
Pohár základních škol, který pořádá Český florbal (tedy Česká
florbalová unie). Hrálo se systémem 3 + 1, který je našim hráčům
blízký. Byly nalosovány 3 skupiny po 3 mužstvech a vítězové
skupin sehráli zápasy o 2 postupová místa do krajského kola.
Náš tým (pod vedením trenéra J. Nezavdala st.) nezaváhal
a podlehl pouze hokejistům 4. ZŠ Kolín a ze 2. místa postupuje
do krajského kola. Hráči: Nezavdal J., Holzbauer J., Kadlec J.,
Kowalczyk M., Kosička J., Sixta L., Esterle Š., Houdek J.,
Urban D. a Hrabák D.
Začaly také turnaje žáků 2. stupně, které jsou zároveň kvalifikací
pro kolínské sportovní dny. 4. 11. to byl turnaj pro chlapce
6. a 7. třídy. Naše družstvo na skóre nepostoupilo ze základní
skupiny. Větší štěstí zaznamenali chlapci 8. a 9. třídy, kteří
si 16. 11. vybojovali postup do finálové skupiny, jež se hrála
24. 11. Náš tým ve složení Červeňák V., Hrabák D., Kmoch T.,
Vácha Š., Vrkota P., Noll L., Sixta R., Koděra D., Vokřál J.,
Vokřál O., Vostoupal A. a Antuš D. podal výborný výkon a postup
do krajského kola ztratil brankou od družstva Týnce, která
padla zároveň se závěrečnou sirénou. 2. místo pak vybojovali
v závěrečném zápase se 4. ZŠ Kolín, kdy naopak naše družstvo
zvítězilo brankou v poslední vteřině.
Mladším dívkám (6. a 7. třída) se 1. 12. postup ze skupiny také
nepodařil, úspěšnější byly starší (8. a 9. třída). Na turnaji 9. 12. postoupily do finálové skupiny. Zde náš tým ve složení Kainarová D.,
Němcová V., Fundová P., Ceralová T., Miňovská N., Fořtová S.,
Táborská K., Bugová E. a Sahulková Z. těsně obsadil 4. místo.

Bobřík informatiky

Ve dnech 9. - 11. 11. proběhla na naší škole již tradičně soutěž
Bobřík informatiky. V kategorii Mini (4. a 5. třída) mají žáci
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12 otázek a 30 min času. Úspěšnými řešiteli se stali: A. Čáslavová
(120 b.), N. Handlířová, (124 b.), M. Müllerová (140 b.),
M. Kowalczyk (140 b.), J. Nezavdal (144 b.), A. Bartošová (152 b.),
B. Saiverová (152 b.), J. Holzbauer (156 b.), S. Tvrzník (160 b.),
D. Kostelecký (160 b.), Š. Pena (160 b.) a A. Kvapilová
(164 b.). V dalších kategoriích je 15 otázek a 40 min času.
V kategorii Benjamin (6. a 7. třída) uspěli D. Bartošová (156 b.),
T. Holzbauerová (157 b.), J. Růžička (196 b.) a P. Horák (208 b.).
V nejstarší kategorii Kadet měli nejlepší výsledky D. Antuš (156 b.),
K. Šůchová (156 b.), K. Kostelecká (164 b.), A. Vostoupal (168 b.),
J. Borovička (176 b.), Z. Sixtová (188 b.) a S. Fořtová (189 b.).

Tyto závody byly zároveň nominační na Kolínskou vánoční laťku.
Tam získala 3. místo V. Němcová v kategorii dívky 9. ročník.

Mikulášská laťka

V sobotu byl Mikuláš v sokolovně, v pondělí se přestěhoval
do školy a školky. Deváťáci v kostýmech rozdělení do několika
skupin stihli umazat a postrašit děti zlobivé, ale také obdarovat
sladkostmi děti hodné. Dokonce čerti některé „výtečníky“
odnesli v pytli. Nakonec se však ukázalo, že se všechny děti chtějí
polepšit a Mikuláši zazpívali či řekli básničku.
AH

V úterý 6. 12. proběhly na naší škole tradiční předvánoční závody
ve skoku vysokém. Soutěžily postupně všechny ročníky kromě
prvňáků. A zde jsou výsledky: kategorie I (2. a 3. tř.) – dívky:
1. Mašínová T. (95 cm), 2. Málková A. (90 cm), 3. Nollová E.
(90 cm), chlapci: 1. Puška A. (90 cm), 2. Wasserbauer T.
(90 cm), 3. Křepela M. (90 cm), kategorie II (4. a 5. tř.) – dívky:
1. Kvapilová A. (120 cm), 2. Müllerová M. (115 cm), 3. Hronová T.
(110 cm), chlapci: 1. Vedral D. (110 cm), 2. Holzbauer J.
(110 cm, r. 118 cm), 3. Hrabák D. (110 cm, r. 115 cm), kategorie III (6. a 7. tř.) – dívky: 1. Holzbauerová T. (120 cm),
2. Bartošová D. (115 cm, r. 120 cm),
3. Velechovská D. (115 cm), chlapci: 1. Horák P.
(120 cm), 2. Zelený M. (120 cm), 3. Pych J.
(120 cm), kategorie IV (8. a 9. tř.) – dívky:
1. Němcová V. (145 cm), 2. Sahulková Z.
(125 cm), 3. Mašínová A. (125 cm), chlapci:
1. Koděra D. (150 cm), 2. Vostoupal A.
(150 cm), 3. Červeňák V. (150 cm).

Exkurze

V předvánočním období absolvují obvykle jednotlivé třídy
exkurze. Již 8. 11. vyrazili žáci 6. a 7. třídy směr Liberec. Čekala je
návštěva IQLANDIE. V úterý 29. 11. se vydala 8. třída na exkurzi
do Prahy. Cílem se stal Týnský chrám a Staroměstské náměstí
s vánočním stromem. Žáci 1. – 5. třídy se postupně vystřídali
v nově zrekonstruovaném skanzenu v Kouřimi.

Mikuláš ve škole a školce

Když se řeklo… (doplněk)
Směj se a celý svět se bude smát s tebou. Škarohlídy nemá nikdo
rád. Přezdívky patří mezi vtipné náhražky příjmení těch, kteří
o to svým jednáním přímo žádají. Nevyhne se jim nikdo, ani ti
nejvýše postavení. Velmi často se vyskytují jako náhrada příjmení
učitelů na školách, ba i u nejvyšších činitelů v zemi. Za všechny,
které jsou k dispozici, uvedu přezdívku „Ušatý torpédo“ a je
na Vás, zda uhádnete osobu vlastníka. Mně osobně se líbila
přezdívka jednoho oslavence, na kterého bylo vzpomenuto
v televizi u příležitosti stého výročí jeho úmrtí. O vzniku této
přezdívky bylo známo již v dobách našich mladých let. Vznikla
ještě za monarchie, kdy císař pán přijel do Prahy k otvírání
nového mostu. Pohotový reportér pořídil jeho zdařilý záběr,
který doprovodil textem „Procházka na mostě“. A od těch dob
mu říkali Franc Procházka nebo jen prostě starej Procházka.
Za poctivou snahu v minulém článku jsem se setkal s nevděkem.
Zvykl jsem si již na nejhorší jednání ze strany veřejných orgánů.
Zde Vám, drazí čtenáři, předkládám několik dalších místních
přezdívek, běžně ve Velimi používaných. Tak tedy:
Cimbálek – Josef Hruška, zahradník
Čaroděj – Petrů starší
Červíček – Kára Miroslav, asistent zubaře Tlamsy
Černý jed – občan z Vítězova
Čibuk – Funda starší z č. 326
Chudá Apolenka – učitelka obecné školy, která přišla ze Sudet
v době jejich záboru nacisty po zřízení protektorátu
Kolínková (paní) – Břečková rozená Burešová
Kampelík – Luděk Mareda z Poděbrad, úředník, vedoucí

velimské kampeličky
Medák – Josef Tesař, vynikající sportovec, nazývaný tak členy
národního mužstva v odbíjené
Nohavička – Klouda mladší z Fajberku, dnes v Cerhenicích
Pára – Zdena Sixtová, Pražská ul. č. 82
Pes – Bedřich Vejtruba ze Sokolče, zaměstnanec Velimské
továrny, dodával zájemcům „kvalitní srnčí maso“
Proletářka Anna – Bohumil Hnátek z Cerhýnek, zaměstnanec
Velimské továrny
Sirax – Siřínek, strážník z obce Velimi
Slovan – Matěj Karbusický, který domněle „prosokoloval“ své
hospodářství č. 32 (dnes dům Fundů u Čeperky)
Stařík – MVDr. Hovorka z Plaňan, poloilegální označení člena
čs. odboje (za Květnové revoluce po 2. sv. válce byl v uniformě
čsl. důstojníka denně přítomen na obecním úřadě ve Velimi)
Šejna – Dittrich, úředník z Chocenic, zaměstnanec Velimské továrny
Šododo – Ladislav Doležal z Pražské ulice č. 11 (po válce se
přestěhoval do pohraničí, kde tragicky zahynul, je pohřben
na kat. hřbitově Velim)
Ťukálek – Bohumil Procházka, údržbář z Velimské továrny
Voblouk 1. Lubomír Chyba, třída Krále Jiřího, Velim
Voblouk 2. – z důvodu rozlišení – Zafouk, Křečhoř
Zahradský - Jan Funda, původní majitel č. 352 a 41 ve třídě Krále
Jiřího (roku 1907 emigroval do USA)
Zrzavý – Novák (jeho žena Růžena byla sestrou Cebulové) - v 50.
letech minulého století bydlela rodina v č. 55 u revidentů Sixtů
Žabák – Funda Jaroslav 
B. B.
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Jak vařily naše prababičky (20.)

Velmi důležitou činností našich prababiček bylo pečovat o čistotu
kuchyně a celé domácnosti. Na údržbě podlah, které vyžadovaly
daleko více péče než dnes, jsme dokumentovali důmysl našich
prababiček. Dovedly si opatřit potřebné prostředky svépomocí, bez
zbytečných nákladů.
Nejinak tomu bylo s péčí o nábytek, který byl převážně z pevného
dřeva, a textil, který tvořil významnou součást výzdoby ve formě
ubrusů, nástěnných výšivek, záclon a záclonek. Bylo více ozdobných
poliček s kořením, nádobím, keramikou a sklem. Často bývaly
součástí vybavení ozdobné vitríny, kde stály nejhezčí zdobené sklenice
a hrnečky zděděné nebo koupené na významné pouti. Použily se jen
o velkém svátku nebo pro vzácnou návštěvu. Na stěnách bývalo hodně
obrázků. Většinou šlo o zasklené barvotisky ve zdobených rámech
s náboženskými, nebo obrozeneckými náměty. Vlastní výtvory
tvořily obvykle vyšívané výjevy nabádající k ušlechtilému chování.
Příklad: „Kdo radosti doma nemá, ten ji marně jinde hledá.“ Nade
dveřmi býval nezbytný malý ozdobný rámeček s požehnáním: „Dej
bůh štěstí tomu domu“ nebo křížek na stěně nad stolem. Abychom si
udělali představu, co ještě dalšího v kuchyni vyžadovalo péči našich
prababiček (proti dnešním poměrům) je třeba si přiblížit i další
vybavení. Nic nemohlo zůstat zaprášeno, nebo od much a pavouků
přizdobeno.
Kuchyň byla obvykle největší místností v domě. Sloužila nejenom
k vaření, ale někdy i jako pracovna a dílna, dokonce i jako koupelna
(zvláště v zimním období).
Prvním úkonem byla starost o kamna a pec. Ráno bylo třeba vynést
popel a připravit vše na zátop, aby byla horká voda v kamnovci.
Na peci se dalo v zimě i spát, ale často bývala v kuchyni ještě další
postel, která se hned ráno na den pečlivě ustlala. Ustlání sloužilo
k navršení obvykle několika peřin, které se ještě překryly ozdobným
přehozem. Peřinám plněným pěkným prachovým peřím se říkalo
duchny. Pod duchnou se dalo spát i v nevytopené místnosti.
Byly o mnoho objemnější než dnes používané různé deky. Naše
prababičky je dovedly nastlat rovně a hladce, jak by se to dnes
podařilo málokomu. Často byla ještě postel zakryta navrchu velkou
dřevěnou deskou, která se opírala o vysoké pelesti. Postele bývaly
kratší než dnes, zabraly méně místa a deska navrchu byla jakýmsi
druhým stolem (v kuchyni, místo hlavního jídelního). Šetřil se tím
prostor, který byl pro víc lidí potřeba.
Po ustlání se natahovaly hodiny zvané pendlovky. Byly poháněné
olověným závažím a opatřené dlouhým kyvadlem. Na konci kyvadla

byl mosazný kotouč. Ten se musel blýskat stejně jako kliky, hmoždíře,
mlýnky a jiné nádobí z oblíbené mosaze, která časem ztrácela lesk.
Lesk mosaze obnovovaly naše prababičky kašičkou z octa, soli
a mouky. Vzácnější cínové nádobí, které časem tmavlo, vyleštily
listem zelí nebo pórkem.
Dalším obvyklým nábytkem v kuchyni bývala dlouhá lavice u stěny
podél jídelního stolu. Ve větších kuchyních stála často rohová lavice.
Vyráběl ji obvykle místní mistr truhlář na míru tak, aby se na ni vešlo
co nejvíc osob, rozhodně víc, než kdyby se sedělo na židlích.
Často mohly být v kuchyni ještě malovaná skříň a truhla. Truhla
byla důležitým vybavením nejenom pro svůj úložný prostor. Byla
opatřena dvěma kovovými uchy, za která se dala rychle zvednout
a odnést. Naše prababičky do truhel ukládaly nejen své nejcennější
šátky a součásti krojů, ale často i těžce ušetřené peníze, na které bývaly
v truhlách samostatné úložné prostory, někdy důmyslně maskované.
Když v chalupě vypukl požár, bylo ho těžké pro mnoho hořlavého
materiálu uhasit. Nezbylo než rychle utéct. Při útěku před ohněm se
jako první vynášela právě truhla.
Samostatnou důležitou činností byla starost o osvětlení. Hovoříme
o době, kdy ještě nebyl zaveden elektrický proud. Ve městech byl
k dispozici svítiplyn, ale jen málokde pronikal až do domácností,
a tak si ho zde nebudeme všímat. Osvětlení bylo zajišťováno převážně
svíčkami, lucernami a petrolejovými lampami.
Svíčky si vyráběly naše prababičky velmi jednoduše tím, že svinuly
plát včelího vosku a do středu daly bavlněný knot. Světlo svíček
vytvářelo krásnou atmosféru domova a bylo využíváno dlouho
i v mnohem honosnějších prostorách, než byly prosté chalupy.
Voskové svíčky i pěkně voněly. Svíčka se dala vložit do zasklené
lucerny a sloužila tak ke svícení na dvoře nebo ve chlévě.
Petrolejové lampy znamenaly značný pokrok. Rozšíření
petrolejových lamp znamenalo zvyšování poptávky po petroleji,
který se začal užívat i k dalším účelům. Petrolej se stal v době našich
prababiček nepostradatelnou tekutinou. Konstrukce lamp na petrolej
postupně zvyšovala jejich svítivost a v neposlední řadě i krásu. Sbírky
petrolejových lamp jsou dnes ukázkou lidské vynalézavosti a psaní
o nich by bylo dlouhé. Jedno měly společné - čoudily a vyžadovaly
stálou údržbu a čištění.
Článek by se neúměrně prodloužil, kdybychom pokračovali
vyvařováním a praním prádla a ještě nějakým receptem. Ostatně
pokud si koupíte základ pro plást do včelího úlu, jistě Vás potěší
plamen svíčky, kterou si uděláte, jak je popsáno výše. Petr Baláček

Poznáváme Velim

Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova při Sokole Velim připravil
v letošním roce několik vycházek spojených s výkladem historie
navštívených míst.
První z nich směřovala na samý okraj obce, za železniční trať směrem
k obci Klipec. Tento neobvyklý začátek byl ovlivněn archeologickými

nálezy na staveništi rozšiřovaného průmyslového závodu. Výzkum
byl krátce po ukončení prací a naleziště mělo být zakryto novou
výstavbou. Do jisté míry to byl začátek velmi vhodný, protože se při
něm účastníci seznámili s prvním zdejším osídlením z doby kamenné
před 7500 lety, tedy z doby, kdy ještě nestály egyptské pyramidy.
Byla zde objevena zřejmě první studna ve velimském katastru spolu
s pozůstatky prvních domů. U břehu tehdy zde tekoucího Labe
existovala první vesnice, jejíž přesný název neznáme. Archeologickou
senzací se tu stala dřevem roubená studna, jež vydala nálezy, kterých
z této doby není v Evropě mnoho. Účastníci této vycházky (přes
100 osob) měli možnost dále se seznámit s historií domů a jejich
obyvatel v prostoru „za dráhou“.
Jiná vycházka byla naplánována na opačný konec obce směrem
k Cerhenicím. Odtud od Čeperky vedla cesta nejprve podle potoka
do romantického prostředí se vzácnými bylinami, kde se vlády ujímá
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divoká příroda, a zpět do místa, kde bývaly růžové sady pana
Fundy, odkud se vozily denně krásné růže do Prahy. Po království
pana Fundy zde zůstaly zapomenuté poklady v podobě vodní
jímky pod romantickou skalkou, u které se zachoval i původní
betonový bazén ke koupání. Zdejší javorový háj nemá jistě široko
daleko obdobu (snad až v daleké Kanadě). Málokdo ví o místním
zapomenutém rybníčku s křišťálovou vodou a vzácných stromech
zde rostoucích. Účastníci vycházky vyslechli pana Josefa Hrušku,
který je pokračovatelem zahradnické tradice, a pana Jaromíra
Koláře, který hovořil o svém slévačském řemesle, jež má ve Velimi
také zajímavou tradici.
Vrcholící léto předurčilo vycházku do Vítězova a jeho okolí.
Po informacích o jeho historii se pokračovalo po cestě k Bedřichovu,
po níž se dlouho vozil kámen ze zdejších lomů.
Zatopené tůně lomů, obklopené dnes těžko prostupným lesem,
jsou rájem pro mnoho vzácných rostlin a živočichů. Účastníci
vycházky museli místy zdolávat pro chůzi obtížné úseky, ale byli
za to odměněni přírodou, kterou nemá ani pražská Stromovka
nebo Šárecké údolí. Dověděli se to podstatné o vlastnostech
místních kamenů (některé jsou zabudovány v mnohých velimských
a vítězovských domech). Odpradávna se odtud vozil kámen
do Poděbrad (třeba ke stavbě zámku) a samozřejmě z něho byly
postaveny velimský kostel a věž na návsi. Ze stínu křoví a stromů
vystoupali účastníci na vyhlídku, odkud je vidět jako na dlani
bojiště jedné z nejslavnějších rakouských bitev. Účastníci vyslechli
mnoho zajímavého o bitvě u Kolína. Zlatým hřebem vycházky
bylo posezení v prostředí vítězovských hasičů, kteří se pochlubili
svou bohatou činností a historickou stříkačkou nebývalé krásy
a účelnosti.
Vycházky Pražskou ulicí a kolem evangelického kostela seznamovaly
účastníky s jednotlivými popisnými čísly, historií zdejších staveb

a se zářivými, ale i smutnými osudy jejich obyvatel. Zaujaly
informace o kostele, faře, první evangelické škole, ale i význačných
osobách, které odpočívají v pokoji na zdejším hřbitově.
Poslední dvě vycházky měly začátek vždy na náměstí. První se
věnovala části směrem dolů, druhá směrem nahoru ke kostelu.
Dole zaujaly informace o zde dříve provozovaných řemeslech,
obchodech a hospodách. Samostatnou kapitolou je příběh zde
stojícího pomníčku s prezidentem Masarykem, který je sám o sobě
zajímavou detektivkou.
Směrem nahoru stojí rychta, kostel s věží a stará fara. Zde se
nebylo možné vyhnout informacím o historii celé obce, např.
o původní tvrzi, románských a gotických prvcích kostela, původní
věži kostela, která byla snížena a nahrazena nejprve věží dřevěnou
a později novou kamennou a dominuje náměstí. Úžas může budit
informace o zdejším zvonu, který snad zázrakem přečkal všechny
války a ničení. Je starší než všechny zvony stověžaté Prahy. Zvon
zároveň připomíná hornickou slávu obce, kdy kutnohorští měšťané
zde začali kutat a hledat stříbrnou rudu. Nápis na zvonu uvádí
jeho dárce, kterým nebyl nikdo menší než pan Zbyněk z Postupic,
mincmistr Království českého. Ten byl v úřadu v letech1458–1468,
kterým lze zvon datovat. Také se zde mluvilo o tom, kde se nachází
místo první školy, první doložené kovárny, kolárny a doložených tří
dvorů, z nichž jeden z nich byl v části Kly, nynějším Vítězově, kde
se dříve chovaly ovce.
Na všech vycházkách hovoří nejen členové klubu. Často se
dovídáme nové zajímavé informace i od účastníků. Velim je obec
rozlehlá a leží v rovině, přesto skrývá mnoho krásných míst.
Akce Poznáváme Velim pokračuje i v příštím roce. Budou
připraveny stejně zajímavé vycházky. Znalosti o rodné obci jsou
zdrojem hrdosti na naše předky, naši minulost a vytváří kořeny
lásky k vlasti.
Petr Baláček

Velim a svět před půl stoletím (listopad a prosinec 1966)
2. listopadu převzala Iveta Součková prodejnu textilu v Palackého
ulici ve Velimi (poblíž Velimské továrny). V jejím sousedství
bylo holičství paní Pávové. Ta se právě s manželem odstěhovala
do Aše, kde měla převzít podobnou provozovnu. Svůj domek
ve Velimi již dříve odkázala své adoptované dceři.
Ve čtvrtek 3. listopadu poslali Josefa Seiferta staršího z Velimské
továrny do Brna pro nový traktor značky Major. Ve dvorní
partě v té době pracovali Josef Seifert starší, Josef Horák,
Josef Materna, Bohumil Malý a Václav Cinek. Sixta a Petera byli
toho času na brigádě v cukrovaru Cerhenice.
Počátkem listopadu 1966 přestal vykonávat své dosavadní
povolání hostinského pan Včelička. Přešel z hostince u nádraží
ve Velimi do protější traktorovky.
17. listopadu byl na večerní obloze pozorován déšť meteoritů
z trosek Tempelovy komety.
V listopadu 1966 usilovalo kino Velim o přízeň diváků.
K udržení provozu byla nutná účast nejméně 12 osob. Vedení
kina uvažovalo o možnosti ukončit promítání k novému roku.
Promítalo se v sále Lidového domu.
Dne 1. prosince 1966 večer hlásil Československý rozhlas, že
během toho roku bylo zadrženo 1800 narušitelů státních hranic,
z nich 300 s nepřátelským úmyslem.
15. prosince od 15 hodin probíhala v sále Velimské továrny
vánoční nadílka pro děti zaměstnanců. Několik dětských soutěží
řídila herečka z kolínského divadla.
15. prosince dostávali zaměstnanci některých závodů poprvé
za socialistické éry takzvanou „remundu“, tedy renumeraci

neboli třináctý plat. Byla to tři procenta z průměru za 9 prvních
měsíců toho roku. V lednu měli dostat zaměstnanci zbytek platu.
V polovině prosince dosáhl artéský vrt prováděný v západní části
dvora Velimské továrny hloubky 17 m.
25. prosince skončila tohoroční kampaň v cerhenickém
cukrovaru. Do Velimské továrny se z ní vrátili zaměstnanci Jiří
Sixta a Jaroslav Petera, nasazení tam na výpomoc. Zbylou řepu
měl zpracovat cukrovar v Českém Brodě.
Silné větry v prosinci způsobily, že bylo v polích vyvráceno
mnoho triangulačních bodů, přesněji věžovitých konstrukcí
z dřevěné kulatiny nad nimi, které umožňovaly proměřování
prostoru.

Poděkování
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na Mikulášskou besídku
v sokolovně: oddíl volejbalu, Sokol Velim, Obecní úřad
Velim, p. Miroslav Siřínek, p. Miroslav Esterle, p. Josef Kaftan,
manželé Nezbedovi, manželé Minarčíkovi, JUDr. Tomáš Těmín,
p. Josef Kořínek, P+P Homokyovi
Žáci ZŠ T. G. M. Velim děkují panu Jeřábkovi, vedoucímu
prodejny Anděl, za sponzorský dárek k Mikuláši.
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Martinem Hyšplerem. Děkujeme též za květinové dary a projevy
soustrasti.
Rodina Hyšplerova
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Výsledky a tabulky:
A: Klíčany – Velim 5:1, Velim
– Čelákovice 3:0,
B: Velim – Volárna 13:0,
Pašinka/Nebovidy – Velim 1:5
Dorost: Kouřim – Velim 0:4,
Velim – Kostomlaty 9:1, Velim
– Pečky 2:2
Žáci: Velim – Brandýs n/L 1:2
a 0:4, Říčany – Velim 4:2 a 5:1,
Čelákovice – Velim 1:2 a 7:0

byla poměrně vyrovnaná, a tak si každý z účastníků dozajista zahrál
nějaký ten zajímavý zápas. Do příštího roku potrénujte a můžete si
přijít také poměřit síly. Sportu zdar! 
žas

Florbalový turnaj v Nymburce

Sokolovna plná stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu uspořádal turnaj v ping-pongu pro
mládež i pro dospělé. 10. 12. 2016 od ranních hodin bylo uvnitř
sokolovny jako v úlu. Dopoledne patřilo dětem. Jejich účast
byla bohatá, k soutěži se přihlásilo 22 dětských hráčů. Hrálo se
ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci, přičemž mladší hráli
ve čtyřech skupinách, ti nejlepší se vždy dostali do užšího výběru
a z nich pak také vzešel vítěz celého turnaje. Tím se pro letošní
ročník stal A. Pena, druhé místo si vysloužil R. Sahulka a třetí byl
R. Dohanič. Starší hráli systém „každý s každým“. Tuto skupinu
vyhrál P. Balouš, druhé místo obsadil J. Hyšpler a třetí J. Veselý.
Podobná účast byla i mezi dospělými, prezence se zastavila
na konečném čísle 21. Hrálo se také na čtyři základní skupiny,
z nichž vzešlo 16 hráčů, kteří se prali o další postup. Po mnohdy
napínavých výměnách i akrobatických kouscích mohl ale vyhrát jen
jeden a tím se pro letošní ročník stal Josef Kuba, který v semifinále
poslal na druhou příčku Romana Dulíka. Třetím, kdo mohl
vystoupat na pomyslnou bednu, byl Petr Opl, jenž v příbuzenském
souboji pověsil na krk bramborovou medaili Víťovi Venkrbcovi.
Celý turnaj se nesl ve znamení dobré a přátelské nálady. Konkurence

V posledních dvou letech se ještě nestalo, že by na některém turnaji
pořádaném ČOS nezískal Sokol Velim alespoň jeden z cenných
kovů. Nejinak tomu bylo i 20. 11. na turnaji v Nymburce.
V kategorii Ia (přípravka – mladší žáci) jsme obsadili 2. a 7. místo.
Áčko (Esterle Š., Houdek J., Sixta L., Wasserbauer, Kosička, Herzog,
Hatala, Čada) sehrálo opět výborný turnaj, kde nechyběly bojovnost,
pohyb a nasazení. Je vidět, že zažité kombinace přinášejí ovoce a moc
hezky se na hru kluků dívá. O 2. místu rozhodl mimochodem pouze
počet obdržených branek (Nymburk 23:1, Velim 23:2). Béčko (Sixta R.,
Houdek V., Němeček, Polák, Bunc, Kuchař, Kopecký, Hron) sehrálo
svůj první venkovní turnaj a je nutno všechny pochválit.
V kategorii Ib (2004–2006) jsme přivezli do Velimi bronzové
medaile a 5. místo. A tým (Karbusický, Sova, Lanc, Kasal, Vávra,
Slabý, Esterle A.) odehrál čtyři zápasy, ze kterých pouze jednou
odešel poražen. Dvakrát kluci remizovali a důležitý poslední zápas
o 5.–6. místo vyhráli 2:1 v prodloužení. B tým (Kotek, Nezavdal,
Kowalczyk, Kadlec, Holzbauer, Esterle Š.) prohrál ve skupině pouze
jeden zápas a postoupil do vyřazovacích bojů z druhého místa.
Dramatické semifinále skončilo v základní hrací době nerozhodně
1:1 a šlo se do prodloužení. Hned v jeho úvodu jsme bohužel nechali
spoustu prostoru a volného času střílejícímu obránci Bobnic, který
nekompromisní střelou z dálky uzavřel zápas na konečných 2:1.
Zápas o třetí místo jsme již zcela opanovali a po zásluze odvezli
domů bronzové medaile.
Kategorie II (dorost) měla svůj turnaj v Nymburce 10. 12. Velimské
Áčko opět zcela opanovalo všechny zápasy a po zásluze si odvezlo
pohár za 1. místo. Kluci z Béčka, kteří se letos teprve oťukávají
s výrazně staršími protihráči, odehráli s velkou ctí všechna svoje
utkání a obsadili 5. příčku. 
M. Esterle a M. Houdek
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