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Prezidentské volby
Ve dnech 12. – 13. 1. 2018 proběhlo 1. kolo prezidentských voleb. Do 2. kola, které se konalo o 14 dní později, postoupili dva
kandidáti s největším počtem hlasů – Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Často zaznívá, že naše společnost je nyní rozdělená. Je pravda, že
prezidentská volba přivedla k urnám i spoustu lidí, kteří jinak volit nechodí. Nový prezident byl již dlouho tématem č. 1. A nejen
mezi dospělými. I někteří desetiletí školáci sledovali s rodiči předvolební debaty a vedli úvahy, koho by bylo lepší volit. Před 2. kolem
se republika rozdělila na „pro-“ a „protizemanovce“. Velice těsně zvítězil M. Zeman. Nechť je tedy prvním úkolem nového prezidenta
sjednotit naši společnost a dobře nás všechny reprezentovat.

A zde je ještě několik porovnání přímo z Velimi. Říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zde zúčastnilo 1 099 voličů,
1. kola prezidentských voleb se zúčastnilo 1 145 voličů a při 2. kole přišlo k urnám 1 179 voličů. V 1. kole skončil na 3. místě M. Hilšer
(12,47 %) a na 4. místě M. Horáček (11,42 %). Ve 2. kole u nás M. Zemana volilo 593 občanů, J. Drahoše 584 voličů.
AH

T. G. Masaryk nalezen
V zahradě domku Ing. Musila v Palackého ulici byla šťastnou
náhodou vykopána busta T. G. Masaryka. Busta zabalená
v pogumované celtě na stan byla nalezena při vykopávání kořenů
staré túje, těsně u již dříve zbourané kůlny.
A jaká je její pravděpodobná historie? To můžeme usuzovat
ze starých fotografií získaných díky paní Hrodkové a paní
Strnadové (viz str. 3). Na fotografii z roku 1948 stojí žákyně
školy pod pravděpodobně nyní nalezenou bustou. Na fotografii
z roku 1939 je také busta T. G. M., ale ta je poněkud jiná než
tato vykopaná. Původní busta, ta z fotografie z roku 1939, byla
nejspíš zničena a znehodnocena Němci za války. Po roce 1945
byla proto zřejmě v místní slévárně pana Koláře odlita nová
busta T. G. M. a umístěna znovu v hale školy. Ze získaných
informací se domníváme, že nalezená busta byla zachráněna
tehdejším školníkem p. Mužíkem a uložena kdesi na půdě školy,
neboť tehdejší situace příliš nefandila takovýmto osobnostem.
Kolem roku 1965 se pak neznámým způsobem dostala do rukou
místního lékaře MUDr. Musila, otce Ing. Jana Musila. Byla
zakopána na jeho zahradě a čekalo se na příznivější časy.
Poválečná doba bohužel nenapovídala tomu, že by busta mohla
být znovu odhalena, a tak čekala na svůj nález až do současnosti.
Tyto naše domněnky dnes už bohužel nemůže nikdo potvrdit ani
vyvrátit, ale my se dnes můžeme společně radovat z tak vzácného
nálezu, jakým tento dozajista je. Touto cestou bych také ráda
poděkovala panu Ing. Janu Musilovi, že podobiznu bez váhání

vzal a donesl na obecní úřad. Bude zrenovována a vystavena tak,
jak to T. G. Masarykovi náleží. Tato chvíle je o to slavnostnější,
že právě letos budeme společně oslavovat sté výročí založení
republiky.
Víte-li nějakou informaci, která by vedla k odhalení osudu
jakékoliv velimské busty T. G. Masaryka, budeme jen rádi, když
se nám ozvete.
žas

2

Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 13. 12. 2017
•
•

•

•

•
•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 12-2017.
ZO schválilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtového opatření v měsíci prosinci 2017 v následujícím
rozsahu.
Na příjmové straně rozpočtu:
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1, 2 a 3.
Tyto prostředky, pokud bude potřeba, může starosta zapojit
do výdajů.
b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté
dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací
v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při
podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány
na základě právních předpisů. Tyto prostředky starosta
zapojuje do výdajů. Starosta může zapojit do příjmů i výdajů
schválené účelové dotace, dotace na volby a další.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) Navýšení závazných ukazatelů tak, aby rozpočtovým
opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke zvýšení
schodku schváleného (upraveného) rozpočtu o více jak
500 000 Kč.
b) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě
potřeby vyšší než 500 000 Kč, a to jen v případech, kdy se
jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo
řízené organizace, v případech havárií nebo stavu nouze,
k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
a k dalším případům zabránění škod. Dále v případě úhrady
pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
c) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o tomto
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.
ZO projednalo a schválilo rozpočet MŠ Velim na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020. Návrhy
rozpočtu MŠ Velim i střednědobého výhledu MŠ Velim
na roky 2019–2020 byly zveřejněny na veřejně přístupné
úřední desce obce a na elektronické úřední desce od
16. 11. do 12. 12. 2017. ZO schválilo rozpočet MŠ Velim pro
rok 2018 jako vyrovnaný: celkové příjmy rozpočtu ve výši
5 730 596 Kč, celkové výdaje rozpočtu 5 730 596 Kč. ZO
schválilo střednědobý výhled rozpočtu MŠ Velim na roky
2019–2020 bez výhrad.
ZO projednalo a schválilo rozpočet ZŠ Velim na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020. Návrhy
rozpočtu ZŠ Velim i střednědobého výhledu ZŠ Velim
na roky 2019–2020 byly zveřejněny na veřejně přístupné
úřední desce obce a na elektronické úřední desce od
27. 11. do 13. 12. 2017. ZO schválilo rozpočet ZŠ Velim pro
rok 2018 jako vyrovnaný: celkové příjmy rozpočtu ve výši
15 800 000 Kč, celkové výdaje rozpočtu 15 800 000 Kč.
ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Velim na roky
2019–2020 bez výhrad.
Pan starosta Seifert předložil ZO v souladu s § 72 zákona
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o obcích novelu nařízení vlády č. 318/2017 a navrhl zvýšení
měsíčních odměn zastupitelům od 1. 1. 2018. Zastupitel
bez komise 599 Kč – možno navýšit na 1 534 Kč, zastupitel
jako předseda komise 2041 Kč – možno navýšit na 3 068 Kč,
místostarostové 12 250 Kč – možno navýšit na 27 613 Kč.
ZO schválilo maximální navýšení odměn pro zastupitele bez
komise a zastupitele jako předsedy komise. Místostarostům
schválilo navýšení odměn na 19 500 Kč.
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Pečeckého regionu
2018 a Návrh střednědobého výhledu DSO Pečecký region
na roky 2019–2020 byly vyvěšeny po dobu zákonné lhůty
na úřední desce obce Velim od 16. 11. do 2. 12. 2017. ZO
tento rozpočet i návrh střednědobého výhledu schválilo.
Rozpočet VHS Kolín pro rok 2018 a Rozpočtový výhled VHS
Kolín na roky 2019–2022 byly vyvěšeny po dobu zákonné
lhůty na úřední desce obce Velim od 4. 12. do 20. 12. 2017.
ZO tento rozpočet a rozpočtový výhled vzalo na vědomí.
KÚSK – odbor dopravy / oddělení silniční dopravy podalo
Návrh společného postupu vůči autobusovým dopravcům
v závazku veřejné služby. ZO odsouhlasilo zařazení
do společného VŘ pořádaného Středočeským krajem
na zajištění autobusové dopravy.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6-2017 pro MŠ Velim.
Vodos Kolín, s. r. o., zaslal oznámení o úpravě ceny vodného
ve výši 33,98 Kč za m3 bez DPH, s DPH 39,08 Kč za m3
a požádal o zveřejnění. ZO bere na vědomí, oznámení bude
zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce.
Vodos Kolín, s. r. o., zaslal oznámení o jmenování výrobně
technického ředitele Mgr. Petra Kavalíra, Ph.D. (ve vztahu
ke koncesní smlouvě o pachtu a provozování
vodohospodářské infrastruktury).
Pan starosta informoval zastupitele o poničených střídačkách
na tréninkovém hřišti ZŠ Velim (po říjnovém vichru)
a o nutnosti jejich opravy. Záležitost je řešena jako škodní
pojistná událost přes pojišťovnu. Na základě této informace
oslovil 3 zhotovitele, kteří zaslali své nabídky: Pavel Doležal
– Z.I.T., Starý Kolín – cenová nabídka ve výši 68 100 Kč
bez DPH, KAS – OKNA, s. r. o., Velim – cenová nabídka
ve výši 62 520 Kč bez DPH a SVOBODA STAVBY, Pátek –
cenová nabídka ve výši 65 770 Kč bez DPH. Po prostudování
nabídek ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
je nejnižší nabídka od společnosti: KAS – OKNA, s. r. o.,
tř. Krále Jiřího 301, 281 01 Velim.
Pan starosta poděkoval všem organizátorům akce Rozsvícení
vánočního stromu na velimském náměstíčku. Poděkoval
zastupitelům za dosavadní spolupráci. Informoval
o prezidentských volbách, které se uskuteční 12. – 13. 1. 2018,
a o případném druhém kole 26. – 27. 1. 2018. Volební
místnosti budou jako vždy: okrsek 1 – OÚ Velim, okrsek
2 –ZŠ Velim a okrsek 3 – Vítězov. Pan starosta dále navrhl
oslovit tři společnosti na administraci výběrového řízení
na případného zhotovitele akce „Přístavba (dostavba)
ZŠ Velim“, což ZO odsouhlasilo.
Starosta předložil zastupitelům žádost 1. projekční CZ, s. r. o.,
o vyjádření ke stavbě a návrh SOSB – Velim, Palackého, nová
DTS pro č. p. 421. ZO s návrhem stavby a SOBS týkající se
trafostanice na p. č. 383/19 v k. ú. Velim souhlasilo.
JUDr. Těmín, Ph.D., pozval všechny přítomné na Půlnoční
do kostela sv. Vavřince 24. 12. 2017 od 17 hodin a na tříkrálový
koncert Hej, Mistře dne 7. 1. 2018 od 9 hodin. Informoval
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také o Tříkrálové sbírce, která se uskuteční ve Velimi
7. 1. 2018 od 13 hodin.
Pan Kostka informoval zastupitele o jednání ohledně areálu
bývalých kasáren. S majitelem areálu konzultovali projekt
samotný – malometrážní byty + řadové domky nebo
případný prodej areálu obci. Obec má stále zájem o koupi
areálu. Návrh bude zaslán obci během měsíce ledna.
Pan Kostka požádal o úklid odpadků ve třídě Krále Jiřího,
v ulici Sadová a v příkopech od MŠ Velim směrem na Vítězov.
Starosta pověří cestáře.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 1. 2018
•
•
•

•

•
•

•

•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 13-2017.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1-2018.
Rozpočet VHS Kolín pro rok 2018 a Rozpočtový výhled
VHS Kolín na roky 2019–2022 byly vyvěšeny po dobu
zákonné lhůty na úřední desce obce Velim od 4. 12.
do 20. 12. 2017. ZO tento rozpočet i rozpočtový výhled
schválilo.
SATER PROJEKT, Kolín, podal žádost o vyjádření ke změně
využití území (vynětí ze ZPF) na pozemcích p. č. 266/14,
266/13, 266/23 ve Velimi, k. ú. Velim pro účely žádosti
o změnu využití území (pro společnost Ball Aerocan CZ,
s. r. o.). ZO tuto změnu odsouhlasilo.
L. Králík, Vítězov, požádal o pronájem části pozemku
v k. ú.Vítězov z důvodu parkování. Po delší diskusi ZO
doporučilo panu Králíkovi jinou formulaci žádosti.
Mgr. Jiří Pospíšil, Velim, podal žádost o udělení finančního
příspěvku 80 000 Kč na rok 2018. ZO schválilo Žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2018 –
Letní dětská rekreace Horní Bradlo. S částkou je počítáno
v rozpočtu na rok 2018.
ZO znovu probralo dotaz pana Radechovského týkající
se umístění plastových pilířků s přípojkovou skříňkou
do obecních pozemků – zelených pásů. ZO doporučuje
pozvat na další zasedání pana Radechovského, aby
zastupitelům vysvětlil záměr podrobně.
Pan starosta Seifert informoval zastupitele o možnosti
využít nabídku od MAS Podlipansko týkající se společného
postupu k cenové nabídce pro GDPR. ZO pověřuje starostu
Seiferta k jednání v Pečkách, které se uskuteční 6. 2. 2018
a týká se problematiky GDPR (nová revoluční legislativa EU,
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která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů).
Z důvodu akce Přístavba ZŠ Velim byly osloveny
3 společnosti na administraci VŘ a výběr zhotovitele. ZO
navrhlo členy hodnotící komise a komise pro otevírání
obálek. Otevírání obálek a hodnocení nabídek se uskuteční
v pondělí 22. 1. 2018 v 16.00 hodin v budově OÚ Velim.
Jako členové hodnotící komise a komise pro otevírání
obálek na administraci veřejné zakázky, která bude
realizovat zakázku na stavební práce na akci „Přístavba
ZŠ Velim“, byli jmenováni: 1. Josef Seifert 2. Mgr. Petr Karpeta,
3. Petr Kubelka.
ZO znovu projednalo nabídku společnosti Anglický resort
development, s. r. o., V Šáreckém údolí 2586/37a, 164 00
Praha 6 – Nebušice, týkající se koupě bývalého továrního
komplexu v ulici Tylova (st. 314/2, 314/3, 413/1, 413/2,
413/6, 413/7, 413/8, 413/11) za částku 3 148 400 Kč. ZO
schválilo koupi tohoto komplexu a pověřuje JUDr. Těmína,
Ph.D., a pana starostu Seiferta k dalšímu jednání – doladění
podmínek smlouvy, návrh na vklad atp.
Pan starosta předložil zastupitelům pozvánku na výroční
zasedání SDH Vítězov. Akce se zřejmě zúčastní J. Seifert,
P. Kubelka a L. Kostka.
Pan Kubelka informoval zastupitele o jednání na SPÚ
ohledně Vítězovského rybníka. Stále se čeká, jak budou
vyřešeny církevní restituce.
Mgr. Karpeta sdělil, že zápis do ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi
se bude konat 7. 4. 2017 od 12 do 17 hodin.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Tomáš Petr, Velim
Špátová Jaroslava, Velim
Svoboda Jiří, Velim
Šimek František, Velim
Odložilíková Helena, Velim
Fišerová Marie, Velim
Potužníková Ivana, Velim
Koucká Jarmila, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Petřík Hektor, Velim
Kavanová Anna, Velim
Venc Vítek, Velim
Rodičům blahopřejeme!

Velim a svět před půl stoletím (leden 1968)

Fotografie k článku na str. 1 – busta T. G. M. – rok 1939 a 1948

6. ledna byl časopis Květy zdražen ze 2 Kčs na 3,50 Kčs.
20. ledna byl pohřben 21letý mladík z Chrástu (Mantršajnu),
jehož mrtvolu našel zavátou sněhem pochůzkář ČSD nedaleko
Nové Vsi poblíž trati. Zemřelý pracoval na stavbě motelu
v Kolíně. Zůstalo neobjasněno, jakým způsobem přišel o život.
26. ledna po sněžné vichřici vypukl v 17 h požár skladu
s vojenským materiálem v místních kasárnách, zřízených
v bývalé továrně na piána značky Brož. Bylo zjištěno, že požár
vznikl od naftových kamen. Ztráty na motorech, bateriích
a dalším uloženém materiálu činily kolem 1 000 000 Kčs.
Koncem ledna se učitel Josef Klein oženil s učitelkou Růženou
Podolkovou, sestrou úředníka Velimské továrny. V době sňatku
byl Klein již dva roky v důchodu. Naposledy oba vyučovali
v Cerhenicích. V 2. pol. 30. let minulého století, kdy byla založena
měšťanská škola ve Velimi, v ní řadu let působil.
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Z našich škol
Vánoční laťka

Dne 18. 12. 2017 se u nás ve škole konala Vánoční laťka
neboli soutěž ve skoku vysokém. Skákali žáci již od 2. třídy
až po nejstarší. Zde jsou výsledky: kat. I (1. – 3. tř.) dívky –
1. Nezavdalová P. (95 cm), 2. Handlířová A. (90 cm), 3. Pečenková T.
(90 cm), chlapci – 1. Puška R. (95 cm), 2. Těmín T. (90 cm),
3. Poula J. (85 cm), kat. II (4. – 5. tř.) dívky – 1. Hronová T.
(115 cm), 2. Steinbrecherová P. (115 cm), 3. Junášková E. (110 cm),
chlapci – 1. Vedral D. (120 cm), 2. Kostka P. (110 cm), 3. Divecký P.
(110 cm), kat. III (6. – 7. tř.) dívky – 1. Kvapilová A. (130 cm),
2. Šárovcová A. (120 cm), 3. Němečková M. (120 cm), chlapci
– 1. Sahulka R. (135 cm), 2. Dočkal V. (135 cm), 3. Zelený M.
(135 cm), kat. IV (8. – 9. tř.) dívky – 1. Veitová K. (130 cm),
2. Fundová P. (125 cm), 3. Bartošová D. (120 cm), chlapci –
1. Červeňák V. (155 cm), 2 Kmoch T. (150 cm), 3. Steinbrecher J.
(150 cm).

Lyžařský výcvik

Ve dnech 7. – 14. 1. 2018 jsme byli na lyžařském výcviku na chatě
Viktorka v Peci pod Sněžkou. Počasí nám přálo, sněhu bylo dost,
lyžování super a také dobrá zábava…

B. Málková, T. Urbanová, L. Sixta. Slalom dívky 7. tř.: 1. T. Skalická,
2. M. Němečková, 3. N. Havránková. Slalom dívky celkem:
1. D. Bartošová, 2. T. Holzbauerová, 3. D. Fořtová. Slalom
chlapci 7. tř.: 1. A. Esterle, 2. R. Sahulka, 3. J. Pych a L. Veit.
Slalom chlapci celkem: 1. A. Pena, 2. D. Hrabák, 3. J. Holzbauer.
Běh na lyžích dívky 7. tř.: 1. T. Urbanová, 2. N. Havránková,
3. A. Šárovcová. Běh na lyžích dívky celkem: 1. T. Holzbauerová,
2. D. Bartošová, 3. T. Urbanová. Běh na lyžích chlapci 7. tř.:
1. P. Fojtů, 2. R. Sahulka, 3. J. Vachta. Běh na lyžích chlapci
celkem: 1. D. Hrabák, 2. P. Fojtů, 3. J. Holzbauer.

Krajské kolo ČEPS Cupu

V pátek 26. 1. se v Praze–Střešovicích konalo krajské kolo ČEPS
Cupu – turnaje ve florbale žáků 1. stupně. Naše družstvo ve složení
Kadlec J., Houdek J., Sixta L., Esterle Š., Kosička J., Němeček J.
a Wasserbauer T. po
smolném
začátku
obsadilo 2. místo ve
skupině a následně
celkové 4. místo.
L. Sixta byl vyhlášen
nejlepším hráčem týmu.
Opět
děkujeme
J. Nezavdalovi za pomoc s dopravou a za
koučink.AH

Soutěž o nejlepší bramborový salát

Miss 2018: 1. A. Kosičková, 2. M. Němečková, 3. N. Havránková.
Missák 2018: 1. V. Dočkal, 2. M. Lanc, 3. A. Kotek. Soutěž pokojů:
D. Bartošová, D. Fořtová, T. Holzbauerová, J. Holzbauer, L. Sixta,
P. Kostka. Soutěž skupin: A. Náděje, T. Sova, J. Karbusický,

Během prosince a ledna proběhly na naší škole v hodinách
pracovních činností soutěže v přípravě bramborových salátů
a různých pomazánek. Žáci 8. a 9. ročníku si vyzkoušeli své
kuchařské umění. V soutěži o nejlepší bramborový salát, která
proběhla těsně před Vánocemi, se kuchtíci snažili připravit co
nejchutnější a vzhledově nejlákavější vánoční pochoutku. Učitelé
a někteří další pracovníci školy vybrali dva nejlepší saláty, které
předložily skupiny Sapíci (Vedral M., Grim D., Džiovalas A.)
a Isomantyaz (Kmoch T. a Havelka O.). Vítězové byli odměněni.
eve

Alžběta Kvapilová – finalistka Zlatého oříšku 2017
Dlouhou dobu jsme se nezmínili o velimské
tanečnici Alžbětě Kvapilové, která tancuje
za kolínský TK CrossDance. Musela se
nám připomenout sama, a to na televizní
obrazovce. Na Nový rok bylo v České televizi
představeno třicet nejtalentovanějších dětí
České republiky za rok 2017 a vyhlášena
desítka dětí, které si převzaly keramickou
sošku ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku,
diplom a finanční šek na podporu své další
činnosti. Děti jsou z různých oborů – fotbal,
programování, hra na klavír, gymnastika…
V takové konkurenci je těžké se do nejlepší
třicítky vůbec dostat. A z čeho její nominace
vycházela? Z úspěchů za celý rok 2017, jejichž
přehled Vám přinášíme: MS WADF, Liberec
(20. – 26. 11. 2017): 2. místo (bachata), 3. místo
(2 x LA sólo), 1. místo formace Šeherazády

a Tahiti Dream, 2. místo formace Celebrity
Show, Stepfordské slečinky a Galerie, 3. místo
formace Escape; II. International Beach Dance
Cup WADF, Maďarsko, Siofók (26. – 30. 8.
2017): 1. místo (LAT sólo, art show sólo,
samba, chacha, rumba, jive, jive duo, salsa
a merengue duo), 2. místo (bachata), 3. místo
(art show duo, bachata duo), 1. místo formace
Celebrity show, 2. místo formace Escape,
3. místo formace Lví král a Šeherezády;
Národní šampionát WADF, Jablonec (9. –
11. 6. 2017): 1. místo, 2. místo a 4 x 3. místo
(LA sóla), 1. místo formace Celebrity show,
2. místo formace Šeherazády; MČR CDO Praha
(26. 5. 2017): karibské sólo junior – 2. místo
Hawajská barmanka; MČR FTM SUT Česká
Lípa (20. 5. 2017): plesová předtančení junioři 3. místo formace Celebrity show.
AH

Tamara potřetí mistryní republiky
Ve dnech 2. – 4. 2. 2018 se v pražském SB
Centru konalo MČR juniorů ve squashi.
A Tamara získala ve své kategorii již potřetí titul mistryně republiky. Kromě toho
ve starší kategorii G17 obsadila 5. místo.

Junioři jako první přebírali místo
pohárů nové luxusní medaile,
které nechal navrhnout a vyrobit
na zakázku výkonný výbor České
asociace squashe.
I leden byl pro Tamaru velice úspěšný.
V Praze se ve dnech 18. – 21. 1. 2018
konal čtvrtý největší evropský
turnaj juniorů – Czech Junior
Open. Na tento turnaj se přihlásilo
přes 300 hráčů z 34 zemí světa.
V kategorii G15 bojovalo 35 dívek,
Tamara
byla
nasazená
jako 5/8 (nasazení je podle
evropského žebříčku). Hladce
prošla 1. kolem, ale hned
ve 2. kole narazila na těžkou
soupeřku – Holanďanku
L. Radzyminskou, kterou
však po velkém boji zdolala
v 5. setu 11-7. S Angličankou
O. Besant vyhrála 3:1
a zastavila ji až Íránka
N. Shemirani, se kterou

5

v semifinálovém zápase
prohrála 1:3. Zápas o 3. místo
kvůli zranění musela skrečovat Chorvatka F. Vidovic,
takže
Tamara
získala
bronz a také spoustu bodů
do evropského žebříčku,
ve kterém je nyní na 5. místě.
Gratulujeme a přejeme hodně
štěstí, síly a vytrvalosti. eve

Velimský hokejový tým
Vždy ráda informuji o nálezu něčeho zajímavého, co by pro
velimské občany mohlo mít historickou cenu. Nyní se objevilo
něco opravdu hezkého. Panu starostovi se souhrou náhod
dostal do rukou opravdový unikát. Hlásíme nález dokumentace
bývalého hokejového týmu obce Velim. Ve válečných dobách,
více než kdykoliv jindy, bylo potřeba lidi rozptýlit, aby přišli
na jiné myšlenky. To se svého času vedlo našim velimským
hokejistům. Velimský hokejový tým je už dnes minulostí.
Na obecní úřad se tyto dokumenty (jak se v hokeji dařilo,
jakými hráči Velimští byli a jak silná byla kdysi konkurence)
dostaly. Budeme se pomalu prokousávat touto historickou
krásou a informovat Vás o tom, co všechno ony dokumenty
obsahují. Jedná se tedy převážně o účetnictví klubu a jejich
tabulkové výsledky, a to v letech 1938–1947. Prosím tímto i Vás,
naše občany či přátele Velimi, máte-li nějaké dokumenty nebo
fotografie týkající se této sportovní minulosti, budeme rádi,

když nám je poskytnete, aby mohl být obraz našich sportovců
lidem přiblížen a my na ně s hrdostí vzpomněli.
žas

Novoroční volejbalový turnaj

Sokol Velim – Cvičení rodičů s dětmi

Volejbalisté Sokola Velim opět pořádali Novoroční turnaj, který
se nesl v opravdu přátelském duchu. Sedm týmů po šesti lidech,
mnohdy i po sedmi, se utkalo v opravdu dost vyrovnaných
kláních. Celý turnaj provázely dobrá nálada, kamarádská gesta
a především kvalitní volejbal. Ze všech zápasů vyšel vítězně
nakonec tým Fajberské pralinky, druzí byli Velimáci a třetí
Komiksáci. Každopádně děkujeme za účast hráčům všech
týmů a doufáme, že se k nám opět přijedou podívat na turnaj
Velikonoční, který je plánován na 7. 4. 2018. Budeme rádi, když
se připojí ještě někdo další. Jak jste na tom vy? Přijďte si s námi
zahrát nebo alespoň potrénovat, každý čtvrtek od půl osmé
měříme své síly v sokolovně. 
žas

56
Florbalové turnaje
Dne 29. 12. 2017 se konal v Pečkách
florbalový turnaj pro kategorie Ib, II a III.
V kategorii Ib (mladší žáci) získal tým
ve složení Nezavdal J., Holzbauer J., Sixta L.,
Veit L., Pena Š., Sova T., Hrabák D.,
Němeček J., Wasserbauer T. a Smetana O.
1. místo. V kategorii II (starší žáci/dorost)
obsadili chlapci (Horák P., Slabý J., Kasal F.,

Lanc M., Fiala A., Antuš D. a Sixta R.)
také 1. místo. V kategorii III (junioři)
skončili na 2. místě Tůma D., Fiala A.,
Čábela R., Sixta R., Antuš D. a Kyncl J.
V neděli 28. 1. 2018 pořádal Florbalový
oddíl Sokola Velim domácí turnaj.
V nejmladší kategorii Ia (přípravka)
skončil náš tým ve složení Těmín T.,
Wasserbauer T., Houdek V., Herzog M.
a Kuchař V. na 3. místě. V kategorii Ib
(mladší žáci) obsadil tým
Velim A 1. místo a Velim B
2. místo, kdy o vítězi rozhodovalo skóre, neboť oba týmy
všechny ostatní porazily
a spolu remizovaly 1:1. Velim A
– Nezavdal J. (nejlepší střelec),
Esterle Š., Houdek J., Urban D.,
Sukdolák J., Karbusický J.,
Sova T. a Hrabák D. Velim B
– Holzbauer J., Sixta L.,
Veit L., Pena Š., Němeček J.,
Wasserbauer T., Soukup R.
a Kotek A. V kategorii II
(starší žáci/dorost) skončili
chlapci na 4. místě. 
ME

Poděkování

ZŠ T. G. Masaryka děkuje panu Kostkovi za
opětovné sponzorování lyžařského výcviku
a panu Jeřábkovi (Potraviny Anděl)
za sponzorský dárek k mikulášské nadílce.
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