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Valná hromada Sokola Velim
V pátek 23. března se sešla valná hromada Tělocvičné jednoty
Sokol Velim. Velimský Sokol má 232 členů, z toho 90 dospělých.
8 oddílů se věnuje soutěžním i rekreačním sportovním
aktivitám, klub rodáků pak aktivitám společenským, kulturním
a vzdělávacím.
Jako hosté se schůze zúčastnili starosta obce Velimi J. Seifert
a místostarosta P. Kubelka. Jednání řídil jednatel Sokola S. Jakl.
Za oddíl sokolské všestrannosti přednesla zprávu náčelnice
jednoty I. Homokyová, informaci doplnily J. Kopecká a
Ž. Svobodová, za oddíl odbíjené M. Váchová, za oddíl florbalu
M. Esterle, za oddíl stolního tenisu F. Vejtruba, za oddíl
nohejbalu B. Filoun, za oddíl juda S. Jakl, za oddíl pétanque
A. Klouda a za klub rodáků Z. Richterová. Zprávu o stavu členské
základny přednesl místostarosta P. Sixta. Stav členské základny
k 31. 1. 2018 (uvedený výše) je rekordní.
Nárůst počtu členů je potěšující, ať jde o dospělé nebo o mladé
sportovce. Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka jednoty
J. Kopecká. Rozpočet roku 2017 skončil v mírném přebytku,
hlavní náklady představuje provoz sokolovny, zejména vytápění,
větší prostředky však byly v uplynulém roce vynaloženy
i na sportovní potřeby, výstroj, výzbroj a dresy se zaměřením
především na mládežnické kategorie.

Zprávu kontrolní komise přednesla M. Krutská. Zprávu
o činnosti výboru přednesl starosta Sokola J. Radoň. Zmínil
agendu, jíž se výbor jednoty zabývá, a věnoval se i trvalé snaze
výboru o zvelebování sokolovny (v roce 2017 byla mj. dokončena
místnost pro archiv). Dále ocenil práci nejaktivnějších lidí
v oddílech – trenérů, cvičitelů a organizátorů. Zhodnotil stav
nácviku na 16. všesokolský slet, na který se připravuje 12 žen
a 4 muži v celkem třech skladbách. V závěru svého vystoupení
předal vyznamenání, které na návrh výboru udělila župa
Tyršova za vynikající celoživotní práci pro Sokol při příležitosti
významného životního jubilea sestře Haně Fuchsové. Celý
život této naší členky je spojen se Sokolem, cvičila na prvním
poválečném sletu v r. 1948, poté na spartakiádách a do loňského
jara velmi odpovědně vykonávala funkci pokladníka klubu
rodáků, kde je dosud jednou z nejaktivnějších členek.
Pan starosta Seifert poděkoval v diskusi všem za práci
a seznámil přítomné s projekty, kterými se obecní zastupitelstvo
zabývá. Ocenil spolupráci na akcích, které pořádají obec
a Sokol společně. Návrh usnesení přednesl místostarosta Sokola
J. Bačina. Valná hromada proběhla ve věcném duchu a přátelské
atmosféře.

Ing. Zdena Richterová

Velikonoční turnaj ve volejbale
Protáhnout si svá těla přišlo 5 týmů po 6 až 7 hráčích. K vidění
byly kvalitní výměny hraničící s výkony profesionálních
hráčů. Hlavním a společným ukazatelem byly dobrá nálada
a kamarádské vztahy. Již tradičně se tohoto turnaje účastní i hráči
z blízkého okolí, z Kolína, Peček či Křečhoře. Všichni si společný
sportovní den náležitě užili a rozcházeli se až v odpoledních
hodinách patřičně unaveni. Přidejte se k nám a přijďte si zahrát
nebo zafandit na další turnaj či trénink.
žas
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 7. 3. 2018
•

•

•

•

•

•

ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi společností
Anglický resort development, s. r. o., V Šáreckém údolí
2586/37a, 164 00, Praha 6 - Nebušice a Obcí Velim 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)
v k. ú. Velim za částku 3 148 400 Kč a pověřuje starostu
Seiferta a JUDr. Těmína, Ph.D., k dalším právním úkonům –
podpis smlouvy, návrh na vklad atp.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2-2018
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018 pro FSČCE
na rok 2018 (příspěvek na koncert souboru Spirituál kvintet
v rámci akce Noc kostelů dne 25. 5. 2018) ve výši 10 000 Kč.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3-2018
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018 pro FC
Velim na rok 2018 (tréninková a závodní činnost, účast
v soutěžích SKFS a OFS Kolín, sportovní rozvoj a zdravý
životní styl) ve výši 250 000 Kč.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4-2018
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018 pro FC
Velim na fotbalový kemp v Horním Bradle (soustředění dětí)
pro rok 2018 ve výši 80 000 Kč.
J. Vadroň, Velké Přílepy, podal žádost o opětovné udělení
souhlasu s dělením pozemků v k. ú. Velim, v ulici Karlova, dle
GP 954-138/2017. ZO po konzultaci s Ing. arch. P. Krolákem
vydalo souhlas s tímto dělením pozemků.
J. Šibrava, Vítězov, požádal o narovnání pozemku dle
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 21. 3. 2018
•
•
•

•
•
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•

ZO zatím odložilo Dodatek smlouvy č. 2 o nájmu
a provozování vodovodů a kanalizací obce Velim – Vodos
Kolín, s. r. o.
J. Sixta, Ostrava, MUDr. M. Sixtová podali žádost o souhlas
se scelením pozemku p. č. 299/6 a 299/7 v k. ú. Velim. ZO
toto scelení schválilo dle přiloženého GP.
Tělocvičná jednota Sokol Velim požádala o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Velim na rok 2018 (zajištění podmínek pro
rekreační sportování, náklady na vybavení, opravy, údržbu
a provoz tělocvičny, zlepšování prostředí pro společenský
život v obci) ve výši cca 250 000 Kč. ZO tuto žádost schválilo.
ZO schválilo žádost M. Vašákové, Kutná Hora, o uzavření
smlouvy IV-12-6020901/VB/01 mezi ČEZ a Obcí Velim
o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Obec zvažuje nabídku na odkup pozemku p. č. 318/116
v k. ú. Velim. Nechá zpracovat znalecký posudek na výše
uvedený pozemek a osloví zástupkyni vlastníků, jaká je
představa o financích.
Obec obdržela od manželů Sosnovských ústní žádost
a dokumenty k vyřešení vlastnických vztahů k pozemku
p. č. 38/4 ve Vítězově, na kterém je postavena garáž. GP
byl doložen. Obec nechá zpracovat znalecký posudek,
na jeho základě bude vyvěšen záměr o prodeji předmětného
pozemku.
ZO dále schválilo Smlouvu o zapojení do systému nakládání
s komunálním odpadem na území obce Velim mezi obcí
Velim a Zdeňkem Gregorem – kovovýroba, s. r. o., za úplatu
1 000 Kč za rok.
ZO schválilo i nabídku na plastové vchodové dveře k ČOV
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přiloženého GP z důvodu digitalizace. Starosta Seifert oslovil
geodeta Ing. Němce. Jeho odpověď (vysvětlení a návod
na další postup) bude zaslána panu Šibravovi.
Z. Jiřičková, Nová Ves I, zaslala žádost o přidělení obecního
bytu. ZO zařadilo žádost do seznamu žadatelů.
ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí MěÚ Kolín o předepsání
odvodu z trvalého odnětí půdy ze ZPF za účelem novostavby
RD včetně ostatní zpevněné plochy v k. ú. Vítězov (38 745 Kč,
z toho 30 % je příjmem rozpočtu obce Velim).
ZO povolilo panu L. Králíkovi, Vítězov, na jeho žádost
parkování na části pozemku p. č. 129 v k. ú. Vítězov.
ZO schválilo žádost VODOS Kolín, s. r. o., o obnovu majetku
na základě Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací. Obnova
majetku pro ČOV Velim – poklop kalojemu (předpokládaná cena
19 950 Kč bez DPH). Výměnu vstupních dveří (předpokládaná
cena 41 500 Kč bez DPH) zajistí obec Velim, pokusí se zajistit
levnější nabídku. Obě opravy vodohospodářského majetku
budou hrazeny ze zvláštního účtu určeného na jeho obnovu.
Starosta a místostarosta se mají zúčastnit jednání o GDPR.
Z tohoto důvodu zatím ZO nebude o návrhu smlouvy
o GDPR jednat, doporučilo ještě prověřit podmínky smlouvy,
rozhodnutí se odkládá na další zasedání.
Pan starosta informoval zastupitele o schůzce se zástupci pošty
a předložil dokumenty týkající se spolupráce (pošta Partner).
ZO pověřilo pana starostu k dohodnutí schůzky s ředitelkou
pošt, aby zastupitelům podrobně vysvětlila záměr.
Pozval všechny přítomné na XVIII. Velimský ples, který se
koná v sobotu 10. 3. 2018 v místní sokolovně.
Velim ve výši 31 000 Kč bez DPH od firmy KAS-OKNA, s. r. o.,
Velim.
Starosta Seifert seznámil všechny přítomné s nabídkami
na výměnu plastových oken v bytovém domě v č. p. 452
(podanými v rámci poptávky s názvem Rekonstrukce BD
Palackého). K akci byly podány 3 nabídky: M. Havelka –
montáž oken a dveří, Pečky - 323 108 Kč bez DPH, KASOKNA, s r. o., Velim - 301 264 Kč bez DPH a Smart okna,
Praha - 327 725,10 Kč bez DPH. Po prostudování nabídek ZO
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nejnižší
nabídka ve výši 301 264 Kč bez DPH uchazeče KAS-OKNA,
s. r. o., Velim, třída Krále Jiřího 301, 281 01, Velim, IČO:
28389875.
V rámci Pečeckého regionu obdržela obec Velim nabídku
na zajištění GDPR pro obec, školu, školku a spolky. Smlouvu
o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů „Externí pověřenec s garancí“ od společnosti Gepard
services, s. r. o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 –
Michle, IČ: 065 83 342, schválilo ZO prozatím na dva roky.
Pan starosta informoval zastupitele, že ve čtvrtek se má
uskutečnit schůzka s ČEZem ohledně trafostanic. V pátek
23. 3. 2018 se koná valná hromada TJ SOKOL Velim, které
se starosta zúčastní. Dále oznámil, že zeď mezi katolickou
farou a provozovnou pana Gregora ve Vítězovské ulici je
v havarijním stavu, bude odstraněna a nahrazena oplocením.
Také informoval, že Velimský ples proběhl v pořádku
a poděkoval všem sponzorům. Oznámil, že do Nádržky
a Vítězovského rybníku byly objednány ryby. Sdělil, že sběrný
dvůr na ČOV bude otevřen během měsíce dubna až května.
Paní Slabá oznámila, že sbírka pro Diakonii Broumov se
uskuteční v dubnu, datum bude upřesněno.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Tesařová Hana, Vítězov
Vorálková Bohuslava, Vítězov
Bienová Alena, Velim
Vrtal Radislav, Velim
Bulgrová Ivanka, Velim
Svoboda Pavel, Velim
Kuchař Jan, Velim
Šulcová Eva, Velim
Machač František, Velim
Hermanová Eva, Velim
Nezavdal Jaroslav, Velim
Štorková Jiřina, Velim
Hyšpler Jiří, Velim
Horáčková Marie, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Buřič Alexandr, Vítězov
Straka Alexandr, Velim
Petrová Ronja, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Chlád Zdeněk, Velim
Šibrava Jan, Velim
Čest jejich památce!

Sokolský ples
Již tradičně zahájil velimskou plesovou sezónu Sokolský ples,
tentokrát 3. února. Večer jsme se sešli v pořadí na již 106. plese.
Po krátkém přivítání začala k tanci a poslechu hrát kapela Faust
Band. K příjemné atmosféře plesu přispěla dvě vystoupení
tanečníků pod vedením pí Podhrázské – nejprve aerobní
skladba a poté ukázka charlestonu. Přes počáteční ostych
vydrželi tanečníci až do ranních hodin.Mile nás překvapila
účast mladých tanečníků a vhodné společenské oblečení. Bohatá
tombola potěšila drobnostmi i hodnotnějšími cenami, za něž
velmi děkujeme všem sponzorům.
J. Kopecká
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Velim a svět před půl stoletím (březen 1968)
Dne 1. března 1968 byl v Kupředu otištěn rozhovor s akademickým
malířem Jiřím Škopkem z Jaroměře, velimským rodákem. Článek
měl název Na kus řeči s malířem. V uváděném čase dostal Škopek
nabídku na vytvoření symbolu Labe, který měl být umístěn
u pramene jmenované řeky. Námětem se staly erby měst ležících
na povodí řeky, které autor sestavil z různobarevných oblázků.
Ve dnech 8. a 9. března vyšli v Polsku ve Varšavě studenti
do ulic protestovat proti vyloučení dvou svých kolegů. Protest
byl také zaměřen proti zákazu jedné protiruské divadelní hry.
K studentům se připojili i ostatní obyvatelé. Policie zasáhla
obušky a slznými granáty.
11. března vyšla zpráva o zásahu policie v Polsku proti studentům.
Bylo zraněno 30 studentů, 27 milicionářů ošetřeno lékaři a asi
60 studentů zatčeno. Nepokoje však pokračovaly dále.
Na čtvrtek 14. března byla vyhlášena studentská demonstrace
v Praze. Také v polském hlavním městě Varšavě hlídkovala
policejní auta. Polští studenti totiž vyhlásili na čtvrtek manifestaci.
Dne 14. března byly ve východním Německu zakázány pouliční
demonstrace proti válce ve Vietnamu. Byly obavy, že by mohly
přerůst v protistátní akce. V Polsku byly podobné demonstrace
označeny za spiknutí a větší počet studentů byl zatčen. Tři
ministři, jejichž synové se akcí účastnili, byli zbaveni svých úřadů.
20. března večer byl ve sjezdovém paláci Parku kultury a oddechu
Julia Fučíka v Praze mítink mládeže s představiteli veřejného
života. Studenti požadovali změnu státního znaku, zákaz cenzury,
odstoupení prezidenta Novotného a další.
30. března se v ČSSR konala volba prezidenta republiky.
Z 289 volitelů se volby účastnilo 288. Pro generála Svobodu
hlasovalo 282 volitelů a 6 se zdrželo hlasování.

Velimská abeceda (list 147)
Sýr, klasický výrobek z tvarohu, byl u nás ve Velimi počátkem
minulého století znám většinou z domácí produkce. V obchodech
byly k dostání převážně olomoucké sýry s příznačnou vůní.
Ve městech bylo možné koupit i dražší tvrdé sýry. Přes tyto
pochoutky většina lidí sáhla raději po prostě připraveném domácím
sýru, mírně rozleženém, vonícím kmínem a přichuceným solí.
Ale i ve Velimi bývala dříve výrobna sýrů – v domku, který stával
v místech dnešní vrátnice velimské cementárny.
Szalatnay Justus Emanuel se narodil 21. srpna 1834 v Moravči
u Tábora. Roku 1858 se stal šestým farářem evangelického sboru
ve Velimi. Jeho maďarská rodina užívala od r. 1592 šlechtického
přídomku Nagy Szalatnay (podle statku v Uhrách). Jeho děd Jan
Szalatnay přišel do Čech r. 1783, a to do Moravče na Táborsku
jako protestantský kazatel. V době příchodu J. L. Szalatnaye
do Velimi měl sbor 2530 členů, z čehož v samotné Velimi bylo
440 členů. Dne 6. května 1872 (po 14 letech farářování ve Velimi)
byl J. E. Szalatnay zvolen seniorem nově vytvořeného čáslavského
seniorátu. R. 1869 podnikl první cestu do Ameriky. Při návratu
do Velimi byl vítán pochodňovým průvodem. Szalatnay měl
podíl na založení velimského cukrovaru, na zřízení železniční
zastávky ve Velimi a na založení Velimské továrny v roce 1869. R.
1889 se stal superintendentem evangelické reformované církve
české. Dne 16. července 1882 mu bylo uděleno čestné občanství
Velimi. J. E. Szalatnay zemřel r. 1910.
Szegö Ondřej byl bezpochyby prvním evangelickým farářem
v Krakovanech. Jeho příjmení svědčí o maďarském původu. Dne
24. října 1784 byl jmenován mezi osmi evangelickými kazateli,

kteří byli přítomni slavnostnímu otvírání nového kostela ve Velimi.
Szeremley Štěpán se narodil ve vsi Szeremle v župě Pešťanské. Byl
mladým bohoslovcem z Šárošského Potoka. Na žádost velimských
evangelíků byl Szeremley poslán do Velimi. Naučil se částečně
česky a v neděli před „Vstoupením Páně“ r. 1783 vystoupil spolu
s Jánem Véghem, Szaleyem, Kováczem a Molnárem (taktéž
evangelickými duchovními) ve Velimi. Velimští pro něho poslali
až do Vídně čtyřspřežní vůz. Průvod s mládenci a družičkami šel
novému knězi hodinu cesty naproti. Tehdejší cesta z Velimi vedla
kolem mlýna Horní Nouzov k novoveské skále. Dne 29. května
1783 se ve stodole bratra Víta Hůly konaly první evangelické
bohoslužby za účasti prvního faráře. Dne 25. května 1783
započal Szeremley psát Knihu pamětí. Dne 14. listopadu 1785
přešel z Velimi do Krabčic. Po něm působil ve Velimi František
Kovácz, pozdější superintendent církve české.
Szöllosiovi přišli do Velimi po roce 1945. Jednalo se o občany
maďarského původu, vdovu Gizelu Szöllosiovou, její 4 děti a jejího
druha Istvána Juháze. Bydleli v Glaserově statku a pracovali
v zemědělství. Nejstarší ze tří dcer Božena se vdala za Slabého.
Marie vdaná za Ernesta Kuzmu se rozvedla a žila pak s druhem
Josefem Svobodou, zřízencem ČSD. Jako důchodce se pak
stal vrátným ve Velimské továrně. Marie Kuzmová zemřela
4. února 1983 ve věku 39 let. Nejmladší z dcer se vdala za Karla
Nutila, zaměstnance STS Velim (traktorovky), bytem v Kolíně.
Jmenovaný byl též fotbalovým rozhodčím. Syn Szöllosiové,
přezdívaný Solda, se oženil s dcerou Rudolfa Růžičky z Vítězova.
Pracoval u posunu ČSD, později bytem v Praze.
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Z našich škol

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce se konala 22. 2. v Kolíně.
V kategorii 6. a 7. tříd obsadila S. Kratochvílová 14. místo,
v kategorii 8. a 9. tříd D. Hrabák 16. místo.

O nejlepší pohybovou skladbu

Osecká laťka

Dne 15. 3. se konala tradiční Osecká laťka. Naši skokani se
neztratili, padlo několik osobních rekordů a přivezli jsme
3 bronzové medaile. Ty ve svých kategoriích získali: A. Kvapilová
(125 cm), R. Sahulka (145 cm) a K. Veitová (130 cm).

V sobotu 10. 3. 2018 vystoupily dívky ŠAK Velim na Velimském
plese se skladbou Skřítkové. S touto skladbou také obsadily
4. místo na soutěži O nejlepší pohybovou skladbu, která se konala
v pátek 23. 3. v Kolíně. Tým Skřítci cvičil ve složení Křivánková N.,
Málková A., Čechová M., Nollová E., Nezavdalová P., Víšková K.,
Součková T., Klozová E., Matějková A., Slavíková A., Veverková T.
a Čáslavová A. V kategorii duo (2. stupeň) přivezly Bartošová D.
a Holzbauerová T. se skladbou Double stříbrné medaile.

Divadla a exkurze

Pomalu se rozbíhá období výletů či exkurzí, návštěv kin a divadel.
Ve středu 14. 3. byli žáci 4.A, 4.B a 5. třídy v kolínském divadle
na představení Dobrodružství Toma Sawyera. A 21. 3. vyrazili
žáci 5. a 6. třídy na exkurzi do skanzenu v Přerově nad Labem.

Den učitelů

Den učitelů každoročně slavíme 28. 3. Žáci přišli v různých
kostýmech a deváťáci si vyzkoušeli, jaké je to vyučovat. Ozývaly
se i hlasy: „Já bych na to neměl nervy...“ Poté s květinou popřáli
všem učitelům. Ti na to snad ještě nervy mají.
AH

Sálová kopaná

Dne 9. 3. se konal v Kolíně turnaj v sálové kopané pro žáky
6. a 7. tř. Náš tým ve složení Pych J., Fojtů P., Mén M., Dočkal V.,
Zelený M., Veit L., Endler J., Pena Š., Kostelecký D. a Hrabák D.
postoupil do finálové skupiny, čímž se kvalifikoval na KSD.
Finálová skupina se hrála 14. 3. a chlapci obsadili 5. místo.
Také žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili turnaje v sálové kopané
v Kolíně. Základní skupiny se hrály 22. 3. a náš tým ve složení
Hrabák D., Vrkota P., Vácha Š., Kmoch T., Noll L., Pena A.,
Náděje A., Korenc K. a Korenc A. postoupil do finálové skupiny.
Ta se odehrála 27. 3. a po řadě remíz chlapci obsadili až 8. místo.

Dětský karneval
Volejbalisté si opět vzali pod svá křídla dětský
karneval, který se letos konal až v březnu.
Účast byla opravdu hojná. Našich nejmenších
přišla spousta a k vidění bylo mnoho krásných
masek. Rodiče s dětmi si to společně velmi
užili, zatančili si, zazpívali a v pozdních
odpoledních hodinách se teprve spokojeně
rozcházeli do svých domovů. Tato akce už
má svou historii i díky sponzorům a jejich
darům i každoročně velký pozitivní ohlas. Co
bychom pro naše nejmenší neudělali. Díky
všem, kteří se zúčastnili, i těm, kteří celou
akci organizovali a sponzorovali.
žas

Nohejbal – zimní příprava končí a nová sezóna začíná
Příprava nohejbalového oddílu Sokola Velim v hale skončila,
ale díky počasí se protáhla až takřka do začátku nového ročníku
Oblastního přeboru nohejbalu Kolín-Kutná Hora. Rozhodně
jsme v zimě nezaháleli. Mimo tréninky, které probíhaly dvakrát
týdně, jsme se účastnili turnajů v Kralupech nad Vltavou (a to
hned třikrát), v Ledči nad Sázavou, v Hostinném a v Novém
Boru. Nejvíce se dařilo Martinu Padělkovi, který jeden turnaj
trojic se svými pražskými spoluhráči vyhrál a na dalším s nimi
skončil druhý. S Honzou Kratochvílem byl jednou druhý v turnaji
dvojic. Dále jsme obsadili dvě čtvrtá místa v turnajích trojic
(Padělek, Málek, Sedláček, druhá trojice Sedláček, Kratochvíl,
Málek). Ostatní hráči se pravidelně probojovávali ze skupin
do vyřazovací části. Ale důležitější byla herní pohoda, kterou
jsme na těchto turnajích získali. Soupeři byli převážně z vyšších
soutěží. Hrát s nimi je ta nejlepší škola. Na závěr zimní přípravy
jsme sehráli tři přípravná utkání - jednou s družstvem Jordán
Poděbrady (vítězství 7 : 2), dvakrát s Kounicemi (obě jsme
vyhráli). V přípravě se všem dařilo sportovně i zdravotně. Pouze
David Málek si bude celé jaro léčit zraněné koleno. To je citelné
oslabení našeho družstva v jarní části soutěže.
Do letošního ročníku Oblastního přeboru se přihlásilo osm
družstev, o dvě méně než loni. Sezóna nebude proto tak časově
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náročná. Začali jsme již 14. 4. domácím utkáním s Konojedy
a pokračujeme doma 21. 4. utkáním s Kutnou Horou. Poté
zajedeme do Českého Brodu a další domácí zápas sehrajeme
5. 5. se Sázavou. Po utkání v Čáslavi hrajeme opět doma, a to
19. 5. derby se Sendražicemi. Rozhodně se bude na co dívat.
O tom se může každý, kdo přijde na utkání, přesvědčit sám.
Další informace o dění ve velimském nohejbale můžete získat
na našich webových stránkách http://nohejbalvelim.proweb.cz/.
Bohumil Filoun

Velimský florbal a jeho úspěchy
Dne 4. 3. se konal florbalový turnaj V Nymburce. V kategorii Ia
se v boji o 3. místo utkaly tým Velim A a Velim B. Tým Velim A
ve složení Herzog M., Těmín T., Wasserbauer T., Houdek V.,
Kuchař V. a Košnar M. zvítězil 3:0. V kategorii Ib zvítězil tým
Velim A ve složení Nezavdal J., Holzbauer J., Veit L., Pena Š.,
Kowalczyk M. a Kotek A.
Na konci března se konal florbalový turnaj v Pečkách, tentokrát
to byl turnaj postupový do oblastního kola v Praze. Kvalifikace
pro kat. Ia se konala 24. 3., pro kat. Ib 25. 4. a pro kat. II a III
31. 3. Kromě týmu kat. Ia, kterému postup unikl těsně, postoupily

všechny tři naše týmy v dalších kategoriích na finále do Prahy,
které se bude konat v dubnu. Po 4 letech trénování tři kategorie
ze čtyř ve finále – to je velký úspěch velimského florbalu!  ME

Poděkování sponzorům Sokolského plesu

Pozvánka
V rámci Noci kostelů připravil na pátek 25. května 2018 sbor
Českobratrské církve evangelické ve svém kostele vystoupení
známého hudebního a pěveckého souboru Spirituál kvintet.
Začátek je v 17.30 h. Srdečně zveme.
B. Kopecká a M. Čábelová

Janoušek J. – Pivovar Nymburk, Horák J. – TEXACO, Čepelák R.
– Autoservis, Nezavdal J. – Dům barev, Sixta P. – FSV MOTO,
Farkaš J. – PRAGOM Předhradí, Vojtěch V. – Stavitelství, Kaftan J.
– KG Tranzit Velim, Jandák S. – Lakýrnictví, Slavíková J. –
Textil, Kuchař J. – ZETOR, Kvapil M. – Zemní práce, Kasal P. –
Kas-okna, Thielová H. – keramika, Hrabal P. – restaurace Na
Hřišti, Kolář J. – Farma, Sixtová J., Janoušková J., Svobodová E.,
Krutská M., Bartošová J., Siřínková I., Eschlerová D.,
Farkašovi I. a L., Minarčíkovi, Keramika Horáček, Lučební
závody Kolín, Zahradnictví Hruška, Autodoprava Siřínek,
Potraviny Anděl – p. Jeřábek, Samba půjčovna lodí Český
Šternberk, PETISS, Salima družstvo Velim, SAVAS Velim, Ball
Aerocan CZ, s. r. o., Strojírny Radoň, Obecní úřad Velim.
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Velim – Luštěnice 3:0, Sázava – Velim 0:3, Velim – Český
Brod B 1:0, Uhlířské Janovice – Velim 1:2, Velim – Záryby
0:0 (na PK 5:4), Kly – Velim 0:2, Velim – Mělník 1:0
B: Velim – Býchory 4:4 (na PK 3:4), Kouřim – Velim 3:0,
Velim – Libodřice 3:1, Jevany – Velim 1:0
Dorost: Velim – Č. Pečky 12:0, Vrdy – Velim 1:1, Velim –
Brandýs n/L 6:3, Velim – Velký Osek 5:0, Velim – Suchdol 1:2
Starší žáci: Velim – Mnichovo Hradiště 3:2, Jestřabí Lhota
– Velim 0:10, Velim – Straky 5:0, Velký Osek – Velim 1:2
Mladší žáci: Velim – Český Brod 2:2, Suchdol – Velim 3:1,
Velim – Červené Pečky 4:0

Pohlednice Velimi
Pro připravovanou výstavu pohlednic Velimi prosím všechny
jejich majitele o spolupráci na přípravě této akce. Výstavu bude
pořádat Klub rodáků a přátel Sokola Velim při příležitosti oslav
100 let vzniku republiky. Na této akci budou vystaveny jenom
pohlednice, na kterých je fotografický obrázek obce Velimi
nebo Vítězova. Obrázek může být i kolorován. Pohlednice
lze přinést v jakémkoliv stavu. Na výstavu budou vybrány jen
pohlednice dokumentující historii Velimi nebo se zajímavým
textem. Prosím tedy majitele pohlednic a zájemce o účast
na této části oslav o informace na tel. 721 588 882 (večer) nebo
na email bohumilfiloun@seznam.cz. Za spolupráci předem
děkuji.
B. Filoun
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