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Téměř polovina žáků sportovala na KSD 2018

První červnový týden se již tradičně konaly Kolínské sportovní
dny. Již 11. ročník byl zahájen v pondělí 4. 6. 2018 a během
týdne se celkem v 11 sportech vystřídalo 122 z celkového počtu
281 našich žáků. Slavnostní zahájení proběhlo na atletickém
stadionu Mirka Tučka v Kolíně. Začalo
nástupem všech 20 zúčastněných škol.
Poté měl proslov místostarosta Kolína
M. Kašpar za přítomnosti vedoucího
odboru školství, kultury a sportu
P. Kesnera a předsedy pořádající
komise pro sport a tělovýchovu
J. Tučka. Soutěže tradičně zahájila
atletika, první den ještě proběhl turnaj
ve florbalu, stolním tenise a nově
v házené.
V atletice jsme získali stříbrnou
medaili ve skoku vysokém díky V. Červeňákovi, který si vylepšil

osobní maximum na 170 cm. M. Müllerová přidala body 6. –
7. místem také ve skoku vysokém (135 cm) a 7. místem ve skoku
dalekém bodovala T. Hronová (362 cm). Celkově jsme obsadili
16. místo.
Ve stolním tenise obsadil 1. místo Š. Pena, 3. místo F. Polák
a rovněž 3. místo A. Pena. Ve smíšených čtyřhrách skončila
na 2. místě naše dvojice R. Sahulka a M. Němečková, rovněž
stříbrná byla dvojice F. Polák a N. Tvrzníková. Další body přidali
4. místem L. Srp, R. Sahulka a N. Havránková, na 5. – 8. místě
skončili V. Hrouda, A. Málková, N. Tvrzníková, M. Němečková,
K. Levčíková a dvojice A. Pena s D. Fořtovou. Celkově jsme
stolní tenis vyhráli.
Házená byla letos na programu poprvé a bojovali v ní žáci
1. – 3. tříd, a to M. Čech, R. Sixta, T. Těmín, P. Nezavdalová,
N. Müllerová, M. Křepela a M. Košnar. Skončili jsme na 7. místě.
Velkým úspěchem po roce zopakovaným bylo 1. místo
florbalistů 4. a 5. třídy. Družstvo ve složení L. Sixta, Š. Esterle,
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J. Kadlec, D. Urban, J. Kosička, T. Wasserbauer a J. Němeček
nejprve postoupilo do finálové skupiny, kde se však situace
tak zkomplikovala, že 4 týmy měly shodný počet bodů. A naši
chlapci na skóre zvítězili.
V úterý 5. 6. se soutěžilo v aerobiku a ve volejbale.
V aerobiku boduje prvních 15 dívek. Tohoto umístění dosáhla
D. Bartošová (5. místo) a N. Křivánková (11. místo). Celkově
jsme v aerobiku skončili na 8. místě.
Volejbal neboli správně barevný volejbal má jinak nastavené
kategorie. Ve žlutém volejbale (1. a 2. tř.) bodovalo 5. místem trio
R. Sixta, M. Čech a P. Nezavdalová. V oranžovém volejbale (3. a
4. tř.) obsadilo 6. místo družstvo J. Korenc, P. Šárovec, E. Nollová
a N. Müllerová. V nejstarší kategorii jsme již tradičně obsadili
4. místo. Hráli: D. Fořtová, P. Horák, A. Náděje, J. Steinbrecher,
L. Noll, T. Kmoch, N. Miňovská a P. Fundová. Celkově jsme
ve volejbale skončili na 3. místě.

Ve středu 6. 6. přišely na řadu basketbal a florbal.
V basketbale soutěžila družstva 6. a 7. tříd. Naše škola nemá pro
trénink basketbalu podmínky, ale přesto chlapci i dívky bojovali.
Družstvo chlapců ve složení R. Sahulka, M. Zelený, V. Dočkal,
S. Tvrzník, J. Endler, D. Kostelecký, J. Karbusický a T. Sova
obsadilo 8. místo, družstvo dívek ve složení M. Němečková,
N. Grimová, A. Šárovcová, M. Müllerová, T. Skalická,
A. Kosičková a S. Kratochvílová 7. místo.
Florbal pokračoval v kategoriích 6. – 7. a 8. – 9. třída. V obou se
nám kvalifikovali pouze chlapci. Tým mladších žáků ve složení
M. Lanc, F. Kasal, J. Pych, A. Esterle, L. Veit, D. Hrabák, Š. Pena
a J. Holzbauer obsadil 8. místo, družstvo starších žáků ve složení
A. Pena, M. Vedral, V. Červeňák, T. Kmoch, D. Hrabák,
A. Náděje, L. Rambousek a O. Havelka 6. místo. Celkově jsme
ve florbalu obsadili 7. místo.
Ve čtvrtek 7. 6. se na své soutěže vydali plavci, korfbalisté
a fotbalisté.
Z plavání jsme přivezli 3 medaile.
O první stříbro se postaral P. Horák,
který zaplaval 50 m znak za 44,48 s. Další
dvě stříbrné medaile získala T. Hronová,
a to ve volném způsobu – 50 m (47,29)
a 100 m (1:57,71). Další bodovaná místa
přidali 4. místem E. Kulifajová (50 Z),
D. Hrabák (50 P), J. Korenc (50 P),
5. místem P. Horák (50 VZ), S. Tvrzník
(50 Z), D. Bartošová (50 Z), J. Holzbauer
(50 P), J. Korenc (100 VZ), M. Müllerová
(100 VZ), 6. místem D. Bartošová
(50 VZ), J. Němeček (50 Z), K. Kostelecká
(50 Z), T. Skalická (50 Z), P. Šárovec

(50 P a 100 VZ), 7. místem Š. Esterle (50 VZ), A. Šárovcová
(50 VZ), R. Sahulka (50 Z), M. Čechová (50 Z), T. Holzbauerová
(50 P), L. Noll (100 VZ), S. Tvrzník (100 VZ) a 8. místem
M. Čechová (50 VZ), A. Pena (50 Z), A. Vachtová (50 P),
T. Holzbauerová (100 VZ), T. Skalická (100 VZ), V. Hrouda
(100 VZ). Naše štafeta ve složení T. Holzbauerová, D. Bartošová,
P. Horák a D. Hrabák obsadila 6. místo, celkově jsme v plavání
obsadili 4. místo.
Ve fotbale se nám na KSD nominoval pouze jeden tým, a to
v kategorii 6. a 7. třída. Chlapci tentokrát na skóre neuspěli
a obsadili nepopulární 4. místo. Hráli: D. Hrabák, Š. Pena,
J. Pych, V. Dočkal, J. Endler, M. Zelený, L. Veit, D. Kostelecký
a P. Fojtů. Celkově jsme ve fotbale obsadili 10. místo.
V korfbale náš mladší tým (1. – 3. tř.) ve složení M. Košnar,
L. Karbusický, A. Kmoníčková, N. Müllerová, A. Čáslavová,
V. Rovný a K. Pokorná obsadil 8. místo a starší tým (4. a 5. tř.)
ve složení P. Steinbrecherová, E. Junášková, L. Kmoníčková,
J. Kadlec, L. Sixta a P. Divecký opět smolně díky vzájemnému zápasu
skončil na 4. místě. V korfbale jsme celkově skončili na 5. místě.
V pátek 8. 6. bojovali basketbalisté a cyklisté.
V basketbale nejstarších chlapců jsme obsadili 9. místo a celkově
také 9. místo.
V cyklistice býváme docela úspěšní. Bronzovou medaili
přivezla T. Hronová, dalšími bodovanými místy přispěli
A. Handlířová (4. místo), M. Němečková (4. místo), E. Nollová
(5. místo), D. Hrabák (5. místo) a A. Málková (7. místo). Celkově
jsme v cyklistice skončili na 4. místě.
V pondělí se v amfiteátru na Kmochově ostrově konalo
slavnostní vyhlášení. Obsadili jsme tentokrát 7. místo a udrželi si
opět 1. místo jako vesnická škola. Děkujeme všem za reprezentaci
školy a učitelům i rodičům za trpělivost.
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Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 20. 6. 2018
•
•
•

•

•

•
•
•

•
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Pan starosta oslovil Dr. Max lékárnu na obsazení lékárny
ve Velimi. Čekáme na odezvu.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. V-2018.
ZO schválilo záměr o prodeji pozemku p. č. st. 135 o výměře
16 m2, dále pozemku p. č. st. 134 o výměře 22 m2 a p. č. 38/4
o výměře 22 m2, vše v k. ú. Vítězov. Záměr byl vyvěšen od
31. 5. do 16. 6. 2018 na úřední desce. Jelikož se žádný další
zájemce o výše jmenované pozemky nepřihlásil, ZO Velim
rozhodlo, že tyto pozemky budou prodány zájemcům, kteří
o ně projevili zájem (Zvoníkovi, Sosnovští). ZO schválilo
kupní smlouvy k výše uvedeným pozemkům.
VODOS, s. r. o., zaslal návrh akcí pro Plán obnovy a investic
do infrastrukturního majetku obce Velim na rok 2019.
Celková investice činí cca 1 100 000 Kč. Částka bude
čerpána z účtu určeného k obnově IS kanalizace. ZO s tímto
návrhem souhlasí.
T. Honzík, EuroCycles, spol. s r. o., požádal o umístění
kontejnerové čerpací stanice. ZO odsouhlasilo umístění
čerpací stanice na pozemek p. č. 100/7 a p. č. 105/7 v k. ú.
Vítězov.
Česká pošta, s. p., informovala o vyvěšení výzvy
o provozování pošty Partner – Poskytování služeb v obci
Velim za smluvní provizi.
J. Banya, Velim, podal žádost o přidělení obecního bytu. ZO
zařadilo žádost do seznamu žadatelů.
G. Skalická, Velim, požádala o posunutí kontejnerů
z obecního pozemku před domem č. p. 423. Kontejnery
budou umístěny do jiné lokality, pouze kontejner
na elektroodpad zůstane.
Projekce Cihlář a Šanc, s. r. o., Týnec n. Labem zaslala návrh
Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (čp. 438 a 58).
ZO nesouhlasí s navrženým řešením a pověřuje starostu
k dalšímu jednání.
Pan starosta poděkoval SDH Vítězov za pozvání.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Zákostelecký Jaroslav, Velim
Strnadová Zdenka, Velim
Bašková Zdenka, Velim
Fousek František, Velim
Bunc Josef, Velim
Seifertová Věra, Velim
Karkoš Jiří, Velim
Vavřička Jiří, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Kavanová Anna, Rychtářová
Malvína, Lukášová Zoe,
Sixta Tibor, Hála Zdeněk,
Müllerová Denisa, Straka
Alex, Petrová Ronja

S mateřskou školou se
rozloučily tyto děti:
Češková Justýna, Dulík
Roman, Gregorová
Sissi,Herman Hynek, Hos
Tomáš, Hudousková Anna
Marie, Kadavá Tereza,
Karbusická Linda, Křivánková
Sára, Langmajerová Eva,
Makyda Ondřej, Minarčík
Josef, Miňovský David,
Nováková Julie, Slavík Matyáš,
Straková Lucie, Svobodová
Nela, Štěpánková Anna,
Zemanová Barbora

•

•
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Dále otevřel diskusi o chodnících ve Velimi. Na základě
rozhodnutí z minulého zasedání ZO byly osloveny tři
společnosti na opravu v ulici Pražská, termín odevzdání
nabídek je do 26. 6. 2018.
Pan Kubelka informoval o koupi rybníku – situace se
prakticky nezměnila, stále se čeká na výsledek odvolání.
Zajímavosti z mimořádného zasedání ZO Velim konaného
dne 27. 6. 2018

•

•

•

Projednání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu –
Oprava chodníku v obci Velim, ul. Pražská: pan starosta
Seifert předložil zastupitelům nabídky tří společností, které
byly doručeny na podatelnu OÚ Velim dne 25. 6. 2018.
Zastupitelé otevřeli obálky a posoudili nabídky z hlediska
prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a posouzení
nabídek z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách (zejména zda nabídka obsahuje
všechny součásti a zda splňuje všechny požadavky
na předmět plnění).
Nabídky: SILMEX, s. r. o., České Budějovice – cenová
nabídka ve výši 1 161 418,39 Kč bez DPH (přijato ve 13.00 h,
25. 6. 2018, KG-SERVIS, spol. s r. o., Velim – cenová
nabídka ve výši 1 119 752,84 Kč bez DPH (přijato v 13.30 h,
25. 6. 2018) a PROSTAV, s. r. o., Poděbrady – cenová
nabídka ve výši 1 194 477,91 Kč bez DPH (přijato v 13.35 h,
25. 6. 2018. Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost
nabídky.
Po prostudování nabídek ZO Velim rozhoduje o výběru
nejvhodnější nabídky (nejnižší nabídka ve výši
1 119 752,84 Kč bez DPH) na opravu chodníků v obci Velim,
ul. Pražská, kterou je nabídka od společnosti KG-SERVIS,
spol. s r. o., Velim, Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim, IČO:
25682512. ZO dále schválilo uzavření smlouvy s touto
společností.

Velim a svět před půl stoletím (červen 1968)
Dne 1. června 1968 v 7 h ráno byla v Československém rozhlase
poprvé zmíněna poprava poslankyně Milady Horákové.
12. června zemřel bývalý hostinský pan Včelička. Do Velimi přišel
s rodinou po válce z Prahy na místo hostinského v sokolovně.
Později se stal nájemcem hostince U Nádraží.
V polovině června 1968 se ve Velimské továrně již vyráběla
plochá žvýkačka podle holandského vzoru.
15. června bylo v Praze – Ruzyni otevřeno nové moderní
mezinárodní letiště.
20. června měl pan Karel Henzl na návštěvě dva kamarády (bývalé
vojáky Wehrmachtu), kteří jako zajatci pracovali ve Velimi
u zemědělců. Mladší byl u Štěpána Sixty a druhý u Cabrnochů.
Karel Henzl sám byl u „kouteckých“ Urbánků.
27. června byl ve třech denících zveřejněn článek československých
spisovatelů s názvem Dva tisíce slov.
27. června byla v ČSSR zrušena cenzura.
V červnu 1968 se Milena Literová, toho času v invalidním
důchodu, stala správcovou chat Velimské továrny v Chřenovicích
na Sázavě. Měla tam působit zvláště v době dovolených
a prázdnin.
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Z našich škol
Skončil školní rok i v MŠ

Jak se již dříve psalo, červen byl ve znamení pokračujících výletů
a loučení se.
Malé děti nejprve vyrazily na výlet a projely se vláčkem
po řepařské drážce, předškoláci navštívili, jako každoročně,
Štefánikovu hvězdárnu v Praze. Vzhledem k tomu, že ten den
bylo dost teplo, byly všechny růže v zahradě na Petříně v plném
květu a tu nádheru a vůni nelze ani popsat. Jak již bylo řečeno,
červen byl věnován předškolákům. Připravili jsme tablo, které
můžete vidět v obchodě u Anděla, přijelo k nám divadlo
Koloběžka s krásným představením pro všechny děti. Navíc
pasovali předškoláky na školáky. Všichni ostatní přihlíželi se
zatajeným dechem, šerpa jim totiž moc slušela.
S našimi předškoláky jsme se slavnostně rozloučili na OÚ, kde
děti dostaly od sponzorů (Aerocanu, Remaxu, dále pak od OÚ
a od nás) velice hodnotnou výbavu do školy. Slavnostní nálada
dětí, rodičů, třídních učitelek Mgr. Miloslavy Nykodemové
a Ivany Hrbkové i paní ředitelky MŠ byla znát všude. Pak už
se všichni těšili na opékání buřtů na zahradě a na přespání
předškoláků v MŠ. (Nutno dodat, jen těch, kteří se nebáli spát bez
maminky a ve spacáku. A že jich bylo opravdu hodně! Všichni
to zvládli na jedničku.) Loučíme se tedy s tímto školním rokem,
děkujeme všem našim sponzorům za celoroční spolupráci
(Aerocanu, p. Siřínkovi). Všem rodičům přejeme krásnou
dovolenou s rodinou, všem čtenářům krásné léto a na shledanou
v novém školním roce. 
Mgr. M. Nykodemová

Matematická Liposoutěž

Ve středu 13. 6. 2018 se náš Crazy team ve složení T. Sova,
S. Kratochvílová, J. Bulgr a P. Horák vydal na ZŠ Lipanská Kolín
na matematickou soutěž týmů s názvem Liposoutěž. Při naší
premiéře jsme obsadili 6. místo.

Výlety

Ve čtvrtek 14. 6. se na výlet na Kokořín vydaly třídy 4.A a 4.B.
Ve dnech 18. a 19. 6. byla na výletě ve Vigvamu v Němčicích
3. třída. Žáci 7. třídy jeli od 18. do 20. 6. na výlet do Jinolic.
Ve dnech 18. – 22. 6. byla 6. třída na cykloturistickém kurzu
na jižní Moravě. Bydleli jsme v kempu Apollo u Lednice a každý
den vyjížděli do blízkého okolí. První den jsme si prohlédli
zámecký park s minaretem a Janův hrad, v úterý jsme byli
na zámku Lednice a projížděli Lednicko – valtickým areálem,
ve středu jsme dojeli do Mikulova a vyšlápli na Svatý kopeček
a ve čtvrtek jsme byli na zámečku Pohansko a v Břeclavi. Každý
den jsme se koupali a také soutěžili na kolách, v bystrosti
i šikovnosti. Děkujeme panu J. Kaftanovi za odvoz kol.

Ukázka hasičské techniky

Pro žáky 1. – 3. třídy přijeli hasiči z Nové Vsi s ukázkou své
techniky. A protože bylo horko, postříkali děti hadicí. Děkujeme
za hezký program.

Sběr starého papíru

Dětský den

Den dětí je každoročně v režii třídních učitelů. Letos se žáci
1. – 3. třídy vydali na Bedřichov, žáci 4. tříd jeli na kole do Kolína,
žáci 5. třídy hráli pátrací hru směrem k Bedřichovu, šesťáci
vyrazili na kolech do Poděbrad, sedmáci na plavecký stadion
v Kolíně, osmáci na Laser game do Pardubic a skupina deváťáků
v kostýmech šla udělat radost dětem do MŠ.

V dubnu letošního roku se konal sběr starého papíru. Sesbíráno
bylo celkem 4 860 kg. Výtěžek bude použit ve prospěch žáků
školy. Výsledky: 1. Těmín T. ( II.A) – 712 kg, 2. Trnková E.
(V. tř.) – 434 kg, 3. Nezavdalová P. (II.A) – 400 kg, 4. Kvapilová A.
(VI. tř.) – 235 kg, 5. Funda P. (V. tř.) – 220 kg, 6. Houdek V. (II.A)
– 200 kg, 7. Štěpánková V. (I.A) – 127 kg, 8. Rovný V. (III. tř.)
– 119 kg, 9. Sahulka R. (VII. tř.) – 99 kg, 10. Čepelák R. (I.A)
a Bulgr J. (VIII. tř.) – 95 kg. Nejvíce kg starého papíru odevzdala
II.A – 1432 kg (1. místo), na 2. místě V. tř. – 1003 kg, na 3. místě
VI. třída – 513 kg. Nejaktivnějšími třídami jsou I.A a V. tř., kde
sebralo starý papír 40 % žáků.

Sběr pomerančové a citronové kůry

Během celého školního roku jsme opět sbírali sušenou
pomerančovou a citronovou kůru. Celkem se sebralo přibližně
100 kg kůry. Výtěžek bude použit ve prospěch žáků školy. Všem
účastníkům děkujeme. Výsledky 1. stupeň: 1. J. Vojtíšek (IV.B)
– 11,48 kg, 2. L. Pekařová (II.B) – 7,59 kg, 3. V. Salavová (III. tř.)
– 4,7 kg. Výsledky 2. stupeň: 1. R. Sahulka (VII. tř.) – 7,82 kg,
2. J. Alexa (VIII. tř.) – 4,83 kg, 3. A. Pena (XI. tř.) – 3,5 kg
AH

Další titul pro Tamaru
Jak jsme již psali, v lednu získala Tamara Holzbauerová
potřetí titul mistryně republiky ve squashi. Letošní rok je pro
ni obzvláště úspěšný, neboť další titul mistryně republiky získala
na začátku června na MČR družstev juniorů, které se konalo
v Brně. Se svým týmem SCC Hradec Králové potvrdili nejvyšší
nasazení do turnaje v kat. U15 a se spoluhráči F. Farragem,
V. Martinovským a A. Otčenášem přivezli velký putovní pohár.
Tamara je také členkou juniorské reprezentace a s týmem ČR
v kat. U15 obsadili na začátku května 4. místo na ME družstev
juniorů, které se konalo ve švédském Malmö. Tamara výrazně
přispěla, když jako nasazená dívčí jednička získala rozhodující
bod pro postup ze skupiny
v pětisetové bitvě s domácí Švédkou
M. Bönnemark a do semifinále tým
posunula opět rozhodující výhrou
nad Izraelkou M. Bardin. Na nejlepší
evropské celky – stříbrné Španěly
a bronzové Francouze jsme již
nestačili. Titul si odvezla Anglie.
Dalšími úspěchy jsou 4. místa
na turnaji Super Série German JO
(2. – 4. 3., Hamburk) a na turnaji
Grand Prix Italien JO (15. - 17. 6.,
Riccione). Nyní i díky těmto
výsledkům figuruje na 5. místě
evropského žebříčku kat. G15 (ESF
Junior Ranking).
Přestože jí na podzim bude 15, pokukuje už i po kategorii žen.

Naše tanečnice
Pravidelně píšeme o naší tanečnici Alžbětě Kvapilové.
Jaké jsou její úspěchy za první pololetí? Ve dnech
9. - 11. 3. se s TK Crossdance zúčastnila soutěže ME
WADF v Moskvě. V sólových disciplínách získala 3x
zlato, 2x stříbro a 3x bronz, v týmových skladbách
získala 4x zlato (Tahiti, Kovbojky, Celebrity Show
a Slečinky ze Stepfordu, 2x stříbro (Lví král, Bang
Bang) a 1x bronz (Šeherezády).
Na začátku května se konalo MČR FTM SUT
v České Lípě (plesové předtančení). A. Kvapilová
získala v juniorské kategorii 1. místo se svým týmem
se skladbou Slečinky ze Stepfordu a 2. místo se
skladbou V náruči ďábla. V dětské kategorii uspěla
také M. Čechová 1. místem se skladbou Mafioso a 2.
místem se skladbou Zrození Fénixe.
Na konci května se konalo MČR CDO v Praze.

MČR juniorů ve veslování
Ve dnech 22. – 24. 6. 2018 se v Račicích
uskutečnilo MČR mladšího a staršího
žactva ve veslování. Žák naší školy
Adrian Džiovalas získal v kategorii starší
žáci v párové osmě v roli kormidelníka
2. místo s týmem TJ Lokomotiva
Nymburk, ve kterém trénuje. Soutěžil
také na dvojskifu a v párové čtyřce
s kormidelníkem.
AH

5

Na turnaji B v Poděbradech obsadila v únoru 3. místo, v březnu
na turnaji B na Strahově dokonce zvítězila. 
eve
V Contemporary Duu získala Bety s kamarádkou stříbro, se
Synchro Junior týmem zlato.
Na začátku června se opět po roce konal
jablonecký šampionát WADF s názvem Czech
Dance Championship. Bety si přivezla 7x zlato,
4x stříbro a 3x bronz.
eve
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Děti ze Sokola vyrazily na výlet

Pro velimské děti jsme jako každý rok uspořádali k jejich svátku
výlet. Poslední květnovou neděli jsme se sešli s dětmi u hřiště, kde
z autobusu s úsměvem na tváři zamávaly rodičům. Vydali jsme se
do nedaleké Ostré a tam navštívili Botanicus. Děti si za vyměněné
groše mohly vyrobit provaz, ozdobit perník, vyrýžovat zlato,
vyrobit svíčku a vyzkoušet jiné činnosti. Den nám všem rychle
utekl, odpoledne děti dostaly za odměnu zmrzlinu a poté jsme se
vydali zpátky domů. U hřiště již čekali rodiče. Z tváří dětí bylo
znát, že se jim výlet moc líbil. Děkujeme sponzorům – OÚ Velim
za finanční dar a panu Siřínkovi za to, že nás jako každý rok
zdarma dopravil. Malí si výlet moc užili, no a my dospělí jsme byli
rádi, že jsme rodičům vrátili všechny děti spokojené.  I. Siřínková

Den dětí v sokolovně
Letos svítilo celý den sluníčko až do doby, kdy měl začít Den dětí
pořádaný v místní sokolovně. Na smůlu se přehnala silná bouřka
a pršelo, ale ani to náladu a nadšení nikomu nezkazilo. Celá
akce se přesunula dovnitř do sokolovny, včetně skákacího hradu,
který zapůjčila firma Remax, jíž tímto také velmi děkujeme. Děti
si zasoutěžily, zatančily a došlo i na rodiče. Nikdo z nich zábavu
nezkazil, udělali si ze sebe legraci, jako kdyby i jim bylo deset let.
Kdo neměl v sokolovně rodiče, našel si náhradu, přítomní dospělí
rádi někoho „adoptovali“, aby nikdo nebyl na soutěžení sám. Děti
dostaly buřtíky, limonádu a sladkosti, celé odpoledne si dosyta užily
a hurá domů. Děkujeme organizátorům i sponzorům této akce.žas

Jarní část nohejbalové soutěže skončila
Jarní část soutěže oblastního přeboru nohejbalu Kolín – Kutná
Hora utekla velmi rychle. Opět (jako v minulých letech) jsme
zaznamenali výborný začátek soutěže s výhrou nad vedoucím
celkem soutěže Kutnou Horou, remízami s Českým Brodem
a Sázavou. Obě remízy byly spíše ztrátou, když nám k vítězství chyběl
jediný bod a soupeř musel hodně dotahovat. Pak jsme se stejně
silnou sestavou prohráli se slabšími soupeři, jako jsou Sendražice
a hlavně Čáslav B. Poslední zápas prvního kola a vítězství ve Zruči
bylo jen malou útěchou. Letos nás netrápilo zranění, ale neúčast
klíčových hráčů v prvních dvou kolech odvet. V silné sestavě se
mužstvo sešlo až na odvetu s Českým Brodem. Sice jsme prohráli,
ale tím nejtěsnějším poměrem. Důležité bylo, že se herní projev
lepšil. Odveta se Sázavou, druhým týmem tabulky, byla proto velmi
očekávaná. Dramatické utkání, ve kterém jsme v první polovině
na soupeře nestačili, jsme ve druhé půlce otočili a vybojovali tak
nečekaný bod. Vlastní vinou jsme tak přišli v jarní části o šest bodů

a tím i lepší pozici v tabulce. Družstvo Sokola Velim je tedy po jarní
části šesté se sedmi body a bohužel s velkou ztrátou na čelo tabulky.
Podzimní část začne 1. 9. doma utkáním s Čáslaví, pak hrajeme
v Sendražicích a sezónu ukončíme 15. 9. doma utkáním se Zručí
nad Sázavou. Další informace můžete získat na našich webových
stránkách http://nohejbalvelim.proweb.cz/
B. Filoun

FC Velim – dvakrát krajský přebor
V uplynulém soutěžním ročníku se našim týmům dařilo. A mužstvo
po špatném začátku stoupalo v tabulce, až nakonec skončilo
v I. A třídě na 3. místě. Navíc se mužstvu často dařilo hrát pohledný
fotbal. Po skončení soutěže byl náš klub osloven s nabídkou postupu
do krajského přeboru mimo pořadí. Vedení klubu se rozhodlo
nabídku přijmout, takže se v nadcházejícím ročníku bude ve Velimi
hrát krajský přebor. První domácí zápas by se měl konat v neděli
19. 8. od 17 h. V krajském přeboru budou nastupovat i mužstva
starších a mladších dorostenců. Náš dorost zvítězil v C skupině
I. A třídy a vybojoval si přímý postup. B mužstvo bylo nováčkem
okresního přeboru a v soutěži si vedlo velice dobře. Dlouho to
vypadalo na umístění do třetího místa, nakonec na nás zbylo
místo páté. Starší i mladší žáci skončili svorně na 3. místech. Starší
žáci často vedli tabulku I. A třídy, o konečném umístění rozhodl
až poslední zápas soutěže. V soutěži jsme měli ještě dvě mužstva
přípravek, která si v okresních přeborech vedla se střídavými
úspěchy. Cílem pro nadcházející ročník je u A mužstva hrát
atraktivní fotbal a pokusit se o umístění v klidném středu tabulky,
pro dorost je cílem udržet se v soutěži. B mužstvo bychom rádi
viděli v první polovině tabulky okresního přeboru. U žákovských
mužstev bychom si přáli umístění v popředí tabulky. Chtěli bychom
i nadále pracovat s přípravkami, přivádět do nich nové chlapce.PK

Mladí fotbalisté na Sněžce
Ve dnech 7. – 10. 6. 2018 se konalo fotbalové soustředění žáků
FC Velim ve Velké Úpě v Krkonoších. Páteční den jsme strávili
výstupem na nejvyšší horu ČR (viz foto), doprovázelo nás pěkné
počasí. V sobotu dopoledne se trénovalo na hřišti v Horním
Maršově, odpoledne jsme si vzhledem k nepřízni počasí zpestřili
turnaji ve stolním tenisu a fotbálku. Slovo trenérů: „Celou
dobu nás doprovázela dobrá nálada a parta správných kluků.“
Chtěli bychom poděkovat vedení FC Velim, P. Kosleleckému a
P. Kasalovi za finanční podporu tohoto soustředění.
P. Pena

Poděkování

ZŠ T. G. Masaryka děkuje panu Kaftanovi za opětovný odvoz kol
na cyklistické závody do Kolína a do Lednice na cykloturistický kurz.
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