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Letos ani vločka

V loňském roce jsme touto dobou na titulní straně psali
o přívalech sněhu. Letos se takto ještě zima nepřihlásila. Někteří
dospělí takový průběh počasí ocení, děti se však na sněhovou
nadílku určitě těší.
Ve dnech 5. 1. – 12. 1. 2020 jsme byli na lyžařském výcviku v Peci
pod Sněžkou na chatě Viktorka. Tentokrát se zúčastnilo rekordních

49 žáků, a proto jsme mohli pro starší udělat i snowboardové
družstvo. Přestože byla letos zima téměř bez sněhu, celý týden na
horách byl pohodový, pouze jeden den nám lyžování znemožnil
déšť. S příchodem oteplení byly ohroženy i závody, ale nakonec
se počasí umoudřilo a všechno jsme zvládli. Děkujeme opět panu
L. Kostkovi, který pobyt dětí sponzoroval. 
AH

Tříkrálová sbírka
První neděle po 6. lednu, kterou zároveň končí doba vánoční,
se ve Velimi už tradičně nese v duchu Tříkrálové sbírky. Té
vždy dopoledne předchází provedení České mše vánoční
J. J. Ryby v podání pěveckého spolku Hlahol v místním chrámu
sv. Vavřince. Letos tím velkým dnem byla neděle 12. ledna.
Zájem o tuto akci v posledních letech roste, což se projevuje
nejen tím, že jakmile se ve sdělovacích prostředcích objeví
první reklamy na Tříkrálovou sbírku, už se šíří dotazy, zdali
proběhne i ve Velimi. Zároveň
se také výrazně rozšiřují řady
těch, kteří se na akci podílejí.
Ve srovnání s předchozími roky
byly koledníky pouze velimské
děti nejrůznějšího věku, které
se na svůj úkol velmi pečlivě
připravily. Krátce po třinácté
hodině se 9 skupin, někdy
i čtyřčlenných, vydalo do ulic.
Nebylo možné je přehlédnout,
neboť jejich vlastnoručně
vyrobené kostýmy, hlasitý
zpěv i potřebná výbava vždy

už zdálky budí pozornost. Letos akci navíc přálo i počasí, většina
koledy tak proběhla ve slunečném odpoledni.
Všem koledníkům, ale i jejich ochotnému doprovodu
patří opravdu veliký dík. Zároveň děkujeme všem, kteří akci
propagovali a jakkoli podpořili. I letos jsme ve Velimi ze všech
zúčastněných míst kolínské farnosti (mimo město Kolín) vybrali
nejvíce – 37 984 Kč. Upřímně děkujeme.

J. Těmínová
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 1. 2020
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•

•
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•

ZO schválilo výzvu k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu – na služby spočívající ve vyhotovení
projektové dokumentace s názvem „Velim – vodojem Velim“.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 390 000 Kč bez
DPH, lhůta pro podání nabídek do 10. 2. 2020 do 15.00 h.
Výzva bude vyvěšena na úřední desce v souladu se směrnicí
č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
ZO schválilo výzvu k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu – na služby spočívající
ve vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Velim –
vodovod Vítězov“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
je 550 000 Kč bez DPH, lhůta pro podání nabídek do
10. 2. 2020 do 15.00 h. Výzva bude vyvěšena na úřední
desce v souladu se směrnicí č. 2/2019 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Ohledně zaslané žádosti společnosti AZ Elektrostav,
a. s., Bobnická 2020, Nymburk, o vyjádření k existenci
sítí a k zpracování pro projekt stavby, smlouva o budoucí
smlouvě, souhlasné prohlášení (název stavby: Velim,
Karlova, Palackého, Václavská, Novoveská, obnova nnknn,dem.nn, investor stavby: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín)
ZO požaduje 5letou záruku. Pokud není v uvedených ulicích
zhotoven chodník ze zámkové dlažby, ČEZ zafinancuje
na své vlastní náklady zakoupení zámkové dlažby včetně
obrubníků.
Na žádost obyvatel Pražské ulice o vybudování klasické
autobusové zastávky v dané ulici zadá pan starosta firmě
Dopravní značení Kutná Hora zpracování projektu
na vybudování 2 autobusových zastávek v Pražské ulici, dále
přechod pro chodce v Palackého ulici a přechod pro chodce
ve Vítězově.
Ing. Štěpánek upozornil na nepřehlednost některých
místních komunikací (týká se dání přednosti v jízdě
či pravidla pravé ruky). Pan starosta a pan Kaftan
nedoporučují změnu dopravního značení na některých
místních komunikacích. Doporučují v ulici U Koupaliště
umístit u čp. 393 dopravní značku „Dej přednost v jízdě“.
Pan starosta požádal pana Kaftana o zajištění tohoto úkolu.
ZO schválilo záměr o pronájmu pozemku p. č. 308/2 v k. ú.
Vítězov.
ZO schválilo záměr o prodeji hmotného majetku – traktor
HQ-316TS AWD Rider + žací lišta (hlava žací Combi
103r16/18/15t/300).
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1-2020.
ZO schválilo cenovou nabídku společnosti Sater-Projekt,
s. r. o., Kolín, Ing. Z. Dobiáš, ohledně projektové
dokumentace komunikace – úpravy komunikace před MŠ
– aktualizace 1 – akce „Obec Velim – Cyklostezka Vítězov –
Velim“ v hodnotě 140 000 Kč bez DPH, 169 400 Kč s DPH.
ZO schválilo žádost o pronájem pozemku p. č. 308/2
o výměře 3 111 m2 v k. ú. Vítězov, kterou zaslal Myslivecký
spolek Velim.
Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, zaslal materiály
ohledně posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „I/38 Poděbrady (D11) – Kolín,
přeložka“ v k. ú. Kluk, Oseček, Předhradí, Pňov, Klipec, Nová
Ves I, Velim, Kutlíře a Kolín. Pan starosta informoval ZO,
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že s JUDr. Těmínem, Ph.D., prostudovali zaslané materiály,
ke kterým byly zaslány připomínky na KÚSK Praha. Pan
starosta navrhl sjednání schůzky se SUDOP Praha ohledně
změny projektové dokumentace na výše uvedený záměr.
ZO schválilo upravený III. návrh pozemkové úpravy v k. ú.
Pňov, Předhradí, který zaslala společnost GAP Pardubice,
s. r. o.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2020 na tradiční Letní dětskou rekreaci
v hodnotě 80 000 Kč.
ZO schválilo navýšení odměn zastupitelů od 1. 2. 2020
(nařízení vlády č. 318/2017 Sb.): zastupitel bez komise
z nynějších 1 534 Kč na 1 805 Kč, zastupitel – předseda
komise z nynějších 3 086 Kč na 3 611 Kč.
Linka bezpečí, Praha, zaslala poděkování.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2020 – FC Velim – Sportovní klub - kopaná
– 200 000 Kč.
Ing. Štěpánek se zeptal na aktuální stav připravované
stavební a projektové dokumentace brownfieldu. Pan Kostka
odpověděl, že žádost na brownfield bude podána (podání
žádosti do 11. 5. 2020). Projektová dokumentace je v jednání
a pan Kostka zjistí u Ing. Dobiáše aktuální stav připravované
stavební dokumentace. V okamžiku zpracování projektové
dokumentace bude následně poskytnuta členům ZO.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Novák Alois, Velim
Rubešová Milena, Velim
Přemyslovský Rudolf, Vítězov
Kostková Hana, Velim
Studený Milan, Velim
Hanušová Helena, Velim
Součková Marcela, Velim
Šibravová Marta, Vítězov
Horáčková Zdenka, Velim
Tudušová Anna, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodil se:
Vojtek Petr, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Mojžíšová Marie, Velim
Sovová Ludmila, Velim
Šťastný Vladimír, Velim
Čest jejich památce!

Jak to vidí občan:
Proč bychom jako obyvatelé Vítězova měli
chránit lokalitu Na Skále a starat se o ni?
Již delší dobu trápila několik lidí z mého okolí situace kolem
zcela zaneseného jezírka Velký lom a celková zanedbanost kdysi
velmi pěkné a vyhledávané lokality Na Skále. Pro neznalce
a novousedlíky připomenu, že tato se nachází v blízkosti žluté
turistické trasy a cyklostezky v jednom, zhruba v polovině cesty
mezi Vítězovem a památníkem na Bedřichově.
Pamětníci rovněž nelenili a s jistou dávkou nostalgie mě
současně zahrnuli květnatými vzpomínkami na své dětství
a dobu dospívání, kterou zde trávili letním koupáním, utajeným
pokuřováním, prožíváním prvních lásek, pálením čarodějnic
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a podobnými aktivitami.
A světe, div se! Z přívalu té ryzí romantiky, vlastních vzpomínek
a patrně i nastupujícího jara to zašlo dokonce až tak daleko, že
jsme se po vzájemném několikatýdenním hecování vymrštili
ze svých zahřátých kanapíček, křesílek a podobných „hnijítek“
u televize a jednu pěknou sobotu jsme se vydali vyzbrojeni pytli
na odpadky, křovinořezy a drobným zahradnickým nářadím
na rekognoskaci terénu. Cesta to byla strastiplná, a to nejen
proto, že se šlo po dlouhé době zase pěšky. Samá neprostupná
džungle plná ostnatých šlahounů, kterou jsme se museli po vzoru
cestovatele Alberto Vojtěcha Friče doslova prosekávat. Na místě
nás čekal jen zapáchající zarostlý, zabahněný a žalostný pozůstatek
jezírka obklopený odpadky v nejbližším i vzdálenějším okolí.
Z původně plánované jedné soboty byly nakonec čtyři.
Výsledkem je odstranění nejhoršího bahna, hojně popadaných
stromů a přemnožených náletů. Práce (minimálně na průběžné
údržbě) však trvale zůstává. Stále je a bude co zlepšovat.
Proč o tom všem píšu? Určitě nejenom já, ale i někteří z vás
ostatních se občas zamýšlíme nad budoucností dalších generací,
kterým náš současný život zaměřený výhradně na konzum,
obklopování se zbytečnostmi, při jejichž výrobě dochází často
k devastaci přírody, a kterým přehlížení postupných změn
klimatu k horšímu chystá mnohá překvapení. Nejsem rozhodně
smýšlením žádná Greta Thunberg, dle mého názoru určité věci
ovlivnit nemůžu, ani kdybych se rozkrájel. Co však můžu, je
pokusit se ulevit přírodě alespoň v mém nejbližším okolí a mírně
korigovat svůj životní styl v oblasti osobní spotřeby.

Aleš Ruznar

Obnova cesty do Nové Vsi
V listopadu došlo ke geodetickému vyznačení staré cesty
ze „mlýna“ přes pole směrem k novoveskému lomu. Tato
zaměřená část je součástí plánu na tvorbu lesoparku a obnovu
celé zapomenuté cesty určené ke klidným procházkám k lomu
a případně dál do Nové Vsi. Nyní se jedná o zorané pole, bude
zapotřebí nejdříve cestu kultivovat. V návrhu je i osázení stromy
a vytvoření nové aleje. Obecní pozemky pro cestu se v této
části klikatí, a tak případná alej bude toto kopírovat. Narovnání
cesty by vyřešila komplexní pozemková úprava. Ta je bohužel
naplánována až na rok 2031 a bude trvat několik let.

Nyní probíhá přípravná fáze pro zpracování ideové studie
lesoparku „ve mlýně“ (za školkou), která je naplánována
na jaro 2020 (na mapce lokalita vyznačena modře). V této
fázi jde o sběr podnětů, a proto se návrhům nekladou žádné

meze. Co by v našem lesoparku nemělo chybět? Má to být jen
plocha s cestičkami a odpočívadly, nebo má mít nějaký ústřední
moderní prvek, který bude charakteristický pro celý prostor? Jistě
jste někde viděli něco, co se Vám líbilo či Vás zaujalo. Nabízíme
možnost vyjádřit se na e-mail (dotazy@zmenaprovelim.cz) či
přímo kterémukoliv zastupiteli. Přes internet se k nám již dostaly
určité návrhy a připomínky, které budou předány architektovi.

Změna pro Velim

Láďa Jiřička – vicemistr ČR
v AUTOCROSSU
V září 2019 jsme psali o úspěších mladého autocrossového
jezdce, žáka velimské školy, Ládi Jiřičky. Tehdy mu do konce
sezóny zbývaly 3 republikové závody. Na těchto závodech obsadil
první místa (MMČR Dobřany v O. h., MMČR Sedlčany), získal
mnoho bodů a v celkovém republikovém pořadí skončil na
2. místě. Stal se tak VICEMISTREM ČESKÉ REPUBLIKY 2019
v divizi RACERBUGGY 125.
Kromě republikového titulu se umístil celkově druhý v soutěži
ČESKÁ TROFEJ 2019 Kosice cup autocross třída Racer 125, AM
Čech a Moravy.
V nové sezóně 2020 bude Ládík nadále jezdit v divizi Racerbugy
125 a jeho obrovským snem a cílem je vyhrát nejvyšší republikový
titul. Jak se již ukázalo v sezóně 2019, je Láďa velmi talentovaný,
dává do závodů všechno a autocross je jeho obrovskou zálibou.
Přejme mu, aby se jeho sny staly skutečností.
žas
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Z našich škol
MŠ v roce 2020

Když jsme se po Silvestru přehoupli do roku 2020, čekalo nás
v MŠ opět mnoho nového. Hned začátkem ledna jsme měli
v divadélku paní Zimu, letos opravdu jen v pohádce. V únoru
máme opět v plánu jednu pohádku, dále projekt „Masopust
s maskami“. V březnu k nám pravidelně v rámci prevence jezdí
za dětmi, které mají zájem o kontrolu očí, moc hodná paní a ta
se nám podívá přístrojem hezky do očí a zjistí, jestli máme vše
v očích v pořádku. O tuto akci je každoročně mezi rodiči veliký
zájem. Všichni se již nyní těšíme na Velikonoce a na to, co se
u nás v MŠ bude dít. Ale o tom všem zase příště.
M. Nykodemová

Výsledky – lyžování:
Běh na lyžích
dívky 7. tř.: 1. T. Hronová, 2. P. Steinbrecherová, 3. E. Kulifajová
chlapci 7. tř.: 1. L. Sixta, 2. J. Houdek, 3. Š. Esterle
dívky celkově: 1. T. Hronová, 2. B. Málková, 3. N. Grimmerová
chlapci celkově: 1. J. Holzbauer, 2. R. Sahulka, 3. D. Hrabák
Slalom
dívky 7. tř.: 1. J. Losová, 2. T. Hronová, 3. E. Kulifajová
chlapci 7. tř.: 1. L. Sixta, 2. J. Houdek, 3. D. Urban
dívky celkově: 1. J. Losová, 2. T. Hronová, 3. E. Kulifajová
chlapci celkově: 1. D. Hrabák, 2. R. Sahulka, 3. V. Dočkal
Snowboard
celkově: 1. A. Esterle, 2. D. Kostelecký, 3. J. Holzbauer
Výsledky – soutěže:
Miss: 1. E. Kulifajová, 2. N. Tvrzníková, 3. L. Kmoníčková
Missák: 1. F. Polák, 2. T. Hatala, 3. J. Sukdolák
Soutěž pokojů – 1. J. Kosička, J. Houdek, M. Jeřábek, J. Sukdolák,
D. Urban, P. Funda
Soutěž skupin – 1. A. Kotek, D. Hrabák, A. Jakubíček, J. Kadlec,
F. Polák a A. Buráňová
AH

Sokol Velim, oddíl florbalu

Vánoční besídky

Tradicí je, že deváťáci svůj poslední rok na naší škole připravují
akce pro ostatní děti. Před Vánocemi je to vánoční besídka se
zábavným programem. Letos se konala 20. 12. a měla název
Kouzelná školka. Vidět jsme mohli tance, soutěže i scénky.
Doufáme, že se pořad líbil i všem příchozím bývalým žákům,
rodičům a dalším příbuzným. Poté měli žáci svoje besídky
ve třídách.

Lyžařský výcvik

Ve dnech 5. – 12. 1. 2020 jsme byli na lyžařském výcviku na chatě
Viktorka v Peci pod Sněžkou. Opět jsme si užili lyžování, soutěží
i zábavy…

Na závěr roku se vždy koná turnaj v Pečkách. Letos proběhl
27. 12. 2019. Hned v kategorii I zvítězil náš tým ve složení
Hron L., Houdek V., Čech M., Nezavdalová P., Sixta R.,
Malinovskyj M., Hodan J., Šuk A. a Kuchař V., který se stal
nejlepším brankářem této kategorie. V kategorii II obsadil tým
Velim A 2. místo a tým Velim B 3. místo. Hráli: Kadlec J., Jeřábek M.,
Kuchař V., Herzog M., Houdek J., Mikulovský P., Wasserbauer T.,
Košnar M., Sixta R., Těmín T., Čech M., Hron L., Houdek V.,
Šafránek V., Pospíchal J., Hendrich D., Křehla P. a Pauš V.
Na 4. místě skončili chlapci z kategorie III.
Ve dnech 25. – 26. 1. 2020 se konal turnaj v Nymburce. V kategorii
I obsadil náš tým 3. místo (Hron L., Čech M., Šuk A., Houdek V.,
Mikulovská V. a Kuchař V.). V kategorii II skončil náš tým
Velim A ve složení Houdek J., Urban D., Sukdolák J., Franc M.,
Herzog M., Němeček J., Hendrich D., Pospíchal J. a Jeřábek M.
na 2. místě a J. Houdek se stal nejlepším střelcem. V kat. IV
skončil náš tým v obvyklém složení na 2. místě.
M. Esterle

Nový obchvat zrychlí cestu do Kolína
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo
přípravy na přeložku silnice I/38
v úseku od dálnice D11
po město Kolín. V tomto
místě je navržena nová
trasa
silnice,
která
zajistí kvalitní silniční
spojení mezi Prahou
a Kolínem při využití
dálnice D11 a hlavně
odstraní průjezdy obcemi
Oseček, Pňov-Předhradí,
Nová Ves I a Ohrada,
čímž dojde ke zvýšení
bezpečnosti
provozu
a komfortu řidičů i obyvatel obcí. Dále se předpokládá,
že se značná část dopravní zátěže ze stávající silnice
I/12 vedoucí z Prahy přímo do Kolína přesune na nově
realizovanou I/38.
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Celková délka fyzické úpravy záměru činí 10,2 km, 8,8 km silnice
bude zcela nových. Trasa je navržena v uspořádání 2+1, přičemž
dva pruhy ve směru
na
Poděbrady
povedou od Nové
Vsi
po
sjezd
na Oseček, ve
zbytku trasy budou
dva pruhy ve směru
na Kolín. Součástí
stavby budou také
tři mimoúrovňové
křižovatky – MÚK
Oseček, MÚK Velim
a MÚK Ohrada.
Celkem
vznikne
11 mostních objektů, z toho 5 na hlavní trase a 6 na křižujících komunikacích. Obchvat by
se mohl začít stavět
v roce 2028, se
zprovozněním se
počítá v roce 2030.
 (zdroj : facebook.
com/hlaspodebrad)

56
17. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu registrovaných hráčů
V neděli 29. 12. 2019 se ve velimské sokolovně ve velkém sále
uskutečnil již 17. ročník Vánočního turnaje oddílu stolního tenisu,
jenž má celkem 18 hráčů, kteří hrají pravidelnou mistrovskou
soutěž okresu Kolín. Družstvo A hraje regionální přebor 1. třídy
a po polovině soutěže se drží v polovině tabulky. B družstvo hraje
regionální přebor 2. třídy a je na 1. místě. C družstvo se zatím
v regionálním přeboru 3. třídy drží na pěkném 4. místě. Vánočního

turnaje se celkem zúčastnilo 14 hráčů, k vidění byly velmi pěkné
zápasy. Vítězem se stal P. Sixta ml., 2. místo P. Jeřala, 3. místo P. Petřík.
Na závěr se hrály losované čtyřhry a výsledky dopadly následovně:
1. místo P. Sixta ml. - M. Opl, 2. místo P. Jeřala - J. Bulgr, 3. místo
P. Mašín - P. Petřík, R. Dulík - P. Opl. Oddíl stolního tenisu děkuje
divákům, kteří si našli cestu do sokolovny Velim a svým fanděním
vytvořili pěknou atmosféru. 
M. Škopek

Premiéra halového nohejbalu ve Velimi
Oddíl nohejbalu TJ Sokola Velim v sobotu 25. 1. 2020 uspořádal
1. ročník turnaje trojic „Zimní Velim“. Turnaj v nohejbalu tak měl
ve Velimi svou historickou premiéru a hned ve velkém stylu. Nová
hala se skvělým povrchem a zázemím hostila 20 trojic prakticky
z celých Čech. V každé trojici mohl být jeden hráč vyšší úrovně
než okresní. V případě žen nerozhodovala úroveň soutěže,
kterou hrají. Celkem se sešlo 20 týmů, 60 hráčů nohejbalu, z toho
9 hráček (dokonce v jedné trojici byly rovnou dvě). Hrály zde
tři několikanásobné mistryně světa a držitelky dalších ocenění,
několik minulých a stávajících hráčů z první a druhé ligy, hráčů
kraje nepočítaně. Hrálo se ve čtyřech skupinách po pěti týmech
celý den opravdu od rána do večera. Poté následovala vyřazovací
část. Díky skvělým hráčům mělo každé utkání vysokou úroveň
ve skupinách i ve vyřazovací části.
Nohejbal Velim přihlásil do turnaje čtyři trojice. Velim A Padělek, Hykš, Matysková (host z pražského oddílu), Velim B
- Brant, Funda, Kopecký, Velim C - Drahovzal, Hála, Kratochvíl,
Velim D - Farkaš, Janoušek, Sixta st. Trojicím Velimi C a D se příliš
nedařilo, ve skupinách obsadily pátá místa a dále nepostoupily.
Trojice Velimi D soupeře přehrávala věkem, ale v závěru setů byl
lepší soupeř. Trochu smůly měli hráči Velimi C, když neudrželi
nadějně rozehrané sety a těsně prohrávali. Velim B obsadila
v těžké skupině, ve které byl i pozdější druhý a třetí tým turnaje,
čtvrté místo. V prvním kole vyřazovací části ji vyřadil tým Rudy.
Všechna jejich utkání byla hrána ve vysokém nasazení. V pěti
utkáních vyhráli jednou, dvakrát remizovali a dvakrát prohráli.
Nejvýše měla namířeno trojice Velimi A, uhrála čtyři remízy, vždy
s lepším skóre. Následně jasně přehráli Sendražice B. Ve čtvrtfinále
těsně prohráli s Janky Dvora, pozdějším druhým týmem turnaje.
V nejlepších čtyřech týmech, které nastoupily do semifinále,
bylo mezi 12 hráči 5 hráček. A i po šesti utkáních to byly boje
o každý míč až do finálového konce. Turnaj vítězně zakončila
trojice Cipísci - Drahotová, Nováček, Marek, druzí skončili Janci

Dvora - Dvořáček, Möglichová, Dupský, třetí Bálkovi - Bálková,
Bálek, Gregor, čtvrtí Zeměchvění - Ježdík, Cibulková, Sýkorová.
Trojice Velimi A skončila šestá, trojice Velimi B skončila osmá až
šestnáctá. Nejlepší hráčkou byla vyhlášena hráčka Cipísků Zuzana
Drahovzalová, nejlepším hráčem Jiří Dvořáček.
Až do semifinále se hrálo na dvě hřiště oddělená stahovací
stěnou. Od semifinále se hala proměnila během okamžiku
na veliký prostor s jedním hřištěm. Skvělá proměna, kterou ocenili
všichni hráči. Nejenom tato proměna, ale i zázemí haly bylo všemi
účastníky vysoce hodnoceno, a to i slibem účasti na případném
příštím ročníku.
Organizaci a přípravu turnaje zajišťovali hráči oddílu nohejbalu
TJ Sokola Velim. Partnery turnaje byla TJ Sokol Velim, Pivovar
Nymburk, Ball Aerosol Packaging CZ, Nadace České pošty,
L. Kafková ERA-Reality a Z. Drahovzalová, která darovala ceny
pro nejlepší hráčky.
B. Filoun
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