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Volby 2017
Výsledky voleb ve Velimi

28,15%

volební účast 64,72 %
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Letos jsme do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volili
od roku 1996 posedmé. Počet kandidátů a kandidujících
uskupení byl v historii České republiky nejvyšší. Účast ve volbách
naopak od poloviny 90. let spíše klesá. V roce 1996 přesáhla
76 %, o dva roky později se předčasných voleb zúčastnilo
74 %. Historicky nejnižší účast byla ve volbách v roce 2002,
a to 58 %. Minulé volby v roce 2013 přilákaly necelých 60 %
všech oprávněných voličů. Letošní účast dosáhla 60,84 %, což je
výsledek tedy spíše podprůměrný. Volební účast ve Velimi byla
ale o dost větší než republikový průměr.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
jsou vám, kteří se o aktuální politické dění zajímají, již delší
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dobu dobře známé. My přinášíme navíc pohled na to, jak
volili voliči ve Středočeském kraji, v okrese Kolín a hlavně pak
voliči ve Velimi. Výsledky z Velimi vcelku kopírovaly výsledky
republikové, až na dvě podstatné výjimky. Tou první je naprosto
jasné 2. místo STAN, druhou pak to, že velimští voliči by
do Poslanecké sněmovny neposlali KDU-ČSL a TOP 09.
Do sněmovny se nakonec dostalo 9 uskupení, což je nejvíce
v historii ČR. Zřejmě i to je důvod, proč stále ještě nemáme
novou vládu a jednání se protahují.
Pro přehled přinášíme také počet mandátů jednotlivých stran
spolu s údajem, o kolik mandátů si strany a hnutí polepšily, příp.
pohoršily. 
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Výsledky voleb v České republice
volební účast 60,84 %
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 18. 10. 2017
•
•
•

•

•

•
•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9-2017.
ZO schválilo plán inventur na rok 2017 včetně
inventarizačních komisí.
Projednání investičních akcí – po kratší diskusi se ZO
dohodlo, že plánované investiční akce budou doplněny
na dalším zasedání ZO. Pan Kostka navrhl počítat
s cyklostezkou, do rozpočtu bude zahrnuta i částka
na případný odkup rybníka, částka na rekonstrukci
chodníků, výměnu oken na poště atp.
Poté pan starosta Seifert předal slovo panu ing. Musilovi,
který připravil pro všechny přítomné velké překvapení.
Předal panu starostovi Seifertovi bustu T. G. Masaryka
z bronzu nebo slitiny kovů a sdělil, že byla uschována
jeho otcem před likvidací. ZO za tento neobyčejný nález
panu ing. Musilovi poděkovalo a míní, že je to původní
ztracená busta Masaryka ze školy. S panem ing. Musilem je
naplánován rozhovor do Velimských novin.
Pan starosta informoval zastupitele o schůzce s panem
Plachým ohledně pachtu obecních pozemků. Pan Plachý se
dostavil na obec v pondělí 9. 10. 2017 v 18.00 hodin a znovu
probíral se starostou, místostarosty a JUDr. Těmínem, Ph.D.,
situaci kolem pachtu obecních pozemků. Na základě
této debaty dospěl k rozhodnutí, že od pachtu obecních
pozemků ustoupí. Toto odstoupení poté zaslal i písemně.
Po předchozí dohodě byl osloven další zájemce v pořadí,
kterým je Salima družstvo Velim. Salima družstvo Velim
s podmínkami pachtu souhlasí za nabídkovou cenu
5100 Kč/ha/rok. Záměr obce propachtovat obecní pozemky
v k. ú. Cerhenice, k. ú. Velim a k. ú. Vítězov, na LV č. 10001
a LV č. 1419 byl vyvěšen na Úřední desce obce Velim
a elektronické úřední desce po dobu zákonné lhůty. ZO
Velim rozhodlo, že tyto pozemky budou propachtovány
družstvu Salima Velim, Sokolská 24, 281 01 Velim, IČO:
47048361, která o ně projevila zájem. Na základě výše
uvedeného schválilo ZO Pachtovní smlouvu mezi Obcí
Velim a družstvem Salima Velim.
J. Kowalczyková, Velim, podala žádost o povolení úpravy
vjezdu a vchodu ze zámkové dlažby k RD č. p.152 na obecních
pozemcích (na náklady žadatelky). ZO tuto žádost odsouhlasilo.
ZO schválilo žádost R. Ramšáka, Velim, o poskytnutí dotace

•

•
•

•

•

z rozpočtu obce Velim na rok 2017 – pomoc zdravotně
postiženým – příspěvek na invalidní vozík ve výši 10 000 Kč.
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
AV.16071.1.110 na akci Mateřská škola Velim, stavební
úpravy pavilonu B, který předložil pan starosta Seifert.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Velim a Geosan
Group, a. s., se týká vad a nedodělků – doplnění DK,
dozdívka atiky, grafické označení pavilonu B, doplnění
žaluzií, doplnění kuchyňské linky a úpravy vestavných
skříní, to vše ve výši 148 059 Kč bez DPH. O tuto částku byla
navýšena cena díla dle SoD.
Cyklostezka – je třeba dokončit s projektanty úpravy a znovu
podat žádost o dotaci.
Účetní paní Bernardová zaslala zastupitelům soupis osob,
které neuhradily poplatky za popelnice. ZO tuto záležitost
projednalo a rozhodlo, že nesouhlasí s osvobozením
od placení poplatků. Neplatiči budou znovu vyzváni
k úhradě poplatků.
Pan místostarosta Kubelka informoval o průběhu žádosti o
pozemkovou úpravu (na pobočce v Kolíně). Panu Kubelkovi
bylo doporučeno, že pokud bude mít podporu od vlastníků
pozemků (veřejný zájem), byla by možnost zabývat se
pozemkovými úpravami dříve než v roce 2022.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4-2017 pro MŠ Velim,
se kterým přítomné seznámila paní Ž. Svobodová, DiS.
Jedná se o dotaci MŠMT ve výši 244 188 Kč.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Šibravová Lenka, Velim
Pangrácová Eliška, Velim
Hubalová Věra, Velim
Sahulková Valerie, Velim
Krutský Zdeněk, Velim
Svobodová Marie, Vítězov
Schubertová Jitka, Velim
Vonšovská Božena, Velim
Buncová Ivana, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Zemřeli:
Medovičová Alena, Velim
Karbusický Miroslav, Velim
Hanuš Petr, Velim
Gregorová Ludmila, Velim
Mojžíš Bohuslav, Velim
Čest jejich památce!

Věrnost.!?
Každý z nás, chtě nechtě, se chová většinou tak, jak to vidí
ve svém okolí. Od útlého věku, kdy začneme nějakým způsobem
vnímat svět, mají naši nejbližší největší vliv na naše chování
i v pozdějším věku. Bereme si z nich příklad a po zbytek života
jedeme pod tímto vlivem.
I na mě, jak zjišťuji až nyní, mělo v mém dětství velký vliv chování
rodičů a okolí. Nic moc se neměnilo. Když ano, tak ne zásadně.
Prostě už v dětství jsem se asi stal „RETRO“.
Nerad něco měním - nové kolo si zatím nekupuji, protože staré
ještě jezdí. Tlačítkový mobil také slouží. Dovolám se, kam
potřebuji. Holení mám už také dlouho a holí. Tak prostě nic
neměním.
Změna nastává až tehdy, kdy jsem k tomu nějakými okolnostmi
„donucen“. Když jsem se ženil, myslel jsem, že to bude poprvé

a naposledy. A ouha, nebylo. Po čtyřech letech mě manželka
vyměnila jak blatník. A ponaučení? Lepší vyměnit než být
vyměněn. Já byl vyměněn a pocit nic moc. A jak se později
ukázalo, ve druhém manželství je to zatím dobrý (už 20 let).
Takhle to mám ve svém životě se vším.
Příklad první. Když chcete mít mobilní telefon a někam
se dovolat, musíte patřit do nějaké „party“ (O2, T-Mobile,
Vodafone, atd.). Sjednáte tarif, volné minuty, sms... a cenu,
kterou za to budete platit. Platíte, voláte a třeba zjišťujete cenu,
za kterou volá kámoš. Řeknete si, že jinde je to levnější, a chcete
přestoupit. Dáte to vědět své původní partě. Najednou se začnou
dít věci. Náš platící „Retro“ zákazník chce platit méně a někomu
jinému!!! Začnou vám nabízet o hodně levnější tarif, nesmyslně
volných minut a sms, aby si vás udrželi. Jak je to možné? Předtím
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to nešlo a najednou to jde.
Příklad druhý. Než vyjedete autem, musíte mít povinné pojištění.
Protože vás auto stálo hodně peněz, sjednáte si i tzv. havarijní
pojištění a cenu, kterou za to budete platit. Platíte, jezdíte a třeba
vás chytne „naháněč“ jiné pojišťovny. Zjistíte, že tady byste
za stejnou službu platili méně. Jdete a ptáte se v pojišťovně, jestli
by vám dali za nabourané nebo odcizené auto částku, na kterou
bylo původně pojištěné, protože platíte stále stejnou částku už
několik let. A ouha, nedali. To si musíte každé dva roky snížit
cenu auta, a pak se sníží pojistka. Tak proč jsem platil vysokou
pojistku a plnění by bylo jiné?? Neváhám a přestoupím.
Příklad třetí. Chcete stavět a nemáte na všechno peníze. Jdete
a vezmete si hypotéku. A u stejného ústavu, kde jste si vzal
hypotéku, si necháte sjednat i pojištění, protože se během splácení
může cokoli sepsout. A vy se domníváte, že vám nabídnou
pojistku výhodnou, aby dostali své peníze zpět. Podepíšete,
platíte a pak ouha. Zjistíte, že jste za velké peníze pojištěn třeba
jen proti smrti. Ztráta zaměstnání a trvalá invalidita tam chybí.
Jiná pojišťovna mi nabídla celý komplet za méně peněz. Při
dotazu, proč platím tolik peněz, mi řekli, že jsem to tak asi chtěl!!
A ponaučení - v každé pojišťovně jste pojištěni proti všemu
a na všechno - dokud po ní nic nechcete!!!
Příklad čtvrtý. Postavíte dům a nastěhujete se. Aby vám vše
fachčilo, musíte si sjednat dodavatele elektrické energie – pak

máte teplou vodu, topíte, svítíte, vaříte a platíte cenu, kterou jste si
dohodli. Poté vás třeba kontaktuje po telefonu „naháněč“ jiného
dodavatele energie. Chvíli odoláváte a zeptáte se nejdříve, za kolik
nabízejí energii oni. Vyndáte fakturu za minulý rok a necháte
si vše propočítat. Najednou se dozvíte, že zde by byla finanční
úspora asi 3000 Kč. Nakonec souhlasíte a přestoupíte. Vše za vás
vyřídí, i výpověď u původního dodavatele. Ten pošle dopis
s výpovědí a obálku, kdybyste si to rozmysleli. Neodepisujete
a necháte vše běžet pro přestup k novému dodavateli. Chodíte
si po světě a zvoní telefon, neznámé číslo. Hle, neodepsali jste,
a tak vám volá původní dodavatel energie. Vycvičený ženský hlas
se vyptává, proč jste se najednou rozhodli odstoupit od smlouvy
a změnit dodavatele. Jasně, vytáhnete trumf a sypete z rukávu
úsporu, jakou budete nově mít. A taky si trochu nadsadíte,
v mém případě na 3500 Kč ročně. A hle, ono by to šlo. Na druhé
straně vám začnou házet lano, že jste zrovna natrefili na akci
a že když zůstanete, ušetříte 3700 Kč. Asi se trochu vytahujou.
Ne, zákazníka si každej musí hýčkat, dokud ho má. A ne mu
házet lana, teprve když se začne cukat. Také se tímto dozvíte, že
jste po celou dobu placení mohli každý rok ušetřit těch 3700 Kč
a jakého z vás dělal dodavatel energie „Jarina“. Tato doba nahrává
všem „kšeftařům“, kteří nás mají svým způsobem v hrsti. Vysávají
nás, dokud se necháme.
Josef Kosička
P.S. Věrnost je krásná, pokud nic okolo nezjišťujete!!!

Rozhovor s Martinem Padělkem, novým hráčem velimského nohejbalu
V minulém čísle Velimských novin jsem slíbil rozhovor s novou
posilou velimského nohejbalu a slib tímto plním.
Mohl bys prosím krátce představit svou sportovní kariéru?
S nohejbalem jsem začínal okolo puberty, ovšem tehdy to byl
pro mě jen doplňkový sport. S klukama od nás z chatové osady
jsme trávili víkendy na osadě Merida, kde to tehdy nohejbalem
hodně žilo, a tak jsme čutali každé víkendové odpoledne i během
letních prázdnin. Mým prioritním sportem bylo tou dobou karate,
které jsem dělal závodně. Ovšem v 21 letech jsem měl během
zápasu vážnější úraz a rozhodl jsem se s tímto sportem skončit.
Přeorientoval jsem se na nohejbal.
Hrálo při koupi domu ve Velimi roli to, že se tu hraje nohejbal?
Jelikož pracujeme s partnerkou oba v Praze a denně dojíždíme,
nebylo nutné se nohejbalu vzdávat, ale určité ústupky jsem
udělat musel. Musel jsem se vzdát II. ligy v Čelákovicích, protože
dojíždění bylo náročné a sobotní zápasy mi neumožňovaly
pracovat na zahradě a kolem domu během víkendů tak, jak bych
potřeboval. Přestoupil jsem tedy do pražských Žlutých lázní
do krajského přeboru, který se hraje v týdnu, ale tréninky jsem
absolvoval již s klukama z Velimi. Byl jsem se podívat i na několik
jejich zápasů, protože už tehdy mě kluci oslovili s tím, že by byli
rádi, kdybych se k nim připojil a začal hájit velimské barvy.
Co rozhodlo o tom, že sis vybral družstvo, které hraje okresní
přebor?
Postavení se na vlastní nohy a společný život s partnerkou byl
krok správným směrem, ovšem odvrácenou stranou mince byl
stesk po ligové úrovni nohejbalu. Dodnes mě svrbí nohy, když
sleduji ligové zápasy. Ještě několik měsíců po odchodu z ligy jsem
stále pomýšlel na to, že bych se do ligy vrátil, jakmile se vše ustálí.
O přestupu do družstva, které hraje „pouze“ okresní přebor (a to
ještě na chvostu), rozhodla úžasná parta kluků a skvělá přátelská
atmosféra. Kluci, přestože mě znali velmi krátce, mě přijali
mezi sebe a pomohli mi v začátcích. Druhá věc, která rozhodla
o přestupu do Velimi, byl přístup kluků k nohejbalu, jejich zápal,

snaha zlepšovat se a jít nahoru. Po půl roce, kdy jsem s klukama
pouze trénoval, ale hrál za jiný tým, se hodně zlepšili a já jsem cítil,
že kdybych k nim přestoupil „na plný úvazek“, povzbudí je to ještě
víc a celý tým půjde výkonnostně nahoru. A tak jsem v polovině
sezóny, během přestupového období, potěšil kluky zprávou, že
podzimní část sezóny budeme bojovat společně. Okresní týmy
mají sice nižší úroveň, než jsem byl zvyklý z ligy, ale ten zápal
všech kluků v okrese během zápasů je jiný než v lize, amatérský,
ale krásný. I atmosféra během zápasů je úplně jiná a mě to zcela
pohltilo. Jsou to pocity, které člověk v lize moc nezažívá. Liga je
taková sterilní, bez vášně, prostě klasická strojová hra. Okres je
plný emocí, zážitků, vášně, radosti i vzteku…..
První turnaj se spoluhráči z Velimi a hned vítězství. Je to základna
hráčů pro účast na turnajích pro příští rok?
Je pravda, že hned první turnaj se nám vydařil na výbornou
a kluci hráli skvěle. Hlavně v KO zahráli fantasticky, nikdo nedělal
zbytečné chyby a tím se dosáhlo až na metu nejvyšší. Všechny
zápasy od skupiny až po finále byly náročné a klukům to dalo
hodně. Určitě je to základ pro budoucí turnaje. Obzvláště Pavel
Sedláček je stejný „blázen“ do nohejbalu jako já a nevypustí
žádný balón. Vidím v něm tu jiskru a chuť vyhrávat, kterou jsem
měl kdysi i já, ale před časem ji ztratil. Ovšem teď se mi ty chutě
začínají vracet a nohejbal mě zase baví tak jako před lety. Byl bych
rád, kdybychom stavěli na turnaje dvě trojky v takových sestavách,
ve kterých budeme hrát i soutěž pro další sezónu, ale to už trošku
předbíhám v čase.
Ještě zpátky k okresnímu přeboru. Budeš jistě velkou posilou.
Mohou proto spoluhráči polevit?
Rozhodně polevit nemohou, naopak věřím v to, že dokonce
přidají. Každý se bude chtít dostat do základní sestavy, takže kluci
budou určitě chtít ukázat, co v nich je, a dokázat trenérovi, že
jsou to právě oni, kdo si právem zaslouží nastoupit v základních
sestavách. Ovšem i hráči na lavičce musí myslet na to, že také oni
jsou platnými a důležitými členy a musí mít odehráno, protože
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musí být kdykoliv připraveni zasáhnout do utkání za hráče,
kterému se třeba nedaří nebo se zraní. Jeden vyčnívající hráč je
sice stále výhoda, ovšem ten celkové zápasy nevyhrává. Mohu
nastoupit maximálně do 5 utkání, a když se usměje štěstí, mohu
zařídit maximálně remízu. Ovšem uhrát 5 bodů je velmi obtížné
a zase tak velkým rozdílovým hráčem nejsem. Je tedy nutné, aby
kluci nespoléhali na moje body, ale dělali si vlastní. Sečtením těchto
bodů dosáhneme společného vítězství. Mou úlohou v týmu není
(nebo nemělo by být) vyhrávat zápasy za kluky (co když se zraním,
budu pracovně mimo…). Mojí úlohou by měla být motivace

Říjen v MŠ

Z našich škol

Ani v říjnu jsme se v naší školičce
nenudili. Hned na začátku jsme
navštívili
Salimu
Velim.
Pan
ing. Krupička nás provedl po novém
areálu a dal dětem (úměrně věku)
zasvěcený výklad o pěstování
a uskladnění cibule.
Naše děti nechyběly ani na vítání
občánků na OÚ. Skupina sedmi dětí
nacvičila se svou třídní učitelkou

Tonda na cestách

kluků, zlepšení jejich hry, pomoc s taktikou a postavením během
hry, uklidnění ve vypjatých zápasech atd... Ti kluci potřebují vzor
a vůdčí osobnost, a ne super-nohejbalistu, co vykope vítězství
za ně. Takový nohejbal by kluky nemohl ani bavit.
Letos jsme skončili na 8. místě z 10 týmů. Moje předsevzetí je
přes zimu s klukama pořádně zamakat a hned od jara vlítnout
na soupeře v plné síle a porvat se o body. Nerad bych viděl Velim
na horším než 5. místě, to je hranice, kterou bych považoval
za neúspěch. Naopak za úspěch považuji 4. místo ve skupině.
Děkuji za rozhovor a za rok uvidíme.
B. Filoun

V úterý 24. 10. proběhl na naší škole vzdělávací program Tonda
na cestách od společnosti EKO-KOM, a. s. Beseda byla na téma
Vztah člověka k prostředí s ukázkami třídění recyklovaných
materiálů.

pásmo písniček a básniček. Všem rodičům, prarodičům i hostům
se to určitě moc líbilo. Nechyběli jsme
ani v sokolovně na oslavách svátku naší
republiky. Děti si pásmo opravdu pečlivě
nacvičily a určitě si to odpoledne užily.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci.
Nyní už nás čekají další listopadové akce,
které vyvrcholí rozsvěcením stromku.
Moc se těšíme.

Mgr. M. Nykodemová

Florbal 4. a 5. tř.

V pondělí 30. 10. jsme se zúčastnili florbalového turnaje, který
se konal v Kolíně. Tento turnaj pořádal DDM Kolín, hrálo se
5+1 a podle pravidel musí být vždy na hřišti 1 dívka. Po vítězství
ve skupině (3:1 se 6. ZŠ Kolín, 1:0 se 7. ZŠ Kolín a 1:0 s Kouřimí)
jsme v semifinále narazili na 5. ZŠ Kolín, kterou jsme porazili 1:0.
Prohráli jsme až ve finále s 2. ZŠ Kolín 1:3, takže tým ve složení
L. Sixta, Š. Esterle, J. Houdek, J. Kadlec, J. Kosička, D. Urban,
T. Wasserbauer, J. Němeček, T. Hronová a A. Málková přivezl
stříbrné medaile. Opět děkujeme za koučink J. Nezavdalovi. AH

Vítězové Extraligy ve Velimi
Evropský týden sportu Be-Active
Čerství vítězové Extraligy družstev
petanque hráli ve Velimi. Přijeli sehrát
poslední zápas Polabské ligy petanque.
Pro všechny hráče velimského petanque

Polabskou ligu petanque zastupují první
dva týmy, a to již zmíněné Válcovačky
Lipník a druhý tým PC Sokol Kostomlaty.
Velimští petanquoví hráči se zúčastnili
v Kolíně evropské
náborové akce, kde
spolu s pořadateli
ze Sportu Kolín
seznamovali
zájemce o petanque
s pravidly této hry.

P. Jeřala

bylo svátkem vidět v akci nejlepší
družstvo v republice těsně po jeho
triumfu v Extralize. Družstvo
Válcovačky Lipník zvítězilo také
v letošním ročníku PLP, kterou
Velimští pořádají již pátý rok.
Finále, které se hraje o super
pohár v Praze 17. 11. 2017, se
zúčastní ještě vítězové dalších
dlouhodobých lig. Superpoháru
se zúčastní vítězové ligy pražské,
olomoucké, brněnské a vrchlabské.

5
Velim a svět před půl stoletím
(říjen 1967)
Dne 1. října 1967 začalo ve Francii
a v SSSR barevné vysílání televize. Až
dosud vysílali barevně jen v USA a NSR.
6. října mělo stát ve Velimi 70 nových
stožárů pouličního osvětlení. Rozpočet
na pořízení činil 298 000 Kčs.
Kolem 14. října rostlo na lukách mnoho
žampionů. Ve Velimi to bylo zvláště
v ohradách pro hovězí dobytek zřízených
v bývalém státním statku, který patřil
kdysi rodině Glaserových.
18. října byla vypuštěna americká družice
OSO – Orbiting Solar Observatory.
26. října byl Mohammed Reza Pahlaví
korunován za císaře Íránu. Císařská
koruna měla 5 smaragdů, 2 safíry,
3 380 diamantů a 368 perel. Téhož dne
byla též korunována královna Farah.
V úterý 31. října dobalovali ve Velimské
továrně vůbec poslední oříškovou
a mandlovou čokoládu v historii
tohoto závodu. K uvedenému datu se
ještě formovaly kočičí pacičky. Výroba
drobných čokoládových výrobků skončila
koncem listopadu 1967.
V říjnu 1967 byla v týdeníku Kupředu
zveřejněna u článku o JZD Velim
fotografie agronoma Václava Brtka a člena
JZD Velim Martinka.

Sokol Velim – sportovní aktivity pro děti
Začátek září je již tradičně spojen se
zahájením sportovních aktivit pro
děti. Jak cvičíme? Vždy v pondělí
v sokolovně. Na děti tu čekají
3 různě zaměřená cvičení. Nově
jsou to tanečky – cvičení s hudbou
– vede Iva a Ivana (16–17 h).
Přihlášeno je 30 dětí. Poté následuje

všestranné cvičení pro děti s Ivou,
Ivanou, Janou, Kájou a Janinou
(17–18 h). Přihlášeno je 36 dětí.
Poslední pondělní aktivitou jsou
míčové hry pro malé i velké pod
vedením Ivany a Marcely (18 – 19 h).
Přihlášeno je 18 dětí. Vítáme nejen
stávající členy, ale i spoustu nových,
což nás velice těší.

J. Horáková
Tancování - cvičení s hudbou (dole)

Oddíl sokolské všestrannosti

Míčové hry
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Kosmonosy – Velim 3:1, Pěčice – Velim
1:1 (PK 6:5), Velim – Lysá n/L 2:2 (PK 2:4),
Vyšehořovice – Velim 2:0, Velim – Čelákovice 2:0
B: Velim – Radim 4:2, Velim – Krakovany
3:1, Tuklaty – Velim 2:3, Velim – Plaňany 3:2,
Dobré Pole – Velim 1:2
Dorost: Č. Brod – Velim 1:1, J. Lhota – Velim
2:1, K. Hora – Velim 0:6, Velim – Čáslav B 7:0,
Sokoleč – Velim 1:11, Velim – Kostomlaty 6:1
Starší žáci: Velim – Dobrovice 5:2, Velim –
Benátky n/J 1:0, Zeleneč – Velim 2:4
Mladší žáci: Bečváry – Velim 2:5, Velim –
Rostoklaty 7:0

Pozvánka
Tradiční rozsvícení vánočního stromu na „náměstíčku“
ve Velimi se uskuteční
v sobotu 2. 12. 2017 od 17 h.

V neděli 3. 12. 2017
od 15 h se koná
v sokolovně mikuláššká
besídka.

Vstupní stanice ČOV – Velim prošla technologickou obnovou
V nedávné době došlo k předání vstupní přečerpací stanice
ČOV Velim, která prošla technologickou obnovou. VODOS,
s. r. o., Kolín jako provozovatel požádal majitele ČOV Velim
v minulém období o obnovu technologické části tohoto
zařízení, které slouží k čištění splaškových vod pro tuto obec.
Roční objem vyčištěných vod je 105 300 m3/rok a celkem je
tím zajištěna likvidace kalu o hmotnosti 177,5 t/rok.
Specifikace provedení díla proběhla v obnově čerpadel,
ovládacích armatur, indukčních průtokoměrů, obslužné
lávky, elektroinstalace a vstupních poklopů. Tato obnova
byla provedena dodavatelem VODOS, s. r. o., Kolín, a to
ve schválené ceně
455 000 Kč.
Jako provozovatel ČOV
Velim bychom rádi poděkovali vlastníkovi tohoto zařízení
Obci Velim, zastoupenou panem Josefem Seifertem,
který zajistil takto rozsáhlou obnovu vodohospodářského
majetku dle plánu obnovy na základě žádosti provozovatele.
Celé dílo bylo předáno po zkušebním provozu bez vad
a nedodělků. 
Bc. Luboš Haken, výrobní ředitel

Sokol Velim – florbal
V neděli 15. října uspořádal oddíl florbalu
v sokolovně první župní turnaj sezóny. Hrálo
se ve 3 kategoriích a zde jsou výsledky:

Kategorie Ia mini žáci (2010–2008):
1. Nymburk „A“, 2. Velim „B“ a 3. Benátky n. J.
Kategorie Ib mladší žáci (2007–2005):
1. Velim „Draci“, 2. Velim „Jestřábi“,
3. Nymburk „A“
Vítězné družstvo (foto): Nezavdal J.
(nejlepší střelec – 17 b.), Holzbauer J.,
Hrabák D., Veit L. a Němeček J.
Kategorie II starší žáci a junioři (2004–
2001): 1. Velim „A“, 2. Nymburk „A“ a
3. Nymburk „B“
Vítězné družstvo: Tůma D. (nejlepší
střelec – 12 b.), Čábela R., Kyncl J.,
Sixta R., Antuš D. a Hrabák D.
M. Esterle
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