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Nový pavilon MŠ je hotov
Mateřská škola Velim hlásí velký úspěch. Jsme zpátky ve svém
areálu a v novém pavilonu. Tentokrát byla postavena červená
budova - třída B a tím je zrekonstruován celý areál. Tuto
poslední etapu zaplatila obec, aby se děti mohly co nejrychleji
vrátit zpět do své třídy, která musela být kvůli nevyhovující
statice budovy v lednu tohoto roku uzavřena. Začali jsme psát
novou kapitolu naší školičky, která byla otevřena na nynějším
místě v roce 1984, a v roce 2017 byla dokončena její celková
rekonstrukce. Třída je připravena pro ty úplně nejmenší, dvou
až tříleté děti. Svým vybavením odpovídá vyhláškám, které
co nevidět vstoupí v platnost. Z celého srdce doufám, že v ní
(stejně jako v ostatních třídách) budou naše děti spokojené

a šťastné a na léta v MŠ budou dlouho vzpomínat. Já sama
mám na svou třídu i paní učitelku velmi příjemné vzpomínky.
Moje třída byla „Déčko“. Mohla jsem zalévat paní učitelce
květiny, měli jsme to nejblíž na zahradu, a tedy i k vysněným
houpačkám. Když se mi zastesklo po mamince, chodila jsem
slzet za záclonu do šatny… To všechno k životu ve školce
patřilo, patří a bude patřit. Moc bych chtěla poděkovat všem,
kteří jakoukoliv formou pomohli v první či druhé etapě
rekonstrukce, též ZŠ T. G. M. Velim, že nás vzala dvakrát
pod svá křídla, a hlavně obci Velim, která investovala nemalé
peníze do budoucnosti našich dětí. Díky.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka školy
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 29. 8. 2017
•
•

•

•
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•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. VIII-2017.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5-2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2017 pro FSČCE
Velim na obnovu kulturní památky v roce 2017, kterou je
obnova a zprovoznění věžních hodin ve výši 27 000 Kč.
ZO vzalo na vědomí vyjádření MěÚ Kolín, odbor dopravy,
k posunutí dopravní značky konec a začátek obce ve Vítězově
v obou směrech. Posunutí značek bude posouzeno na místě
samém do konce měsíce.
AZ Elektrostav, a. s., podal žádost o vyjádření k existenci
sítí a k zpracované trase pro projekt stavby a návrh SOBS.
ZO se dohodlo na úpravě návrhu Smlouvy o smlouvě
budoucí v článku IV, bod 3 – oprava celková (obecní plochy
– chodníky a silnice, záruka 5 let). Vyjádření k sítím ZO
neposkytuje.
ZO odsouhlasilo žádost pana Van Phuong Dao, Velim,
o zhotovení vjezdu ze zámkové dlažby na obecním pozemku
u RD č. p. 47 ve Velimi (na náklady žadatele).
ZO rovněž odsouhlasilo žádost pana J. Sahulky, Velim,
o rekonstrukci mostku na obecních pozemcích p. č.1035/2
a částečně 990/1 před domem č. p. 480 ve Velimi (na náklady
žadatele).
ZO odsouhlasilo podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti v souvislosti se stavbou
IE-12-6005901, Vítězov – úprava NN od TS Obec KO_0023
se společností Geoperfect, s. r. o.
ZO projednalo seznam žadatelů o byt dodaný sociální
komisí a rozhodlo se přidělit byt v č. p. 541, ulice K Sídlišti,
slečně Kateřině Bodlákové, učitelce v ZŠ Velim, a byt
v č. p. 487, ulice Palackého, panu M. Kosinovi.
Na základě diskuse požádal pan starosta Seifert ZO
o schválení záměru obce propachtovat obecní pozemky
v k. ú. Cerhenice, k. ú. Velim a k. ú. Vítězov, na LV č. 10001
a LV č. 1419, za minimální pachtovné ve výši 4 000 Kč/ha
s minimální dobou trvání pachtu 10 let. ZO tento záměr
schválilo. Záměr bude vyvěšen na Úřední desce obce Velim
a elektronické úřední desce po dobu zákonné lhůty. ZO
si vyhrazuje, že v případě sporů a nejasností může soutěž
zrušit.
Informoval, že volby se uskuteční ve dnech 20. – 21. 10. 2017.
Pan starosta informoval ZO, že ho oslovil pan Brtek
z hudební skupiny Unikát, který se zeptal, zda obec počítá
s uspořádáním plesu. Starosta navrhuje, že ples by mohl
být 10. 3. 2018. O případné spolupráci se uvažuje (např.
sportovci…).
Na základě diskuse z minulého zasedání ZO oslovil starosta
3 společnosti, aby do dne tohoto zasedání podaly nabídky
na zhotovení oplocení u areálu MŠ Velim. Oslovené společnosti
(KG-SERVIS, spol. s r. o., SAFECONN, s. r. o., DAVID
SIXTA, stavební s. r. o.) dostaly tabulku s údaji, tzv. slepý
rozpočet. Po prostudování nabídek (KG-SERVIS, spol. s r. o.
– 121 384,39 Kč bez DPH, SAFECONN, s. r. o. – 127 199,17 Kč
bez DPH, DAVID SIXTA, stavební s. r. o. – 146 472,29 Kč
bez DPH) ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky
na stavební práce s názvem „MŠ Velim – oplocení – zeď“,
kterou je nejnižší nabídka uchazeče KG-SERVIS, spol. s r. o.,
Velim, Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim, IČO: 25682512.
Mgr. Kyncl požádal o zajištění prohlídky kotlů na poště.

Dále upozornil na špatný stav oken v č. p. 452. Starosta
odpověděl, že výměna oken je plánována na příští rok
a částka bude zahrnuta do rozpočtu.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 20. 9. 2017
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Ing. Radechovský (paní Jelínková, Velim) požádal o umístění
elektrického sloupku před RD na obecní pozemek p. č. 1035/2
v k. ú. Velim. ZO s tímto návrhem nesouhlasí, neboť
umístění sloupku by zmenšilo plochu chodníku a sloupek by
bránil při úklidu sněhu. Navrhlo a schválilo umístit sloupek
do zeleného pásu (obecní pozemek p. č. 380/4 v k. ú. Velim)
v ulici Okružní těsně k oplocení RD č. p. 507.
ZŠ T. G. Masaryka požádala o povolení výjimky podle § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. Ve školním roce 2017/2018
bude mít IX. třída k 1. 9. 2017 31 žáků, tedy více, než
stanovuje vyhláška č.48/2005 Sb.,o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Škola učiní opatření, která povedou k tomu, aby vyšší
počet žáků nebyl na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a byly splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. ZO
odsouhlasilo udělení této výjimky.
ZO schválilo rozpočtová opatření č. 2-2017 a č. 3-2017
ZŠ Velim, se kterými seznámil všechny přítomné
Mgr. P. Karpeta.
MŽP, Praha, zaslalo návrh na vyhlášení Národní přírodní
památky V Jezírkách. ZO vzalo návrh na vědomí a bude
vyvěšen.
ÚAPPSČ – Mgr. I. Benková zaslala pozvánku na oficiální
odhalení panelů k informační stezce O životě prvních
zemědělců ve Velimi, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017
od 16.00 hodin na náměstí Obránců míru ve Velimi.
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., požádal
o zveřejnění informace o probíhajícím sociologickém
průzkumu. ZO vzalo na vědomí, informace bude zveřejněna
na webu obce i v tisku.
ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy č. 25578 se společností
VODOS, s. r. o., Kolín, o dodávce vody do ZŠ T. G. Masaryka
ve Velimi.
ZO
odsouhlasilo
podepsání
Darovací
smlouvy
na interaktivní tabule do ZŠ a MŠ Velim ve výši 446 986,10 Kč
vč. DPH s firmou Ball Aerocan CZ, s. r. o.
E. Hroudová, Velim, požádala o zrušení předkupního práva
obce k parcele p. č. 1140 v k. ú. Velim. ZO odsouhlasilo
zrušení tohoto předkupního práva a pověřilo JUDr. Těmína,
Ph.D., vyhotovením smlouvy a návrhu na vklad.
MěÚ Kolín, odbor výstavby, zaslal oznámení o provedení
závěrečné kontrolní prohlídky stavby – Stavební úpravy
mateřské školy – pavilon B dne 26. 9. 2017.
ZO
odsouhlasilo
podepsání
Darovací
smlouvy
na informační panely o neolitickém sídlišti ve Velimi včetně
instalace ve výši 68 849 Kč vč. DPH.
Záměr obce propachtovat obecní pozemky v k. ú. Cerhenice,
k. ú. Velim a k. ú. Vítězov, na LV č. 10001 a LV č. 1419,
za minimální pachtovné ve výši 4 000 Kč/ha, s minimální
dobou trvání pachtu 10 let byl vyvěšen na Úřední desce obce
Velim a elektronické úřední desce po dobu zákonné lhůty.
Na základě výše uvedeného zveřejněného záměru se přihlásili
tři zájemci. Starosta se souhlasem ZO pověřil místostarostu
Petra Kubelku otevřením obálek. Místostarosta Petr Kubelka
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otevřel obálky v pořadí, v jakém byly do podatelny
na Obecní úřad Velim doručeny, a seznámil zastupitele
s výší nabízených cen: V. Plachý, Vítězov – 5350 Kč/ha,
J. Kubíček, Vítězov – 4300 Kč/ha a Salima družstvo Velim
– 5100 Kč/ha. ZO pověřilo JUDr. Těmína, Ph.D., kontrolou
nabídek. Nabídky budou posouzeny a vyhodnocena jejich
úplnost. Poté místostarostové, starosta a JUDr. Těmín, Ph.D.,
vyzvou zájemce s nejvyšší nabízenou částkou, aby se dostavil
na OÚ Velim v pondělí 25. 9. 2017 v 18.00 hodin. Zde stanoví
podmínky pachtu. O případném pachtu bude rozhodnuto
na dalším zasedání ZO.
Pan starosta informoval ZO, že nechal zaměřit cyklostezku
k čističce u Vítězova. Ještě jednou pozval zastupitele
na slavnostní odhalení informačních panelů, které se
uskuteční ve čtvrtek na velimském náměstí.
Paní Ž. Svobodová, DiS., oznámila zastupitelům, že pokud
bude kolaudace (26. 9. 2017) pavilonu B v pořádku, plánuje
během listopadu slavnostní otevření, které by zároveň spojila
s Dnem otevřených dveří celé MŠ. Dále se zmínila, že během
října bude dokončeno oplocení MŠ a budou zrenovována
vrata. Dále navrhla, že by bylo třeba opravit chodníky v MŠ
a dokončit terénní úpravy. Starosta odpověděl, že prověří
finanční situaci.
V ulici Vítězovská spadla u fary zeď k panu Gregorovi.
Starosta situaci prověří, suť ze zdi bude odklizena a místo ní
bude případně postaven plot.

•
•
•
•

•
•

•

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 4. 10. 2017
•

Starosta předal nejprve slovo panu Plachému, který se
vyjádřil k nabízeným pozemkům. Zeptal se, zda existují
podnájemní smlouvy. JUDr. Těmín, Ph.D., odpověděl,
že obec všechny nájemní smlouvy k polím vypověděla
a tím pádem by pole měla být volná. Pokud někde
existují podnájemní smlouvy, jsou neplatné, obec v nich
nefiguruje, a tudíž nemůže garantovat součinnost. Obec
udělala výběrové řízení na zemědělské pozemky,ale pan

•
•

Plachý argumentoval, že se na pole nedostane. Navrhl, že
se dostaví na obec v pondělí 9. 10. 2017 v 18.00 hodin se
svým právníkem a znovu probere se starostou, místostarosty
a JUDr. Těmínem, Ph.D., vzniklou situaci. Místostarosta
Kubelka navrhl, že kvůli narovnání majetkoprávních vztahů
obec požádá SPÚ o komplexní pozemkové úpravy.
ZO odsouhlasilo Plán údržby vodohospodářského majetku
pro rok 2018, který zaslal VODOS Kolín, s. r. o.
ZO vzalo na vědomí Kolaudační souhlas MěÚ Kolín –
Stavební úpravy mateřské školy – pavilon B- a povolení
užívání.
ZO vzalo na vědomí informace – ČEZ vs. obec (trafačky) –
oznámení nejvyššího soudu v Brně o přijetí podání (spisu)
pod zn. 32 Cdo 4655/2017.
MěÚ Kolín, odbor dopravy, zaslal doplnění stanoviska
k posunutí dopravního značení začátek a konec obce Vítězov.
ZO pověřuje starostu Seiferta dalším jednáním o posunutí
značky, které je podmínkou pro cyklostezku.
Pan starosta informoval zastupitele, že se uskutečnilo
slavnostní odhalení informačních tabulí a ještě jednou
poděkoval Ball Aerocanu CZ, s. r. o., za tento dar obci.
Místostarosta Kubelka nechal zpracovat Nykosem nabídku
na mimořádné svozy bioodpadu. ZO odsouhlasilo dva
mimořádné svozy bioodpadu ještě během měsíce listopadu.
Datum bude upřesněno.
Dále navrhl, že by bylo vhodné požádat Státní pozemkový
úřad o pozemkové úpravy v k. ú. Velim a k. ú. Vítězov
z důvodu vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům
a vyřešení protierozních opatření v severozápadní části
katastrálního území Velim a severní části katastrálního
území Vítězov. ZO s tímto návrhem souhlasilo.
Pan Škopek upozornil, že na křižovatce v ulici Pražská
je zanesen odtokový kanál. Starosta odpověděl, že bude
vyčištěn.
Paní Svobodová, DiS., oznámila zastupitelům, že pavilon B
byl zkolaudován, děti budou do pavilonu přemístěny
v měsíci říjnu.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Velim podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční:
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č.1 – budova OÚ Velim, náměstí Obránců
míru 120, velká zasedací místnost, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice: Pražská, Sokolská,
třída Krále Jiřího, Riegrova, Ve Dvoře, Vítězovská, Polní,
nám. Obránců míru, Za Fajberkem
ve volebním okrsku č.2 – Základní škola Velim, K Sídlišti 563,
přízemí, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – ulice: Palackého, Armádní, Dolní Nouzov, Horní
Nouzov, l. máje, Dvořákova, K Sídlišti, Karlova, Krátká, Křížová,

Zahradní, Na Skalce, Na Skále, Nádražní, Novoveská, Okružní,
Školní, Tylova, U Hřiště, U Koupaliště, Václavská, Sadová
ve volebním okrsku č.3 – budova bývalého OÚ Vítězov čp. 29,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
Vítězov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Ve dnech voleb vydá na žádost voliče okrsková volební komise
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Josef Seifert, starosta obce Velim
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Svoz bioodpadu

Společenská rubrika

Významná životní jubilea
oslavili:
Špalková Nelja, Velim
Srpová Hana, Velim
Schránil Jaroslav, Velim
Slezová Mária, Velim
Moučka Ladislav, Velim
Plačková Jana, Velim
Součková Ludmila, Velim
Výborná Růžena, Velim
Jeřábek Václav, Velim

Češka Eustach, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Barták Kristián, Velim
Fialová Laura, Velim
Rodičům blahopřejeme!

Upozorňujeme občany, že mimořádné svozy bioodpadu se
uskuteční ještě ve středu 1. 11. 2017 a 15. 11. 2017.

Pozvánka
Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova
4. oddíl Sokola Velim
ve spolupráci s OÚ Velim
vzpomene

99. výročí založení ČSR
SOBOTA 28. ŘÍJNA 2017
SOKOLOVNA – 14 hodin
promluví J. Součková,
zazpívá L. Nohejlová – Mrzenová
SRDEČNĚ ZVEME

Velim a svět před půl stoletím (září 1967)

Do 3. září se ve Švédsku jezdilo vlevo.
V pondělí 4. září začala ve Velimi v poloze Za Dvorem výstavba
prvního skladu JZD Velim. Jeřáb začal zabudovávat dvojřadí
vysokých sloupů.
5. září se československé letadlo zřítilo do kanálu La Manche.
18. září byl ve Velimi na návštěvě pan Josef Kůrka, emigrant,
který přijel z USA. Měl již americké státní občanství. Povolení
k pobytu v ČSSR měl do začátku října 1967.

Poděkování

Děkuji za milou návštěvu pana starosty a paní Slabé a dárek
ku příležitosti mých kulatin.
Moučka Ladislav st.

Velimské objevy

Ve čtvrtek 21. září 2017 prožili Velimští slavnostní odpoledne,
kdy ředitelka ÚAPPSČ paní Mgr. Irena Benková se svými
spolupracovníky a studenty archeologie představila dva panely
s informacemi o vzácných archeologických nálezech ve Velimi
na pozemku podniku Ball Aerocan CZ. Panel na náměstí má
téma „Jak žila Velim před 7000 lety“ – a u školy proti poště –
„Archeologický výzkum vsi z mladší doby kamenné ve Velimi“.
Předtím hosté v oděvech prvních zemědělců na našem území
navštívili velimskou školu, aby s významným objevem seznámili
i žáky. (Pozn. redakce: Žáci 4. – 9. třídy absolvovali neolitický
vzdělávací program. Dozvěděli se, jak to zde v té době vypadalo,
a sami si vyzkoušeli výrobu zbraní, mletí mouky, tkaní – výrobu
šperků. Foto na další straně.) Na náměstí pohovořil Bc. Tomáš
Chlup o vystavených drobných nálezech: zlomcích zdobených
keramických nádob, kamenných nástrojích, zvířecích kostech
a o významu zachovaných organických nálezů z objevené studny.
Poté přešli návštěvníci k panelu u školy, který zobrazuje obydlí
dávných velimských předků.
Velim se svým archeologickým bohatstvím zapsala do dějin, a to
světových.

V pátek 15. září 2017 navštívil evangelický kostel p. Štěpán
Svoboda, arcidiecézní organolog a varhaník, zaměstnanec
Pražského arcibiskupství, aby si prohlédl varhany, protože
tyto nástroje studuje. Připravuje knihu o vzácných varhanách
v Čechách a na Moravě. Dověděli jsme se, že velimské varhany
jsou vůbec největší nástroj, který kutnohorský Václav Mölzer
postavil. S jejich stavbou začal r. 1865 a varhany dokončil
s pomocí svého bratra Antonína r. 1866, kdy je uváděl varhaník
od sv. Víta v Praze Josef Foerster, otec hudebního skladatele
Jos. Bohuslava Foerstera. Pan Svoboda prohlédl a vyfotografoval
nástroj vně i zevnitř a zajímal se, byl-li kdy nalezen nějaký
nápis jejich stavitele. Žel nikdy nic takového objeveno nebylo.
A když už končil práci, zahrál a prohlásil: „Varhany předčily mé
očekávání, je to nástroj tisíců barev.“ A ještě jej napadlo podívat
se nakonec na boční desku hracího pultu, odkryl ji a ejhle! objevil
nápis psaný tužkou a špatnou češtinou, který zní: „Nazdar!!!
Harcí stul. Toto varhani štemoval a opravoval Anton Mölzer
z Kutni Hori s pomocníkem Klubal Bohumil z Chotěboře č. 460
? května Roku 1871. Toto varhani stavěl Anton a Vaclav Mölzer
z Kutnihory Roku 1865, stavitel varhan a piany.“
Nápis tedy pochází z r. 1871, je psán rukou Antonína Mölzera
(což je bratr Václavův).
MČ

Z našich škol
V MŠ to prostě zase žije

Celé září se u nás v mateřské škole neslo v duchu zvykání si
a navazování nových kamarádských vztahů. V každém pavilonu
bylo několik úplně nových dětí, které buď ještě do školky
nechodily, nebo přišly z jiné MŠ. Těm samozřejmě pomáhaly paní
učitelky a hlavně je uvedli starší a zkušenější kamarádi. Všichni
jsme si opakovali pravidla platná v naší škole, seznamovali se
s novými hračkami. Navštívila nás se svým divadélkem i paní
Lhotáková a děti zhlédly pohádku „Jak Matěj vysvobodil vítr“.
Moc se u ní pobavily a hlavně sledovaly, jak černokněžník zlobí,
a možná se ho i některé děti trošku, ale opravdu trošinku bály.
Někteří se i zapojili do programu a všichni si to moc užili.
Všichni si jistě všimli, že nám roste nový, červený pavilon, a tak
se všechny s dětmi těšíme na brzké stěhování do nového. Ale o
tom a dalších věcech si povíme v listopadu.

Atletika

Dne 21. 9. se na atletickém stadionu v Kolíně konal Atletický
trojboj 4. a 5. tř a Atletický čtyřboj 8. a 9. tř. I naše škola zde
měla své zastoupení. Největším úspěchem bylo 2. místo štafety
(4. a 5. tř.) ve složení Hronová T., Steinbrecherová P., Sixta L.,
Urban D., Divecký P., Vedral D., Kadlec J., Esterle Š., Korenc J.
a Wasserbauer T. V úterý 26. 9. se konal v Kolíně přespolní běh.
Nejlepším umístěním bylo 6. místo L. Sixty v kat. 4. – 5. tř.

Neolitický vzdělávací program

Minikopaná 8. a 9. tř.

Ve středu 4. 10. se fotbalisté z 8. a 9. třídy zúčasnili turnaje
v minikopané v Kolíně. Bez porážky jsme skončili na 2. místě
pouze o skóre. Hráli: Hrabák D., Pena A., Noll L., Vrkota P.,
Vácha Š., Kmoch T., Náděje A., Korenc K., Korenc A. a Dočkal V.
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Výsledky a tabulky:
A: Velim – Kly 3:2, Mělník – Velim 0:1,
Velim – Poděbrady 4:1, Divišov – Velim 1:2,
Velim – Mnichovo Hradiště 1:0
B: Libodřice – Velim 1:5, Velim – Jevany
1:2, Pečky – Velim 3:2, Velim – Žíželice 10:0,
Červené Pečky – Velim 0:4
Dorost: Suchdol – Velim 0:6, Velim –
Čelákovice 6:2, Velim – Pečky 3:1
Starší žáci: Straky – Velim 0:3, Velim – Velký
Osek 2:1, Vrdy – Velim 2:1, Velim – Mladá
Boleslav 5:1
Mladší žáci: Velim – Český Brod 1:8,
Zásmuky – Velim 1:5

II. ročník vítězovského
Oktoberfestu 2017
Ve Vítězově proběhl v sobotu 7. října
2017 II. ročník Oktoberfestu, odstartovaný
slavnostním naražením prvního sudu.
Největšího pivního festivalu ve Vítězově
a blízkém okolí se zúčastnilo na třicet
pivachtivých návštěvníků.
Na dva údery zarazil pípu do sudu starosta
hasičské obce, a pak už mohl zvolat tradiční:
„Je naraženo!“ Další slavnostní povinností
starosty sboru byl přípitek s velitelem SDH
a dalšími významnými hosty, během něhož
už celým prostorem festivalového stanu zněla
oblíbená píseň pivních festivalů Ein Prosit
(Na zdraví).
Ženy v pestrobarevných dirndlech a muže
v kožených kalhotách s tzv. padacím mostem
čekala především pestrá směs atrakcí, tradiční
dechové hudby a piva. Vedle piva se podávaly
i typické pochutiny v podobě preclíků, klobás
či guláše.
Doopravdy jsme si to všichni užili!
Aleš Ruznar

Nohejbalový podzim 2017

Pro podzimní část nohejbalové sezóny
jsme získali velkou posilu v osobě Martina
Padělka. Jenže hned v prvním utkání se
Sendražicemi se ukázalo, že na vítězství musí
bodovat i ostatní hráči, nejen on. Prohra 4:6
proto velmi mrzela. Až na Padělka nikdo
nepodal ani svůj běžný výkon. Následovalo
hladké vítězství nad Velkými Chvalovicemi
9:1 a Čáslaví 7:3. Vypadalo to, že se všichni
rozehráli a že už vše půjde jako po másle.
Prohra 2:8 v Konojedech v silné sestavě nás
snesla zpět na pevnou zem. Pravdou je, že se
v tomto opravdu nepovedeném utkání nic
nedařilo. Zato se Sázavou to byla nohejbalová
paráda. Výsledek 8:2 opravdu potěšil.
Na poslední utkání jsme jeli do Zruče.
Bez posily Martina Padělka, ale odhodláni
porvat se o vítězství. První polovina utkání
patřila nám, druhou ovládl soupeř. A tak
jsme v posledním zápase dvojic zachraňovali
remízu 5:5.
Hodnotíme-li letošní druhou soutěžní sezónu
jako celek, tak dopadla velmi dobře. Družstvo
TJ Sokola Velim skončilo v dlouhodobé soutěži
na osmém místě (z deseti účastníků). Vyhráli
jsme tři utkání a čtyřikrát remizovali, celkem
deset bodů. V porovnání s minulým rokem
jsme postoupili v soutěži o jedno místo a získali
o čtyři body víc. Tajným přáním bylo umístit
se do pátého místa. Tohle umístění nám uteklo
o šest bodů. Třeba o prohru v Sendražicích,
ztrátu vítězství v domácím utkání se stejným
soupeřem, prohru a remízu se Zručí, prohru
v Českém Brodě a ve Velkých Chvalovicích. To
byla utkání, kde jsme ztratili body. Jarní část
byla poznamenána zraněním dvou klíčových
hráčů. Ostatní je nedokázali plně nahradit,
a tak jsme vybojovali pouhé tři remízy. Pro
podzim jsme získali posilu Martina Padělka
(seznámení s ním připravíme do dalšího
vydání Velimských novin).
K dispozici bylo kompletní
uzdravené mužstvo a ze šesti
zápasů jsme čtyřikrát bodovali.
Hlavně se herně zlepšili všichni
hráči a bylo to hned znát
i výsledkově. Zůstala nám
stále jedna neřest. Nedokážeme
v rozhodujících momentech
zápasů nechybovat. To nás
připravuje o důležité body.
Jaké byly výsledky a hodnocení
jednotlivých
utkání,
se
můžete dočíst na našich
webových stránkách http://
nohe j b a lvel i m . prowe b. c z

B. Filoun
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