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Volby 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly
ve dnech 8. a 9. října 2021. Ve volbách kandidovalo 20 politických
stran a 2 volební koalice. Byly to první volby do Poslanecké
sněmovny, které se konaly podle nových regulí po rozhodnutí
Ústavního soudu o zrušení části volebního zákona. Potřebnou
hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny (5 % pro jednotlivé
strany, 8 % pro dvoučlenné koalice a 11 % pro vícečetné koalice)
překročily SPOLU, ANO, PirSTAN a SPD. Poprvé v historii
samostatné ČR se do Poslanecké sněmovny nedostaly ČSSD
a KSČM. S volebními výsledky nebyli spokojeni ani samotní
Piráti, protože voliči na jejich kandidátce kroužkovali především
kandidáty STAN. Nejvíce preferenčních hlasů získal předseda
STAN a bývalý kolínský starosta Vít Rakušan. Do Poslanecké

sněmovny se letos dostal rekordní počet žen. Celkově jich
do poslaneckých lavic usedne 50, což je nejvíc v historii.
Volební účast 65,43 % byla třetí nejvyšší v historii ČR, vyšší byla
pouze v letech 1996 a 1998. Účast ve Velimi byla opět vyšší než
je celorepublikový průměr. Vyšší byla pouze v letech 1996 a 1998
(což kopíruje republikovou účast), ale také v roce 2006, kdy byla
a kousek vyšší než letošní.
Ve Velimi (na rozdíl od celkových výsledků) zvítězilo ANO
před koalicemi PirSTAN a SPOLU. Lidé z jednotlivých okrsků
hlasovali podobně. Největší procento hlasů získalo ANO
ve Vítězově (36,66 %). Naopak nejvyrovnanější počet hlasů mezi
prvními třemi stranami byl ve druhém okrsku (škola). Nejmenší
volební účast byla v prvním okrsku (OÚ) – 61,09 %.
AH
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 22. 9. 2021
•

•
•

•

•

•

•

•

Pan starosta oznámil, že zasedání ZO bude opět
přenášet online pan Jüptner. Ing. Štěpánek položil panu
Jüptnerovi otázku, zda zpřístupnění záznamu ze zasedání
i po online vysílání ZO má ošetřené z hlediska GDPR.
Pan Jüptner objasnil situaci při natáčení a konstatoval,
že je vše legální.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2021.
ZO schválilo záměr obce – prodej pozemku p. č. 73/2
o výměře 219 m2 v k. ú. Velim ve vlastnictví obce Velim
i s objektem trafostanice (tř. Krále Jiřího). Na prodej byl
vypracován odborný posudek č. 5070 – výsledná cena
203 960 Kč.
ZO schválilo záměr obce – pronajmutí nebytových
prostor budovy čp. 213 – stavba občanského vybavení
(bývalá lékárna), st. p. č. 324 v 1.NP výše uvedené budovy
o výměře cca 155 m2, ulice Riegrova, Velim, v k. ú. Velim.
H. R., Velim, požádala o pronájem části bývalé lékárny
a stavební úpravy prostoru na vlastní náklady. Chce zde
mít pekárnu/cukrárnu a prodejnu výrobků. JUDr. Těmín,
Ph.D., se zeptal, zda bude paní R. po obci požadovat vrátit
finanční náklady, které do úprav investovala, pokud by
pekárna neprosperovala. Paní R. odpověděla, že toto je
její soukromá akce a po obci, nebude požadovat žádné
finanční náhrady. Vzhledem k charakteru a výši nákladů,
které zde budou muset být realizovány, paní R. navrhuje
zohlednit toto v nájemní smlouvě bezplatným nájmem
po dobu 7–10 let. ZO tento pronájem odsouhlasilo.
Právník obce vypracuje návrh smlouvy s uvedením všech
souvisejících podmínek pronájmu.
ZO schválilo žádost D. K. a J. K., Velim, o povolení
zhotovení vjezdu ze zámkové dlažby na vlastní náklady
před novostavbou RD na pozemku p. č. 237/163 v k. ú
Velim a na obecním pozemku p. č. 237/33 v k. ú. Velim.
Byla přijata žádost od Mgr. M. H., Velim, o výměnu
pozemku p. č. 84/2 a p. č. 945/10 v k. ú. Velim, dle
přiloženého geometrického plánu. Obec Velim zadá
zpracovat odborný posudek a následně poté bude
zveřejněn záměr obce o směně a prodeji pozemku
na úřední desce.
Na dnešním zasedání byl opět projednán dopis firmy
Gemec – Union, a. s., Jívka 187, ve věci přípravy
a rozpracování záměru výstavby vodojemu pro obec
Velim. Obsahem dopisu je doporučení úpravy územního
plánu Velim v rámci připravované změny č. 5 tak, aby
mohl být naplněn záměr obce Velim vybudovat vodojem.
Pan Kostka informoval o výsledcích informativní schůzky
se zástupci společnost Gemec. Pan Kostka a pan starosta
navrhují po konzultaci s panem architektem Krolákem
souhlasit. Na toto téma opět proběhla diskuse, kde byl
uváděn požadavek na souhlas s vybudováním příjezdové
komunikace k vodojemu a na druhé straně byl uváděn
důraz na skutečnost, že není o čem hlasovat, protože
změny územního plánu budou projednávány a hlasovány
naprosto samostatně. Pan starosta dal poté přesto hlasovat.
Doporučení společnosti Gemec – Union, a. s., na úpravu
územního plánu Velim v rámci připravované změny
č. 5 nebylo odsouhlaseno, jelikož nebylo při hlasování
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ZO dosaženo nadpoloviční většiny hlasů členů ZO.
Pan Kostka uvedl, že tudíž není možné v projektování
vodojemu pokračovat.
Ohledně rekonstrukce chodníků v obci Velim – ul.
Pražská, Riegrova, Palackého, Sokolská, Vítězovská
a Novoveská bylo zjištěno, že některé části pozemků
chodníků jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků,
od kterých je obec chce vykoupit. Pan starosta navrhuje
dotčené pozemky od vlastníků odkoupit, i když pro obec
to bude znamenat navýšení finančních prostředků, se
kterými nebylo v rozpočtu počítáno, a tudíž musí být
upraveno rozpočtovým opatřením. Smlouvy o smlouvě
budoucí s vlastníky pozemků připraví obecní právník
a společnost Artendr připraví podklady k odnětí půdy,
které je naprosto nezbytné pro pokračování inženýrské
činnosti a pro získání stavebního povolení na akce
„Rekonstrukce chodníků v obci Velim“. Celková
finanční část za tuto transakci by činila za právnické
služby 15 000 Kč bez DPH, firmě Artendr za zpracování
kompletní administrace vynětí z ZPF 17 000 Kč bez DPH.
ZO výše uvedený bod schválilo a pověřilo pana starostu
k dalšímu jednání.
ZO schválilo žádost od Římskokatolické farnosti Kolín
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velim na rok
2021. Jedná se o opravu kostela sv. Vavřince ve Velimi
– zpracování projektové dokumentace pro získání
stavebního povolení opravy kostela. Požadovaná výše
podpory je 33 880 Kč. Rovněž schválilo Veřejnoprávní
smlouvu č. 6/2021 k této akci.
ZO obdrželo dvě nabídky osázení plochy u křížku
ve Vítězově. – Nabídka od Romana Hanuše, Klipec, činila
201 200 Kč, nabídka Zahradnického servisu, Matějka
Ondřej, Pňov–Předhradí, činila 96 000 Kč. ZO schválilo
levnější nabídku a pověřilo pana starostu podpisem
smlouvy.
Martin Synek zaslal oznámení o pořizování záznamu
z jednání ZO a jeho zveřejňování i po online odvysílání,
kde by byly v budoucnu využity nejspíše tyto platformy:
facebook/ youtube/web stránky.
ZO schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 971/5
v k. ú. Velim (oddělený z p. č. 971/2) o výměře 10 m2,
dle GP 1438-43/2020 z důvodu zhotovení cyklostezky
Vítězov–Velim (převod výše uvedeného pozemku
od Státního pozemkového úřadu na obec Velim).
ZO projednalo a schválilo záměr zakoupení rolby pro
údržbu kluziště.
V. Z., Kolín, M. K. a J. S., Velim, požádali o snížení
minimální velikosti stavebních pozemků na ploše
P042 v k.ú. Velim na hodnotu 800 m2 pro výstavbu
4 rodinných domů. Odpověď pana Ing. ach. Kroláka
– pozemky mají celkem 4500 m2 a byly uvažovány na
3 rodinné domy, úprava na 800 m2 je možná, ale znamená
nutnost vybudování náročnější veřejné infrastruktury
– komunikace v širším uličním prostoru, veškeré
inženýrské sítě včetně čerpání odpadních vod a další
požadavky dle platného ÚP. Na zasedání ZO se dostavili
majitelé dotčených pozemků. Objasnili svůj záměr
a seznámili ZO i s jednáním se stavebním úřadem. ZO
jejich žádosti vyhovělo.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Bien René, Velim
Černá Ludmila, Velim
Koutský Václav, Velim
Valentová Ludmila, Velim
Koucký Milan, Velim
Bejvlová Eliška, Vítězov
Nykodem Luboš, Velim
Chlád Josef, Velim
Urbánek Otakar, Velim
Procházková Květa, Velim
Havelka Josef, Velim
Kolářová Marcela, Velim
Kaluskyj Boris, Velim
Krutský Zdeněk, Velim
Šustová Miroslava, Velim
Svoboda Miloš, Velim
Jeřábková Hana, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Rudolfová Ivana, Vojtek Petr,
Janoušková Alena, Černohous
Mikuláš, Bogášová Viktorie,
Souček Martin, Lukášová
Aniela, Machalová Viktorie,
Ladýř Josef, Vlček Jonáš,
Šmejkal Mikuláš, Hartová
Amálie, Vachta Albert,
Chotěbor Max, Nezbedová
Anna, Janoušek Karel,
Skukálek Lukáš

Jak to vidí občan: Proč je potřebné přemýšlet
o naší účasti v Afghánistánu i trochu jinak?
(článek vznikl v době, kdy hnutí Tálibán – v překladu studenti
– ovládlo Kábul)
V současné okurkové sezóně se vnitřně pozastavuji nad tím,
kolika rádoby novinářům, ale především nám běžným občanům
je a bylo už v době vzniku novodobého afghánského konfliktu
předem naprosto jasné, jak celé to „zbytečné“ dobrodružství
(podporované i naší republikou) dopadne.
Předesílám, že jsem měl v minulosti možnost tuto velice
zajímavou a rozporuplnou zemi navštívit, a to hned dvakrát
(vždy jsem zde strávil několik měsíců). To ze mě samozřejmě
nedělá odborníka na problematiku Afghánistánu a už vůbec
si neodvažuji činit v této věci jednoznačné a hlasité závěry.
Ve skrytu duše si ale myslím, že celá tato anabáze ještě jaksi
vůbec nedopadla a bude se dále intenzivně vyvíjet. Buď v náš
prospěch (mám na mysli západní civilizaci, ke které počítám
i náš životní prostor), nebo už zcela bez naší účasti.
Proč jsme do toho (podle mého názoru) tedy vůbec šli?
Předně se mi totiž vůbec nechce věřit v naivitu americké
administrativy potažmo stratégů z NATO, že by si předem
neuvědomovali nemožnost absolutního ovládnutí tohoto státu
a že by zde chtěli mermomocí zavádět demokracii západního
střihu. Kdyby zde totiž chtěli nastolit demokracii za každou
cenu, bylo by (dle mého názoru) daleko snazší rozdělit předem
Afghánistán na jednotlivé provincie a ustanovit v nich pro
počáteční fázi „vnucování demokracie“ amerického (západního)
správce v čele loutkové vlády vždy se silnou vojenskou
posádkou po ruce (s hlasitým a veřejným použitím zastíracího
argumentu o absolutním zhroucení místní samosprávy
a infrastruktury opravňujícího k tomuto prvotnímu kroku),
a to po vzoru římských legií. Neprosazoval by se zde striktně
již od samotného počátku na vojensky zajištěném území model
samosprávy výhradně z řad Afghánců, včetně budování sboru
vlastní armády, policie, hasičů atp. Už i slavný vojevůdce
Alexandr Veliký se přece raději uchýlil k diplomacii, když při
svých dobyvačných snahách o ovládnutí tehdejší Indie volil
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(s cílem zajistit si bezpečný průchod přes horské průsmyky
Hindúkuše) raději sňatek s afghánskou princeznou než čelení
neustálým útokům kmenových vůdců zběhlých v partizánském
způsobu boje.
Za druhé bych úspěšnou iniciativu souseda s následkem
vyplenění a vypálení mého domu (a teď mám na mysli zničení
Světového obchodního centra v New Yorku) asi také neřešil
jenom tím, že ho přestanu zdravit (slovy politiky přerušil bych
s ním pouze diplomatické styky). Jen připomínám, že to byl
afghánský Tálibán, kdo poskytl těmto teroristům trvalé útočiště.
Za třetí - opravdového kamaráda (myšleno NATO) nemám jen
od toho, abych s ním chodil v pátek na pivo, ale jsem ochoten
mu pomoci a čekám automaticky totéž od něho, když nastane
nepředvídaná situace, se kterou si neumím poradit sám. Nějak
totiž nedokážu pochopit naši přetrvávající celospolečenskou
touhu po absolutní neutralitě, ta přece tady v našem prostoru
nemá historickou tradici a ani možnost přežití. A na obě či
hned na několik stran se to prostě donekonečna hrát nedá.
To je jako udržet si dlouhodobě a navíc ještě naráz manželku/
manžela a milenku/milence nebo nedej bože hned několik
kusů od každého modelu. Na první pohled docela příjemná
představa. Většinou to však skončí fiaskem.
A konečně za poslední. Je tisíciletou praxí prokázáno, že
mezinárodní (mezikmenový) obchod sbližuje i naprosto
rozdílné národy a je v pozitivním slova smyslu sjednocujícím
faktorem. Hlavní význam mezinárodního obchodu je přirozeně
v obohacení obou obchodujících stran. Oproti vnitrostátnímu
obchodu ale může být tento druh obchodu také politickým
nástrojem. A Afghánistán má z hlediska mezinárodního
obchodu co nabídnout, především své dosud naprosto nevyužité
a pro nás až nepředstavitelně obrovské nerostné zdroje. Zdejší
naleziště mědi je jedno z největších na světě. Proč toho tedy
nevyužít i z hlediska obchodní strategie České republiky?
Nevyužijeme-li toho my, zajisté tak učiní někdo jiný.
Současně si dovolím otevřít, slovy britského politika Edmunda
Burkeho, i prostor pro zamyšlení nad lidským rozměrem celé
věci: „Zlu k vítězství stačí, když dobří lidé nedělají nic.“
Na úplný závěr svého článku tedy váženým čtenářům ještě
dlužím zodpovězení mé otázky z úvodu. Proč si vůbec myslím,
že celá afghánská anabáze ještě jaksi vůbec nedopadla a bude
se dále intenzivně vyvíjet? Prostě osobně zastávám názor, že
normální obyčejný afghánský občan měl za těch posledních
skoro dvacet let vůbec poprvé v historii možnost konečně
přičichnout i k něčemu jinému než jsou neustále hrozící (fyzické)
tresty relativně několika náboženských fanatiků (tálibánců je
v Afghánistánu cca 200 000, Afghánců je skoro 40 milionů)
i za provozování obyčejných aktivit našeho všedního života,
nad kterými mnohdy ani nepřemýšlíme - jako je poslouchání
hudby, hraní fotbalu, tanec, sledování televize, používání
mobilu a otevřené chození děvčat s chlapci. Zrnko pokroku již
bylo (i díky naší účasti) zaseto a pomalu klíčí. A zde si dovolím
navrhnout všem, kteří mají i nadále ve věci absolutně jasno, se
v klidu nadechnout a ještě chvíli vyčkat s jednoznačnými závěry,
až se usadí momentálně zvířený prach. Obyčejní Afghánci
jsou houževnatý národ zocelený tisíciletým bojem za vlastní
nezávislost (ochotni převléct kdykoliv kabát, ale na rozdíl od nás
je ctí to, že jim jde výhradně o přežití). A jak trefně napsal pan
redaktor Pavel Novotný: „Radikálové (myšleno Tálibán) si teď
navíc sami vyzkouší, jaké to je vládnout pytli blech jménem
Afghánistán. Možná je vcelku snadné tuto zemi rychle dobýt,
je ale téměř nemožné si kontrolu nad ní dlouhodobě udržet.“

Aleš Ruznar
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Jen tak. Ať se nám tu lépe bydlí!
Občané Vítězova si sami vytipovali, kde se jim nedostává
odpadkových košů. Požádali OÚ o jejich dodání a sami si je
také zabudovali. Strávili tak spolu hezké odpoledne, užili si ho
s úsměvem na tváři. Byla to pořádná dřina, ale posloužili dobré
věci. Pojďme si z nich vzít příklad. Vždyť kdo dnes dělá něco jen
tak? Ať je takových víc.
žas

Dětský den ve Vítězově a žehnání
novému vozu
Vzhledem ke covidové situaci se tradiční Dětský den pod lípami
ve Vítězově uskutečnil až 28. srpna 2021. Členové SDH Vítězov
připravili devět stanovišť, na kterých se děti pobavily a vyzkoušely
své znalosti a dovednosti. Jednalo se například o chemický
pokus s čarodějnicí, chůze po slacklině, poznávání zemědělských
produktů, střelba z praku či džberovky nebo lukostřelba, kterou
zajistil místní myslivecký spolek. Oblíbeným stanovištěm byl
skákací hrad, který nahradil pěnovou párty. Vrcholem dětské
akce bylo představení kouzelníka Čárykluka, který pobavil nejen
děti, ale i dospělé. Každé z dětí si jako odměnu za absolvování
jednotlivých soutěžních disciplín odneslo plyšovou hračku
a sladké dobroty.
Odpoledne patřilo také opožděnému žehnání novému
dopravnímu automobilu Crafter. Na úvod proběhla slavnostní

ceremonie, poté vyznamenání členů SDH Vítězov za jejich práci
a pokračovalo se zdravicemi hostů. Slavnostní proslovy pronesli:
starosta obce Velimi a Vítězova pan Josef Seifert, zástupce
okresního sdružení hasičů Kolín Karel Wiedermann, paní
Zdena Richterová za Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova,
za dodavatelskou službu Progres Servis Sibřina pan Michal
Matoušek, starosta SDH Vítězov
František Kratochvíl a velitel JSDH
Vítězov Milan Bug st. Samotný akt
žehnání provedl kolínský farář Ján
Halama. Večer patřil zábavě pro
dospělé, k poslechu a tanci zahrála
kapela GDO MÁ ČAS. Velké
poděkování patří Davidu Lukášovi
za zajištění výborného občerstvení!
Dopravní
automobil
byl
financován z dotací Generálního
ředitelství HZS, Středočeského
kraje a Obce Velim. Děkujeme
panu starostovi, zastupitelům obce
a zaměstnancům obce za podporu
a velkou pomoc se získáním dotací!
M. Bug ml.

4. ročník Vítězovské stovky
Pod taktovkou SDH Vítězov proběhla 11. září ve velimském
sportovním areálu Vítězovská stovka, soutěž v požárním sportu
na 60 a 100 metrů překážek. Zúčastnilo
se jí přes 160 závodníků z celé republiky.
Celý den se nesl v duchu krásného
počasí! Ráno patřilo mladším a starším
žákům. V těchto kategoriích závodili
i zástupci naší obce, ale bohužel bez
umístění. Odpoledne poměřili své
síly dorostenci a dospělí. V kategorii
mladšího dorostu vybojoval náš
dorostenec Jakub Pospíchal 3. místo.

V kategorii žen získala 2. místo Eliška Bugová. V kategorii mužů
obsadil Lukáš Stýblo 3. místo a zlato si odnesl Matěj Šmíd. Velké
poděkování patří našim sponzorům: Obec Velim, OSH Kolín,
Ball Aerosol Packaging CZ, s. r. o., Lobby Holding, s. r. o.,
Stymos Group, Safeconn, Nástroje Zdraví, Koli, Pivovar Kácov,
Řeznictví a uzenářství Robert Bunc a Coffee Maniac. Díky!
Budeme se těšit
na
jubilejní
5. ročník, který
se bude konat
12. 9. 2022.
M. Bug ml.

Z našich škol
Mateřská škola už jede naplno

Tak už jsme si všichni zvykli na režim v MŠ. Loučíme se ráno
s rodiči bez pláče a plně jsme se zapojili do dění v MŠ.
Ti nejstarší z pavilonu A předvedli pásmo na oslavě 20ti let
působení Ball Aerosolu ve Velimi. Na konci zdařilé akce byl
vedení předán dort se znakem této firmy. Naše škola s firmou
dlouhá léta spolupracuje. Obdržela od ní krásný finanční dar.

Ti nejmladší se naopak na svých procházkách seznamují s okolím
naší školky a vlastně i se všemi kamarády s ostatních pavilonů.
Protože se stále pohybujeme v maximální hygienické opatrnosti,
museli jsme zrušit jedno divadélko z důvodu karantény. Nakonec
se nám ale podařilo absolvovat program canisterapie. Dozvěděli
jsme se, kdy nám pejsci pomáhají, jak se k pejskovi chovat a mohli
jsme se s ním potěšit. Na další akce se budeme těšit v příštím
měsíci, pokud nám to epidemiologické podmínky dovolí.

M. Nykodemová
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56
Cykloturistický kurz

Ve dnech 4. – 8. 10. byli na cykloturistickém kurzu v Horním
Bradle naši osmáci. Kurz byl odložen ze 6. ročníku kvůli
opatřením spojeným s pandemií covid-19.

Halloween

Letos se kvůli koronavirové pandemii ještě nekonal velimweenský
průvod, na který se děti každý rok těšily. Naši žáci ale udělali
výzdobu, dlabali dýně, přišli v kostýmech nebo měli projektovou
výuku.AH

Velimská abeceda (list 163)
Tichý Bohumil se narodil 24. října 1887 v Humpolci. Svá učňovská
léta prožíval ve Vídni. Jako elektrikář strávil většinu života
ve Velimi, bydlel v Sokolské ulici č. 67. Byl dvakrát ženat, však
ještě z doby před prvním sňatkem měl ve Vídni syna Gottfrieda,
jehož matka při porodu zemřela. Tento syn byl ve Velimi
znám pod nesprávným jménem Frída Tichý. Podepisoval se
Bohumil Gabler a ke sklonku života žil ve Vejprtech. Gabler
se oženil s dcerou majitele cirkusu Kludský a manželé dostali
od rodičů nevěsty stavebním darem pojízdní biograf, s nímž pak
procestovali značnou část střední Evropy. Bohumil Tichý byl též
zakládajícím členem Sokola vídeňského a ve velimské sokolovně
byl prvním kinooperátorem biografu. Dožil se věku 100 let.
Tisíc let kutnohorského dolování a mincování je název knihy,
jejímž autorem je velimský rodák Dr. Ing. Fratišek Oraský, CSc.
Tento náš velimský spoluobčan zastával řadu let funkci ředitele
závodu Rudné doly Příbram, n. p., závod Kutná Hora. Kniha, ač
datem neoznačena, byla vydána roku 1985.
Tisk je jedním ze sdělovacích prostředků. Nejčastěji jsou jím
míněna vydávaná periodika. Význam tisku je vystižen rčením,
že je sedmou velmocí. V době národního obrození se do Velimi
dostávaly knihy a noviny především zásluhou Primuse Sobotky.
Patriot Štěpán Sixta vydával na zlomu 19. a 20. století několik let
vlastní noviny. Nejstarší (ještě cyklostylované) Velimské noviny
začaly vycházet r. 1983. Nová redakční rada začala vydávat

Velimské noviny nové řady od č. 1 od ledna 1991. Prvních
5 čísel tisklo Zemědělské družstvo Cerhenice. Od čísla 6 se
dlouhou dobu dobu tiskly ve firmě Rotatisk Kolín, nyní na
vlastní tiskárně.
Tiskárny. Nejznámější tiskárnou z našeho okolí byla Bayerova
v Kolíně (dnes OTK – Obchodní tiskárny Kolín). Dalšími
kolínskými tiskárnami byly Hanušova, Sixtova a další. V Pečkách
bývala tiskárna Forejtova, v Českém Brodě Miškovských atd.
Továrník Glaser měl ve Velimské továrně vlastní malou tiskárnu.
Zde původně pracoval jistý Smrkovský, který byl polského
původu. Po něm to byl Darius a posledním tiskařem byl Josef
Synek z Fajberku. Tiskly se obaly na cikorku a čokoládu, různé
viněty, štítky apod.
Titanik. V levé části katolického hřbitova ve Velimi stával kdysi
malý pískovcový pomníček s vyobrazením kotvy a strohým
textem boží chvály. Desítky pamětníků nedovedly jeho původ
zdůvodnit. Až jednou někdo tvrdil, že se jedná o symbolický
pomník jakéhosi Vokřála, který byl zaměstnán jako kuchař
na Titaniku . V době katastrofy největšího parníku světa se moře
stalo místem jeho posledního odpočinku. Tuto zprávu však
nikdo další nepotvrdil . Po Květnové revoluci při úpravě hřbitova
byl pomník přemístěn přímo k zadní stěně kostela a odtud
po čase zmizel docela.
Titulů akademických je u nás celá řada, počet jejich nositelů
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z Velimi a Vítězova rok od roku stoupá.
Tituly středověké - uvádím některé hodnosti a k nim užívaná
oslovení: rytíř (urozený a statečný), vladyka (urozený), panský
stav (urozený, pán, pan), kníže (vysoce urozený), svobodní
a rychtáři (robotní), měšťané bez erbů (opatrní), měšťané
erbovní (slovutní).
Tlamsa byl dentistou a pracoval u dr. Votrubové jako asistent.
Votrubová měla vlastní ordinace v Čáslavi a ve Velimi. Za první
republiky začínala v ordinaci u Radoňů v Palackého ulici č. 383.
Po výstavbě nové budovy velimské pošty sem byla přemístěna
ordinace od Radoňů. Tlamsa tuto ordinaci převzal a osamostatnil se.

žebříčku. Tamča dostala pro tento turnaj divokou kartu. „Těším
se, že uvidím takhle dobré hráčky a budu si moct na tomhle
turnaji zahrát.“ Prosincový PSA turnaj bude v Ostravě. A pak už
začnou pomalu přípravy na další MČR, která se snad už budou
konat v normálním termínu (pozn. red. – junioři v únoru, dospělí
v březnu). „Největší poděkování patří trenéru Janu Koukalovi,
který je mým největším vzorem, dále pak Miloši Krejčímu, jenž
dohlíží na můj kondiční trénink, a pak mamce, která je takovým
mým manažerem a taxikářem. A všem, kteří mě podporují, fandí
mi a drží palce...“ 
eve

Tamara Holzbauerová –
úspěšné zahájení nové sezóny
Naposledy jsme o velimské squashové hráčce Tamaře
Holzbauerové psali v č. 2/2020. Tehdy byla na počátku
koronavirová pandemie a nikdo si neuměl představit její rozsah.
A kromě dalších aspektů i dopad na sportovce, především na ty
z vnitřních sportovišť, která zůstala dlouhé týdny zavřená. Co
se dalo dělat? „Udržovala jsem si fyzickou kondici běháním
a posilováním a snažila jsem se dělat různá squashová cvičení
a alespoň vzít raketu do ruky, protože najít náhradu kurtu je téměř
nemožné,“ nerada vzpomíná Tamča. Na podzim svitla naděje
a rozběhly se soutěže. Dohrála se extraliga, kde se svým ženským
týmem obsadila 3. místo, bronzová byla i na MČR v kategorii
do 23 let. A den před další uzávěrou poprvé stanula na stupních
vítězů na ženském turnaji kategorie A v Praze, kde skončila třetí.
Mužům na Strahově uspořádali několik turnajů PSA na povolení
Národní sportovní agentury, ženy se dočkaly menšího turnaje
až v květnu. „Moc jsem se těšila a po té dlouhé době bylo
3. místo dobrým startem.“ Po uvolnění opatření před
prázdninami vyhrála Tamara juniorský turnaj v kategorii G19
v Brně a následovala letní příprava.
Novou sezónu zahájila velice úspěšně. Na konci srpna vyhrála
ženský turnaj A v Brně, další týden se svým týmem Power Girl
vyhrála ženskou extraligu, další týden získala titul mistryně
ČR v kategorii do 23 let a na juniorském MČR týmů zvítězila
s hradeckým juniorským týmem v kategorii do 19 let. Tři týdny
neporažená, jaké byly pocity? „Skvělý začátek sezóny, měla jsem
radost, že mě těžké tréninky posunuly dopředu. Ale vzhledem
k tomu, že Asociace (pozn. red. Česká asociace squashe) chtěla
dohrát všechny soutěže a já hraju nejen juniorské turnaje,
ale už i ženské, byl to pořádný zápřah. A do toho ještě škola.
Musím dbát i na regeneraci a odpočinek kvůli únavě,“ přemýšlí
Tamča. Prioritou už jsou nyní ženské turnaje a turnaje PSA
(Profesionální squashová asociace). Na konci září byla na PSA
turnaji v Brémách, kde postoupila do čtvrtfinále. Na světovém
žebříčku je nyní na 267. místě. Na začátku října proběhlo
juniorské MČR v Brně. I přes lehkou virózu skončila na 2. místě.
A poslední velkou akcí dohrávek sezóny bylo MČR žen, mužů
a masters, které se konalo 21. – 24. 10. 2021 v Ostravě. Jediný
prohraný zápas byl s pozdější vítězkou A. Serme ve čtvrtfinále.
„5. místo je moje nejlepší umístění na MČR mezi dospělými.
Na jaře bude mým cílem čtyřka.“ V současnosti je Tamča
v žebříčku žen na 7. místě, v juniorech do 19 let první. Nyní hraje
ve švýcarském Usteru na dalším PSA turnaji. Co dalšího ji čeká?
Následující dva turnaje PSA budou v Česku. V listopadu v Brně,
to bude turnaj vyšší kategorie s výborným obsazením – nejvýše
nasazené welšské hráčce E. Whitlock patří 22. místo na světovém

Pozvánka
SDH Vítězov & TJ Sokol Velim ve spolupráci s Obcí Velim
si vás dovolují pozvat na promítání
pohádky LUCA
Pondělí 22. listopadu 2021 od 17.00 h
ve velimské sokolovně.
Vstupné dobrovolné.
Prosíme o dodržování momentálních
protiepidemiologických nařízení.

FC Velim
Výsledky a tabulky (více na www.fotbal.cz):
A: Velim – Komárov 6:0, Poříčí n/S – Velim 2:4, Velim – Hřebeč
3:1, Poděbrady – Velim 2:3, Velim – Tuchlovice 6:1, Lhota – Velim
1:6, Velim – Povltavská FA „B“ 5:1, Nymburk – Velim 1:3, Velim –
Dobrovice 4:0, Český Brod „B“ – Velim 0:1, Velim – Nespeky 3:2,
Velim – Vlašim „B“ 7:0
B: Velim – Ovčáry 2:0, Štítary – Velim 1:0, Velim – Tuklaty 9:0,
Krakovany – Velim 2:3 (po PK), Velim – Nučice 3:1, Libodřice –
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Velim 1:6, Bečváry – Velim 0:6, Velim – Ratboř 3:1, Plaňany
– Velim 2:1 (po PK), Velim – Jestřabí Lhota 1:0, Zásmuky
– Velim 1:0 (po PK)
Dorost (st. a ml.): Velim – Pšovka Mělník 3:1 a 2:2, STM
Mělník – Velim 1:5 a 3:3, Velim – Brandýs 5:3 a 0:0, Kutná
Hora – Velim 0:4 a 1:0, Velim – Nymburk 0:3 a 0:3, Český
Brod/Vyžlovka – Velim 3:6 a 3:5, Kosmonosy – Velim 4:4
2:2, Velim – Kosmonosy 5:4 a 2:1
Starší žáci: Pátek – Velim 0:3, Velim – Velký Osek 4:1,
Rudná – Velim 5:8, Velim – Votice 3:2, Velim – Straky/
Všejany 1:5, Loděnice – Velim 0:2, Velim – Sporting
Mladá Boleslav 0:7, Lhota/Doksy – Velim 5:0, Dobříš „B“
– Velim 2:0, Kročehlavy – Velim 1:4, Velim – Dobrovice
0:9, Velim – Sadská 1:5, SKP Mladá Boleslav – Velim 3:5
Mladší žáci: Velim – Cerhenice 8:5, Dobré Pole – Velim 2:6,
Velim – Radim 2:8, Velim – Dolní Chvatliny 3:5, Český Brod
„B“ – Velim 1:1, Velim – Kouřim 4:6, Bečváry – Velim 9:3

Více na
www.fotbal.cz
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