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Koronavirus v České republice
O tomto onemocnění nyní mluví celý svět. Informací jsou plné
noviny, internet i další média. Situace se mění každým dnem,
proto píšeme jen velmi obecně.
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru
s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční
onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními
potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších
a chronicky nemocných osob může mít nemoc vážnější průběh
a může vést i k úmrtí. Další charakteristiky a nebezpečnost
onemocnění jsou vzhledem ke krátkému času od prvního výskytu
u člověka stále předmětem sledování a výzkumu. Inkubační doba
se pohybuje mezi 6 a 14 dny, smrtnost se uvádí v řádu několika

procent. K přenosu nemoci dochází kontaktem s infikovanou
osobou prostřednictvím kapének šířených při mluvení, kýchání
či kašlání. Zdroj nákazy zatím nebyl prokazatelně identifikován,
pravděpodobně však jde o některé z divokých zvířat v lokalitě
prvního výskytu onemocnění.
Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. 12. 2019, kdy byly
první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii
Chu-Pej. Během následujících dvou měsíců onemocnělo
po celém světě přes 87 tisíc osob, téměř 3 tisíce pacientů
zemřely; o další týden později již počet nakažených přesáhl
100 tisíc. V České republice byly první tři případy nákazy novým
koronavirem prokázány 1. března 2020. 
/zdroj – internet/

Plesová sezóna skončila
Sokolský ples 2020
Velimskou plesovou sezónu 2020 zahájil již tradičně Sokolský
ples. Konal se v sobotu 8. února. K tanci a poslechu hrál
orchestr Faust band. Předtančení doprovázené vysvětlujícím
komentářem k ukázkám temperamentních a skvěle provedených
latinskoamerických tanců předvedli reprezentanti oddílu
sportovních tanců TJ Sokol Lysá nad Labem. Je zajímavé, že rok
od roku přibývá přespolních návštěvníků, a to převážně z Kolína.
Z neformálních rozhovorů jsme se dozvěděli, že je láká vysoká
společenská úroveň, výborná hudba, ale i velmi bohatá tombola.
Zkrátka ti, kteří na ples přišli, určitě nelitovali. Hlavních 15 cen
tomboly se losovalo o půlnoci. Díky štědré podpoře sponzorů
mezi nimi byly mikrovlnná trouba, vysavač, akuvrtačky, luxusní
sada nářadí, zahradní nábytek, toustovač, rychlovarná konvice
aj. Další z 250 cen se vydávaly průběžně od 22 hodin a s trochou
nadsázky lze říci, že potěšily takřka všechny účastníky plesu.
Občerstvení s přehledem zajišťovala se svým týmem paní
Marta Havrdová, hostinská restaurace v sokolovně. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na přípravě a programu plesu.
Děkujeme starostovi obce panu Josefu Seifertovi a celému
obecnímu zastupitelstvu za zaplacení orchestru. Zvláště je
ovšem třeba poděkovat sponzorům za opravdu hodnotné ceny
do tomboly. 
výbor Sokola Velim
Maškarní 2020
Maškarním pro dospělé jako již několik let bavil všechny
nadšence taneční zábavy volejbalový oddíl. Uprostřed února
patřila sokolovna maskám, kterých bylo letos opravdu
požehnaně. Svědčí to o tom, že lidé se v téhle uspěchané době
pořád ještě nezapomněli bavit. Z tohoto pomyslného klání, které
ukončila promenáda v maskách, vyšel vítězně v jednotlivcích
opravdu velmi vydařený Střihoruký Edward. Ve skupinách
zvítězily Živé obrazy. Ale masek, které stojí za zmínku, byla
opravdu spousta: Indián, Výkřik, Popeláři a Tříděný odpad,

Tetris, Ovoce s Vitamíny, Oreo a mnoho dalších. K tanci
a poslechu hrála až do ranních hodin skupina Echo. Do svítání
snad byli všichni zpátky ve svých domovech. Rádi bychom
poděkovali všem sponzorům a organizátorům této akce. Příště
na shledanou.žas
Na tomto místě jsme Vám chtěli přinést pozvánku na
XX. Velimský ples. Bohužel vzhledem k mimořádným opatřením
musely být všechny připravované akce zrušeny. 
AH
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 5. 2. 2020
•

•

Na minulém zasedání ZO byly schváleny výzvy k podání
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu –
na služby spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace
s názvem „Velim – vodojem Velim“ a „Velim – vodovod
Vítězov“. Pan Kostka však sdělil, že výzvy nebyly podány,
jelikož dle Směrnice obce Velim č. 2/2019 nebylo na minulém
ZO schváleno a odhlasováno oslovení tří firem na výše
uvedené výzvy. Nyní předložil nabídky tří firem k výše
uvedeným výzvám (lhůta pro podání nabídek – do 2. 3. 2020
do 15.00 h): 1. REC PROJEKT, Fáblovka 404, Pardubice,
2. Multiaqua, s. r. o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,
Hradec Králové, 3. Vodohospodářské inženýrské služby,
a. s., Křížová 472/47, Smíchov, Praha 5. Pan Müller pak
předložil nabídku od firmy IKKO Hradec Králové, s. r. o.,
Bratří Štefanů 238/55, Hradec Králové. ZO nabídky výše
uvedených firem schválilo.
Pan starosta navrhl zrušení Směrnice č. 2/2019 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu obce Velim, kterou
zpracoval JUDr. Těmín, Ph.D. Jako hlavní nesoulad
byl určen bod čl. č. 5 této směrnice. Pan Kostka k tomu
podal vysvětlení. Současná regulace zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v obci Velim v podobě Směrnice
č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
způsobuje obtížně řešitelné, někdy až neřešitelné situace
mající dopad na řádný chod úřadu obce jako takové, proto
se navrhuje její úprava v podobě vypuštění některých
povinností. V praxi by docházelo až k absurdním situacím.
Zastupitelstvo by muselo např. schvalovat nákup toaletního
papíru, kancelářských potřeb či dalších komodit nutných
pro běžný chod úřadu (havárie a nutné opravy v obecních
bytech), což by činilo provoz obce velmi zkostnatělým
a neschopným pružně reagovat na běžné denní situace
praktického života obce. Při porovnání směrnic jiných
obcí s obdobným počtem obyvatel bylo zjištěno, že
bagatelní zakázky nejsou schvalovány zastupitelstvem ani
uveřejňovány na úřední desce úřadu, protože praktický
život vyžaduje rychlejší a flexibilnější proces plnění. Při
zavedení povinnosti schvalování zakázek zastupitelstvem
či jejich zveřejnění je nutné zvážit na jedné straně potřebu
transparentnosti a na straně druhé potřebu praktičnosti
a flexibility pro zajištění běžného chodu úřadu. Je žádoucí
aplikovat zásadu přiměřenosti a zvážit veškeré důsledky
každé nově zavedené povinnosti zadavatele. Dále uvedl
výčet akcí, které chce obec Velim realizovat (sběrný
dvůr, parkoviště u nádraží, Piánka, parcely Na Skalce,
dovybudování cyklostezky, úprava před MŠ, vodovod
ve Vítězově, vodojem Velim, oprava náměstí, oprava
hřbitovní zdi, opravy místních komunikací, využití
lékárny, lesopark atd.). Dle této směrnice není v silách obce
uvedené akce řešit. Navrhl zadat nové zpracování směrnice
nezávislému právníkovi. JUDr. Těmín, Ph.D., ohledně
směrnice navrhl, že pokud vznikají výkladové problémy
s čl. č. 5, můžeme pouze vypustit sousloví zastupitelstvo
obce v posledním souvětí tohoto článku. Není důvod,
aby se rušila dříve jednohlasně schválená směrnice. Také
upozornil, že tu existují jiné než věcné důvody k jejímu
zrušení. ZO tento návrh nepodpořilo a ani o něm nebylo
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hlasováno. ZO zrušilo Směrnici obce č. 2/2020 a zároveň
schválilo vypracování nové směrnice.
ZO schválilo „Plán odpisů na rok 2020“.
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 1 – Letní dětská
rekreace, veřejnoprávní smlouvu č. 2 – FC Velim
a veřejnoprávní smlouvu č. 3 – TJ Sokol Velim a rovněž
žádost TJ Sokol Velim o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2020 ve výši 200 000 Kč.
Ohledně veřejnoprávní smlouvy č. 4 – SH-ČMS-SDH
Vítězov a žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2020 ve výši 130 000 Kč proběhla diskuse. Pan
Müller sdělil ZO finanční částku, která byla SDH Vítězov
dána v rozpočtu obce na rok 2020, a zeptal se, zda již byly
zakoupeny hasičské obleky určené na výjezdy k požárům.
Mgr. Kyncl odpověděl, že se domnívá, že SDH Vítězov
zakoupilo 2 obleky. ZO rozhodlo, že na příští ZO bude
pozván zástupce SDH Vítězov.
ZO schválilo smlouvu s ČEZ Distribucí, a. s., Děčín,
Děčín IV-Podmoky, čp. 874/8. Jedná se o Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6025696/SOBS/01, „Velim, Karlova, kNN,
p. č. 237/162“. Stavba bude zhotovena protlakem.
ZO rozhodovalo o nabídkách „Kalkulace – demolice objektu
v areálu kasáren Velim, st. p. 579 (separovat dle druhu
materiálu a zanechat na místě)“. Byly doručeny tyto nabídky:
1. Prostav, s. r. o., stavební společnost, Poděbrady – odhad
bez DPH 304 841,25 Kč, 2. KG-Servis, spol. s. r. o., Velim –
odhad bez DPH 298 104,45 Kč, 3. Horáček Josef, Stavební
práce, Týnec nad Labem – odhad bez DPH 328 341,05 Kč,
Irena Světinská, Kamhajek – odhad bez DPH 287 623,30 Kč.
Pan Kostka vysvětlil ZO, že demolice objektu kasáren
musí proběhnout z důvodu, aby bylo obci Velim vydáno
stavební povolení na budování nových parcely Na Skalce.
JUDr. Těmín, Ph.D., učinil dotaz ohledně navezené hlíny
v objektu kasáren. Odpověděl pan starosta, že hlína byla
navezena z přístavby školy. Pan Kostka dodal, že hlína bude
rozhrnuta Na Skalce v rámci budování stavebních parcel.
JUDr. Těmín, Ph.D., upozornil, že zakázka na demolici byla
zadána v rozporu se směrnicí, když původní nabídky byly
předloženy od osob, které nebyly schváleny ZO. Po bouřlivé
diskusi o výběru firmy JUDr. Těmín, Ph.D., navrhl, že pokud
byla dnes zrušena Směrnice obce Velim č. 2/2019, má tuto
věc rozhodnout sám pan starosta. Pan starosta rozhodl, že
na zhotovení zakázky demolice objektu v areálu kasáren
Velim, st. p. 579, osloví firmu KG-Servis, spol. s. r. o., Velim.
ZO schválilo nájemní smlouvu na pozemek p. č. 308/2
o výměře 3111 m2 v k. ú. Vítězov Mysliveckému spolku
Velim.
ZO schválilo návrh smlouvy o dočasném záboru pozemku
po dobu stavby Velim – Poříčany od Sudop, Praha.
Ing. Arch. Aleš Břečka, architektonická kancelář, Kolín, zaslal
návrh smlouvy o dílo, zpracování návrhu dokumentace
lesoparku v obci Velim. Celková cena díla je 134 000 Kč.
Pan starosta zatím nedoporučuje smlouvu podepsat,
jelikož je v ní uvedeno několik bodů, které bude muset
zajistit obec Velim, a to zaměření pozemků a vypracování
dendrologického posudku. Pan starosta požaduje
zapracování těchto bodů do smlouvy s tím, že toto bude
zajištěno Ing. Alešem Břečkou. Pan Kostka doporučil panu
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Müllerovi konzultaci na životním prostředí, aby zjistil, zda
je záměr na vybudování lesoparku průchodný. Les je veden
jako les s funkcí lesa a pokud by zde byl lesopark, obává se,
že bude muset být provedena změna územního plánu.
Pavel Skořepa, Praha, zaslal nabídku – „Právní ochrana pro
obce“. ZO výše uvedenou nabídku schválilo.
Sater–Projekt, s. r. o., Kolín, Ing. Zdeněk Dobiáš, zaslal
cenovou nabídku na zajištění projektové dokumentace a AD
(aktualizace 2) ohledně akce „Obec Velim – Cyklostezka
Vítězov – Velim“. Celková cena bez DPH je 180 000 Kč. ZO
tuto nabídku schválilo.
Ing. Lubomír Sedlák, CBS nakladatelství, Zlín, zaslal
nabídku na letecké fotografování obce jaro/léto 2020. ZO
tuto nabídku v hodnotě 7 890 Kč bez DPH schválilo.
ZO schválilo žádost velimských občanů (čp. 248 a 249)
o vyjádření k dělení/scelování pozemků v k. ú. Velim.
Oddělení parcel 125/2, 125/4 dílů a, b, c, které přecházejí
do parcel p. č. 117 a 118, a oddělení dílu z parcely st. 103/1,
který přechází do parcely st. 203. Scelení parcel 125/4(díl f)
a 125/2 (díl g).
Mgr. Karpeta předložil ZO studii „ZŠ. T.G. Masaryka
Velim – Přístavba nových učeben“, na které spolupracuje
s panem Kostkou a Ing. Dobiášem. Na přístavbu nových
učeben by obec mohla získat dotaci 18 000 000 Kč a díky
stále rostoucímu počtu žáků by tato přístavba byla vítána.
Při realizaci přístavby by došlo k jejímu propojení s novou
budovou školy. Mgr. Karpeta navrhuje spolupráci se starosty
okolních obcí, jejichž žáci navštěvují ZŠ Velim. JUDr. Těmín,
Ph.D., požádal o architektonickou studii. Pan Müller se
zeptal, kdo dostává finanční příspěvek od státu na počet
žáků – zda zřizovatel či škola (cca 15 000 Kč na jednoho
žáka). Mgr. Karpeta odpověděl, že přesnou částku neví, tuto
informaci zjistí a předá na příštím ZO. Paní Svobodová,
DiS., se domnívá, že finanční příspěvek od státu je zaslán
zřizovateli (obec) a ten jej formou rozpočtu přeposílá ZŠ
a MŠ.
Paní Svobodová, DiS., požádala ZO o zafinancování hudební
produkce na maškarní ples.
Dále požaduje mimořádný vývoz bioodpadu. Pan starosta
odpověděl, že toto bude zajištěno.
Pan Müller informoval o možné finanční částce za geodetické
zaměření lesoparku a výškopis.
Zeptal se, zda je jisté, že obec obdrží zmiňovanou dotaci
18 000 000 Kč na přístavbu školy. Pan starosta odpověděl, že
je vše v jednání.
Pan Müller se zeptal pana starosty, v jaké fázi je zapsání
druhé budovy DPS Velim na katastrálním úřadu. Pan
starosta odpověděl, že tato záležitost byla předána geodetovi
Ing. Němcovi a je v řešení.
Pan Müller se dále otázal na záležitost ohledně zpracování
půdorysu v budově bývalé lékárny (od Ing. Koutové). Pan
starosta odpověděl, že zpracování půdorysu je hotovo.
Neustále jedná s různými řetězci o obnovení lékárny.
Pan Müller se zajímal o to, jakým způsobem a kdy byly rozbity
odpadkové koše. Pan starosta odpověděl, že na Silvestra, kdy
do nich mládež vhodila zapálenou pyrotechniku.
Pan Müller pověřil pana starostu zjištěním majitele budovy
bývalého Svazarmu.
Pan Müller oslovil pět truhlářských firem na rekonstrukci
zvoničky ve Vítězově, žádná však nemá zájem. Pan starosta
konstatoval, že bude stačit oprava střechy zvoničky (oslovit
klempíře), kterou následně natřou cestáři obce, pan Jeřábek
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zhotoví pomník a pan starosta osloví firmu zednických
prací.
Dále se pan Müller zeptal, v jaké fázi se nachází projekt
na sběrný dvůr. Pan starosta odpověděl, že Povodí Labe jako
poslední instituce ve vodoprávním řízení dosud nevydalo
vyjádření ohledně potoka, který protéká v blízkosti ČOV
Velim, tudíž obec nemůže zažádat o stavební povolení
a dotaci, která měla být podána do 4. 2. 2020.
Pan Nezavdal se dotázal, jak se pokračuje v návrhu na opravu
Pražské ulice. Pan Kaftan odpověděl, že se projektuje.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 19. 2. 2020
•

•
•

Pan starosta přivítal zástupce SH-ČMS-SDH Vítězov
pana Buga a pana Buga ml., kteří byli pozváni ohledně
Veřejnoprávní smlouvy č. 4 a žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Velim na rok 2020 ve výši 130 000 Kč.
Pánové objasnili ZO rozdíl mezi JSDH a SDH a zodpověděli
další otázky. JSDH je Jednotka sboru dobrovolných hasičů
a je to organizační složka obce, která je řízená obcí (9 členů).
SDH je Sbor dobrovolných hasičů a je to spolek (jako např.
TJ Sokol Velim). V současné době má 63 členů, z toho
20 dětí a mládeže do 18 let. Byly podány informace
o činnosti JSDH a SDH Vítězov za rok 2019, o zakoupení
zásahových obleků (zakoupeny 4 obleky v lacinější verzi)
atd. Mají podanou žádost o dotační titul pro jednotku
na zakoupení hasičského vozidla. Pan Kasal se zeptal, zda
je jejich jednotka schopna se např. po silném větru podílet
na průřezu stromů a likvidaci škod. Pan Bug odpověděl, že
ano. Pan Müller se zeptal, zda zakoupené obleky v lacinější
verzi jsou i do budoucna dostačující. Pan Bug odpověděl, že
dostačující jsou. Všechny náležitosti týkající se hasičských
jednotek udává ministerstvo vnitra. Pan Müller doporučil
sepsat a předložit ZO finanční plán JSDH a SDH Vítězov.
Pan Nezavdal se zeptal, jak je rozdělena finanční částka
60 000 Kč (dospělí + žáci). Pan Bug odpověděl, že
na polovinu. Ing. Štěpánek se zeptal, zda jsou jimi zakoupené
pracovní obleky určeny i pro kalamity. Pan Bug odpověděl,
že ano. Mgr. Kyncl doporučil SDH zahrnout do rozpočtu
při pořádání tábora i finanční částku od rodičů. Pan Müller
porovnal žádost tuto žádost o finanční příspěvek s jinými
žádostmi a doporučuje SDH snížit v žádosti finanční
příspěvek na tábor. Pan starosta by finanční příspěvek
na tábor SDH pro děti ponechal. Pan Bug odpověděl, že
žádná organizace v obci nepořádá tolik akcí jako oni. ZO
doporučilo zpracování nové žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Velim na rok 2020.
V ulici U Koupaliště byla nainstalována dopravní značka
„Dej přednost v jízdě“.
Ohledně návrhu smlouvy o dílo, zpracovaní návrhu
dokumentace lesoparku v obci Velim od Ing. Arch.
Aleše Břečky, architektonická kancelář, Kolín, doporučil
na minulém zasedání ZO pan Kostka panu Müllerovi
konzultaci na životním prostředí. Pan Müller nyní informoval
ZO, že kontaktoval Odbor životního prostředí v Kolíně, který
konstatoval, že pro pozemek uvažovaný pro tento záměr by
musela být změněna kategorie lesa, a odkázal ho na zástupce
LČR a odbor Středočeského kraje jako orgán kompetentní
k této změně. Po proběhlé schůzce s revírníkem LČR, který
má les v kompetenci, bylo objasněno, že všechny lesy v okolí
Poděbrad až ke Klipci jsou díky zdrojům poděbradské
minerální vody v kategorii lesů „zvláštního určení“, kde lze
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realizovat cesty, posezení či nějaké herní prvky. Náš les je
za hranicí tohoto území a spadá do kategorie les hospodářský,
jehož primárním účelem je produkce dřeva a mimo
obslužné cesty v něm nic pro rekreační účely být nemůže.
Na následný dotaz na krajském úřadu Středočeského kraje
kompetentní úřednice odpověděla, že rozhodnutí o možné
změně být kladné, pokud bude v návrhu na změnu kategorie
prokázáno, že jejím důvodem je veřejný zájem o zlepšení
a ochranu životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem
o plnění mimoprodukčních funkcí lesa, který je nadřazen
funkcím produkčním. Nicméně dodala, že po prozkoumání
územního plánu obce Velim nevidí důvod, proč by měl být
lesopark realizován právě na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa, a doporučila záměr realizovat na plochách
zeleně, kterých je dle ÚP v okolí dost. Úřednice však nevzala
v potaz, že většina těchto ploch je v soukromém vlastnictví.
Pan Müller dále informoval, že následně domluvil
s revírníkem panem Žákem v příštím týdnu schůzku týkající
se posouzení lesa.
Pan starosta informoval o zrušení nabídky Ing. Lubomíra
Sedláka, CBS nakladatelství, Zlín, na letecké fotografování
obce jaro/léto 2020, kterou ZO schválilo na minulém
zasedání. Příště předloží jinou nabídku na letecké snímky.
Pan Müller doporučil ověřit u firmy autorská práva.
Pan starosta sdělil ZO, že majitelem budovy Velim čp. 40
(bývalý Svazarm) je dle vlastnického práva PS AVZO TSČ
ČR – Radioklub Velim.
ZO schválilo členy výběrové komise a komise pro otevírání
obálek akcí „Velim – vodojem“ a „Velim – vodovod Vítězov“
takto: L. Kostka, J. Müller a P. Kasal (náhradníci – J. Seifert,
Mgr. M. Kyncl, Ž. Svobodová, DiS.).
Společenství vlastníků jednotek Palackého 108, Velim,
podalo žádost o odkoupení obecního pozemku. Pan starosta
zajistí vypracování znaleckého posudku.
Pan starosta oznámil, že bude podepsána Smlouva o dílo
(číslo zhotovitele 20004-S) se společností KG – Servis, spol.
s. r. o., Velim, na demolici objektu st. č. 579 v k. ú. Velim.
Pan Kostka informoval ZO o průběhu zadání zpracování
projektové dokumentace na akci „Základní škola
T. G. Masaryka Velim – Přístavba nových učeben“. Nejprve
oslovil zástupce 3 firem, se kterými se osobně sešel na místě
samém, a dal jim vizuální zadání a předběžný rozpočet.
Zpracované cenové nabídky byly rozeslány ZO dne
17. 2. 2020. JUDr. Těmín, Ph.D., oslovil čtvrtou firmu –
Projektovou kancelář Atelier2, s. r. o., Praha, nabídka ZO
byla zaslána dne 19. 2. 2020 (v den konání zasedání ZO).
Pan Kostka tuto firmu kontaktoval, jelikož v nabídce
chybělo časové zpracování. Pan Kostka preferuje firmu Sater
– Projekt, s. r. o., Ing. Dobiáše (i když podle JUDr. Těmína,
Ph.D., fatálně selhala na akci „Přístavba ZŠ T. G. Masaryka
Velim“ v roce 2019), neboť je to jedna z nejlepších firem, má
obrat 60 mil. ročně a velké zkušenosti. Firma Projektová
kancelář Atelier2, s. r. o., Praha, má obrat jen 5 mil. ročně
a specializuje se na stavby rodinných domů. Pan starosta
upozornil, že podle zákona může zakázku předkládat ZO
starosta a místostarosta. JUDr. Těmín, Ph.D., uvedl, že je
zvláštní, že na některé druhy zakázek, např. na projekty akcí
„Velim – vodojem Velim“ a „Velim – vodovod Vítězov“, byly
dopředu odsouhlaseny firmy, které budou poptány a obálky
s jejich nabídkami se budou otevírat za přítomnosti komise.
Naopak v tomto případě byly nabídky předloženy od firem,
které nebyly dopředu známy, a zastupitelům byly zaslány
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nabídky jen dva dny před konáním dnešního zasedání.
Současně upozornil, že měla být vypracována studie, jež by
měla sloužit k zadání soutěže na projektanta akce. Pokud
byla první poptána firma Sater – Projekt, s. r. o., a ta studii
vytvořila, měla výhodu před ostatními a neměla by být
vybrána. JUDr. Těmín, Ph.D., k tomu konstatoval, že 5. 2.
2020 ke konci zasedání byla ZO předložena ideová studie
a informace o zadání cenových nabídek na tuto akci nebyla
k dispozici. Dále učinil dotaz na pana Kostku, zda probíhá
komunikace s panem Bernardem ohledně dotace. Pan
Kostka odpověděl, že s panem Bernardem probíhají jednání
2x v týdnu. Pro tuto akci byl zvolen jiný postup z hraničních
časových důvodů. Stavební povolení by mělo být získáno
v květnu 2020 a celá realizace přístavby dokončena
do srpna 2021. Tato výzva na dotaci byla podána v roce
2015, žádost obce Velim skončila pod čarou a v listopadu
2019 MMR zaslalo obci sdělení, že nám byla tato dotace
přiznána. Od té doby se tomuto projektu pan Kostka
intenzivně věnuje. Pan Müller upozornil na internetové
stránky MMR, kde jsou uvedeny obce, které dotace získaly.
Zajímá ho hlavně odhad vlastních nákladů obce a celé
akce. Pan Kostka odpověděl, že k získání dotace jsou dány
jen parametry soutěže. JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval,
že argument časové důvody není pro něho podstatný, když
1. 7. 2020 nebude obec soutěžit. Navrhl vypracovat další studii
a vybrat nejlacinější firmu – Projektová kancelář Atelier2,
s. r. o., Praha. Pan Kostka odpověděl, že ve zpracování studie
není moc možností z prostorového důvodu stavby, a pokud
by byly vypracovány další studie, došlo by k prodloužení
termínu a hrozilo by, že částka 18 000 000 Kč by se nestačila
do roku 2021 profinancovat. Připustil i další možné
komplikace. Mgr. Kyncl doporučuje ponechat stávající
studii. Dále JUDr. Těmín, Ph.D., upozornil ZO na 2 další
výzvy na získání dotace od ministerstva financí, bohužel
u nich musí být přidělená dotace vyčerpána do roku 2020.
Pan Kostka informoval ZO, že očekával pozdější zaslání
cenové nabídky, a přímo na ZO předložil nejnižší cenovou
nabídku na 755 000 Kč od Ing. Dobiáše, Sater – Projekt,
s. r. o. Tato cenová nabídka byla schválena. ZO tedy vybíralo
z těchto nabídek: 1. Sater – Projekt, s. r. o., Kolín – cena bez
DPH 755 000 Kč, 2. AZ Project, spol. s. r. o., Kolín – cena
bez DPH 1 072 120 Kč, 3. Prostor 008, s. r. o., Praha – cena
bez DPH 985 000 Kč, 4. Projektová kancelář Atelier2, s. r. o.,
Praha – cena bez DPH 762 000 Kč.
Ohledně žádostí o prominutí poplatku za odvoz komunálního
odpadu pan starosta citoval zákon, ve kterém se uvádí, že
místní poplatek nelze prominout ani z rozhodnutí ZO.
Zastupitelstvo obce k tomuto nemá pravomoc. Veškerá
osvobození a případné slevy musí být obsaženy v obecně
závazné vyhlášce. Správa místních poplatků ze řídí zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích.
Pan Kostka informoval ZO o problému v projektové
dokumentaci od pana Jambora. Při projektování pan Jambor
nerespektoval stavební povolení (Povodí Labe zde má
pozemky) a stavbu (přemostění) umístil na cizí pozemek.
Tudíž muselo dojít k přeprojektování a celá tato situace bude
mít zásadní finanční vliv na cenu při budování cyklostezky.
Ing. Štěpánek požádal o vyčištění potoka u paní Urbánkové.
Pan Müller se zeptal, zda má obec vypracovaný dokument
„Strategický rozvoj obce“. Pan starosta mu ho předal, pan
Kostka v této věci nabídl panu Müllerovi spolupráci.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Dudla Jiří, Velim
Smíšek Jan, Velim
Radoňský Vlastimil, Velim
Richterová Zdeňka, Velim
Chrpová Caklová Eva, Velim
Synek Jiří, Velim
Drábková Anna, Velim
Farkaš Josef, Velim

Petrů Jan, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřela:
Dvořáková Marie, Velim
Čest její památce!

Harmonogram svozu odpadu
Směsný komunální odpad (SKO) – lichá středa
Bioodpad (BIO) – sudá středa
Papír a plasty (PAP, PLAST) – čtvrtá středa v měsíci

Kontejnery
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Od dubna 2020 budou v areálu bývalé ČOV Velim umístěny
velkoobjemové kontejnery. Otevřeno bude každou středu
od 16.00 do 17.00 hodin a sobotu od 9.00 do 10.00 hodin.
Pro občany Vítězova bude přistaven vždy poslední sobotu
v měsíci od 9.00 – 10.00 hodin u dětského hřiště.

Informace o poplatcích pro rok 2020
Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu činí 750 Kč
za osobu na 1 rok. Tento poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkovi, který dovršil
věk 75 let, a to od roku následujícího po dovršení této hranice,
a osobám ubytovaným v DPS obce Velim.
Od poplatku se osvobozují:
– osoby s průkazem ZTP/P
– osoby, kterým vzniká poplatková povinnost narozením – tyto
osoby jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se
narodily
– osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu
a prokazatelně se v obci nezdržují
Poplatek za psy:
50 Kč za 1 psa na 1 rok, za každého dalšího psa +75 Kč
Úhradu lze provést:
– hotově nebo kartou na podatelně obecního úřadu
– převodem na účet obce 929151/0100, variabilní symbol
1340 - popelnice, 1341 - pes, do poznámky uveďte své jméno
a číslo domu. Známku na popelnici si budete moci vyzvednout
na podatelně po připsání platby na účet obce.

Voda a kanalizace – ceny 2020
Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení ceny u vodného o 3,56 Kč/m3 –
cca 8 % a stočného o 6,6 Kč/m3 – cca 12 % (s DPH 15 %).
Současné ceny jsou: vodné 46,60 Kč, stočné 62,04 Kč, v součtu
108,60 Kč/m3 (s DPH 15 %).
Navýšení ceny v tomto rozsahu bude mít přímý dopad
na obyvatele pouze první čtyři měsíce roku 2020, protože poté
vstoupí v platnost novela zákona o DPH a od 1. 5. 2020 se
začne na vodné a stočné uplatňovat nová nižší 10% sazba DPH.
Z tohoto důvodu dojde od 1. 5. 2020 ke snížení cen.
U stočného by odběratelé s paušální spotřebou 30 m3 letos
zaplatili navíc 198 Kč/osobu, přičemž díky snížení DPH si za rok
2020 připlatíme 143 Kč/osobu (55 Kč úspora). Nutno dodat,
že cena stočného je z cca 45 % tvořena ze zákona povinným
nájemným, které platí provozovatel Energie AG (dříve VODOS)
obci Velim na obnovu kanalizačního majetku (letos 1,803 mil. Kč
– o 240 tis. více než v roce 2020) a které následně rozpočítá
do ceny stočného. To znamená, že nájemné obci zaplatí jednotliví
odběratelé, tj. my všichni. Povinné nájemné z celkové ceny je
tedy 27 Kč/m3. Tato povinnost končí rokem 2022 s platností
současné koncesní smlouvy o provozování kanalizace.
U odběru vody při uvažovaném stejném odběru 30 m3/rok
a stejném vzorci bychom si letos připlatili 106 Kč/osobu. Díky
snížení DPH si připlatíme cca 65 Kč/osobu/rok (41 Kč úspora).
Teoreticky lze říci, že průměrná 4členná rodina si na tyto služby
musí připravit letos navíc 800 Kč, přičemž bez změny DPH by to
bylo cca 1200 Kč.
Změna pro Velim
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Z našich škol
Vítáme vás v MŠ

Naše mateřská škola měla v únoru napilno. Celý měsíc probíhal
ve všech pavilonech pohádkový blok, ve kterém paní učitelky
předváděly loutkové hry, hráli jsme si na divadlo v opravdových
kostýmech,vyráběli jsme loutky. Velké děti se už seznamovaly
s termíny jako hlediště, jeviště, opona, diváci, herci a mnohými
dalšími pro ně dosud neznámými slovy. Přesvědčili jsme se, že
povídat si a číst pohádky nás stále baví. Protože nám letos počasí
vůbec nepřálo, bylo dost větrno a lilo jako z konve, uspořádal
si každý pavilon svůj masopust ve třídách. Masek bylo opravdu
plno, rej se vydařil, děti si zatančily, zaskotačily a předvedly se
v maskách i v ostatních pavilonech. Přejeme si, aby nám masopust
příští rok vyšel alespoň tak jako ten letošní, jen s lepším počasím
a průvodem masek obcí jako každý rok. Na začátku března k nám
pravidelně jezdí divadlo „Kůzle“. Pohádka se moc líbila a děti si
ji užily v hojném počtu. Předškoláci absolvovali se studentkou
zubní hygieny několik sezení, kde se naučily správnou techniku
čištění zubů a mnoho dalšího o zásadách ústní hygieny. Již nyní
se všichni těšíme na Velikonoce a také na to, že budeme všichni
zdraví a toto období nemocí brzy přejde .
M. Nykodemová

Olympiády v cizích jazycích

Na okresní kolo Olympiády v německém jazyce odjeli 5. 2.
nejlepší deváťáci. V. Dočkal se umístil na 2. místě, J. Vachta na
4. místě a A. Kotek se stal úspěšným řešitelem. Dne 11. 2. se
konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. J. Kosička
obsadil ve své kategorii 10. místo a J. Orgoň mezi deváťáky
12. místo.

Sálová kopaná

Dne 12. 2. 2020 se náš tým ve složení Pych J., Dočkal V., Mén M.,
Veit L., Hrabák D., Holzbauer J., Pena Š. a Kostelecký D. zúčastnil
turnaje v sálové kopané v Kolíně.
V základní skupině naši chlapci zvítězili a postoupili mezi
nejlepších 8 týmů. Finálová skupina se hrála o týden později
(tedy 19. 2.) na 5. ZŠ Kolín. Tým této školy si „brousil zuby“
na vítězství a jejich úvodní prohra s naším týmem pro ně byla
pohromou. A v tomto duchu se nesl další vývoj turnaje. Naši

chlapci byli jen krůček od celkového vítězství, poslední zápas
však skončil v poslední minutě remízou, která nás sesadila na
3. místo. I to je však ve velké konkurenci skvělé umístění, které je
zároveň nominací na KSD 2020.

Exkurze a akce

Na exkurzi v Poslanecké sněmovně byli dne 30. 1. naši sedmáci
a také si zde převzali pololetní vysvědčení. Přednáška Dopravní
výchova proběhla 4. 2. pro čtvrťáky. Na jaře pojedou na dopravní
hřiště v Kolíně. Do kolínského muzea se vydali 18. 2. čtvrťáci
a o dva dny později páťáci. Program na téma „Masopust“ byl
zakončen dílničkou, kde si žáci vyrobili masopustní čepici.
19. 2. proběhl na naší škole pro všechny žáky ekologický
vzdělávací program „Tonda Obal na cestách“.
AH

Sokol Velim, oddíl florbalu
Další turnaj ve florbalu se konal 16. 2. 2020 na domácí půdě v nové
školní tělocvičně. V kategorii I opět zvítězil náš tým, tentokrát
ve složení Hron L., Nezavdalová P., Sixta R., Šuk A., Chotěbor D.
a Müllner A. Nejlepším střelcem se stal Radim Sixta. V kategorii II
obsadil náš tým rovněž 1. místo. Hráli: Jeřábek M., Houdek J.,
Wasserbauer T., Sixta L., Urban D. a Marek J. Nejlepším
brankářem byl vyhlášen Matyáš Jeřábek. V kategorii III zvítězil
tým Velim B (Alexa J., Storchak I., Fojtů R., Sova T., Veit L.,
Sixta L. a Sukdolák V.) a 3. místo přidal tým Velim A (Horák P.,
Kotek A., Nezavdal J., Slabý J., Houdek J. a Wasserbauer T.).
Jakub Slabý se stal nejlepším střelcem této kategorie. M. Esterle

Čtvrtý titul pro Tamaru
Nový rok zahájila squashová hráčka Tamara Holzbauerová
dalším mezinárodním turnajem ze Super série – Czech junior
open, který se konal v Praze od 16. do 19. 1. 2020. Po výborně
odehraných
zápasech
se
poprvé dostala v této nejvyšší
soutěži do finále. Až zde ji
zastavila Ruska Esina, ale
2.
místo
je
nejlepším
umístěním na okruhu ESF
Super série. Ve dnech 27. 2.
– 1. 3. 2020 se konal German
junior open v německém
Hamburku. Tentokrát zde
byla
velká
konkurence,
přesto Tamara podlehla až
v semifinále nejvýše nasazené
Chorvatce Vidovic. Semifinále
probíhalo na skleněném kurtu,
který Tamaře sedí, utkání bylo
velice vyrovnané a náročné.
Na boj o 3. místo už nezbyly
síly, ale i 4. místo považujeme
za úspěch.
Na domácí scéně je vrcholem
mistrovství republiky. Juniorské MČR se v letošním roce
přesunulo z Prahy do Brna, kde probíhalo ve dnech 7. - 9. 2. 2020.
Tamča hrála v kategorii do 17 i do 19 let a vzhledem k jejímu
postavení na ženském žebříčku byla přednasazená. V kategorii
G17 potvrdila roli favoritky a bez ztráty setu si zaslouženě odváží
již čtvrtý titul mistryně ČR. V kategorii G19 k němu přidala
stříbrnou medaili. Velkou oporou jí byl nový trenér Jan Koukal,
který je legendou českého squashe (18tinásobný mistr ČR).
Na začátku března se ještě stihlo uskutečnit MČR mužů, žen
a masters, které se pro změnu přesunulo z Prahy do Ostravy. Zde
Tamča obsadila 11. místo mezi nejlepšími českými ženami.
Je nominovaná na ME do 19ti let, které se má konat na začátku
dubna v Nizozemí, a na ME družstev do 17ti let, které se má
uskutečnit v květnu v Anglii. V současné době jsou však české
turnaje pozastaveny a zahraniční odloženy.
eve
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Jak to vidí občan: Proč bychom si měli vzít
trvalé ponaučení ze současné situace?

Hned v úvodu předesílám, že mi není absolutně lhostejný osud
mých blízkých ani sousedů. Situace, v níž jsme se ocitli, byla ale
bohužel vcelku očekávatelná. Bylo jen otázkou času, kdy se objeví
problém celosvětového rozsahu, ať už válečného nebo přírodního
původu. Z poměrně nedávné historie známe hned několik
případů. Namátkou mohu uvést pandemii španělské chřipky jako
následek 1. světové války (pro připomenutí: obětí války bylo cca
37 milionů osob, obětí španělské chřipky odhadem
50–100 milionů osob) nebo výbuch islandské sopky Laki v roce
1783 s následnými hladomory a povodněmi v Evropě s desítkami
tisíc obětí (a jeden z možných spouštěčů francouzské revoluce,
která změnila vývoj mnoha států v rámci celého světa). A jak
si dobře uvědomujeme my, všichni milovníci historie, dějinné
události se zpravidla opakují.
Pandemie totiž již ukázala a ještě ukáže současníkům v plné
nahotě, jak nestabilní a zranitelný je globalizovaný svět, v němž
jsme nuceni žít. Ukáže také, jak ničivé dopady má na naši společnost
30 let promrhaných pouze společnou honbou za penězi a osobní
spotřebou hraničící mnohdy s rozežraností, kdy jediným měřítkem
úspěšnosti je pro mnohé co nejdražší mobil, dům na dobré adrese
nebo značka automobilu. Toto mé tvrzení jen podtrhuje neskonalá
sobeckost některých lidí vědomě mířících do zasažených oblastí
s cílem ušetřit na momentálně zlevněných dovolených nebo
švejkovská radost z úspěšného obelstění policejního zátarasu při
ilegálním úniku z uzavřené oblasti.
Pandemie koronavirové infekce navíc odkryla ještě jeden
fenomén, a to nepřipravenost našeho státu na krizové situace
(alespoň v některých oblastech). Zatím tedy naštěstí jen v oblasti
distribuce dezinfekčních gelů a zdravotních roušek. Nejsem si však
osobně vůbec jist, zdali fascikly zaprášených nebo v praxi stěží
použitelných krizových plánů pomohou v podobných situacích
málo cvičeným jednotkám všech záchranných a zdravotních
složek, ale i samotným naprosto nepřipraveným občanům (často
pro údajný nedostatek peněz vyplýtvaných na pořizování nesmyslů
jinde a jinak). Navíc v době, kdy pacientů bude dynamicky
přibývat a nemoc mnohdy sáhne i do řad záchranářů (jsme totiž
teprve v období těsně po startu).
Dle mého jsme právě teď na historickém rozcestí a musíme se
rozhodnout. Podporovat ty, co rozprodávají žalostné zbytky našeho
strategického průmyslu, ty, co ničí naše zemědělství nesmyslně
levnými dotovanými potravinami v rámci nepřirozených a nikdy
nekončících slevových akcí v řetězcích, ty, co řádně nesoutěží
o veřejné zakázky a mrhají veřejnými prostředky, ty, co nechávají
strategické zdroje jako např. správu nad vodou v rukou zahraničních
firem, ty, co nakládají s prostředky státu úplně opačně, než jak by
nakládali s vlastními penězi, ty, co dosazují na odborná místa se
strategickým rozhodováním své kamarády nebo dokonce rodinné
příslušníky bez ohledu na jejich schopnosti, tedy ve zkratce ty, co
podporují nikdy nekončící spirálu konzumu výhradně za účelem
vlastního prospěchu? Nebo naopak ty, co se řídí zdravým selským
rozumem, uvažují o veřejných rozpočtech, ty, co nutí občany již
odmala připravovat se na krizové situace, ty, co nenechají nakládat
cizince s vlastními strategickými zdroji, ty, co se připravují a cvičí
v době míru, ty, co upřednostňují odbornost před příbuzenskými
vazbami, ty, co myslí na hubená léta v tučných dobách? Tuto
odpovědnost za nás nikdo nepřevezme. Jaká je skutečná míra
demokracie v dané zemi se totiž naplno projeví až tehdy, když
o něco skutečně jde. A to je od roku 1989 poprvé až teď. Tedy
alespoň z mého pohledu.
Aleš Ruznar
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Slovo starosty

Upozornění

Vážení spoluobčané,
všem obyvatelům Velimi a Vítězova bych rád připomněl, jak si
v této nelehké době, kdy je situace v naší vlasti kritická, velmi
vážím osobní statečnosti a obětavosti každého z Vás, který dokáže
pomáhat ostatním. Chtěl bych veřejně poděkovat SDH Vítězov,
jehož členové dobrovolně rozvážejí jídlo a jiné potřeby starším
nebo nemocným lidem, aby co možná nejvíce ochránili jejich
zdraví. Také bych rád poděkoval Vám všem, že velmi obezřetně
dodržujete hygienické návyky, vedete k tomu své děti a blízké.
Jakýkoliv ochranný prostředek, ať už rouška, šála či respirátor, je
v této chvíli velmi potřebný, když už musíte opustit své domovy.
Apeluji na pocit sounáležitosti, respektu a ohleduplnosti, dbejte
na dodržování karantény, vyhýbejte se zbytečným kontaktům
a hlavně neberte situaci na lehkou váhu. Na závěr Vám všem
chci říct, že toto nelehké období, tato obrovská zkouška, kterou
dnes procházíme, jistě brzy poleví a my budeme moci opět volně
vydechnout! Moji milí občané Vítězova a Velimi, držte se!
Josef Seifert, starosta obce

Do redakce VN došla stížnost občanů třídy Krále Jiřího
na znečišťování jejich ulice. Žádáme, aby příspěvky nebyly posílány
anonymně, takto je nemůžeme otisknout. Děkujeme. za RR AH

Sponzoři Sokolského plesu

Ball Aerosol Packaging CZ, s. r. o., Janoušek J. - Pivovar Nymburk,
Horák J. – TEXACO, Čepelák R. – Autoservis, Nezavdal J. - Dům
barev, Sixta P. - FSV MOTO, Sixtová J., Potraviny Anděl – pan
Jeřábek, Havrdová M., Potraviny Centrál – Doan Dao, Pizza
Velim, Cayman Pharma, Samba půjčovna lodí Český Šternberk,
Kolář J. – Farma, Kaftan J. – KG–Tranzit Velim, SAVAS Velim,
Autodoprava Siřínek, KAS okna, s. r. o., Obecní úřad Velim,
Thielová H. – keramika, Jandák S. – Lakýrnictví, Vojtěch V. –
Stavitelství, Slavíková J. – Textil, Kvapil M. - Zemní práce, Hrabal P.
- Restaurace Na Hřišti, Janoušková J., Svobodová E., Andrlová P.,
Krutská M., Kuchař J. – ZETOR, Keramika Horáček, Zahradnictví
Hruška, Lučební závody Kolín, SDH Nová Ves, Salima Velim

Velimská abeceda (list 156)

Štěpán byl uváděn v urbáři k roku 1590 jako majitel mlýna
Nouzov u Velimi (později zvaný Horní Nouzov).
Štěpán byl provozovatelem papírnického obchodu v Pražské
ulici ve Velimi. Obchod se nacházel v č. 18, v tzv. Kvízově chalupě,
v sousedství autodopravce Aloise Mužíka a konzumního družstva
(VKD), kde byl vedoucím prodejny pan František Slívánský.
Novomanželé Štěpánovi přišli do Velimi z Peček koncem
2. světové války (kolem r. 1944).
Šťovík je rostlina známá jako symbol kyselosti. Ve Velimi
i Vítězově se vyskytuje na lukách a zvláště v mokrých polohách.
Štětina byl od roku 1979 učitelem na „devítiletce“ ve Velimi.
Byl též aktivním sportovcem. Jako výkonný fotbalista hrál
za 1.A mužstvo Sokola Velim.
Štronerová Anna, PhDr., byla jednou ze 4 dětí manželů
Mašínových z Velimi, kteří vlastnili dům č. 3 v Pražské ulici, poblíž
křižovatky zvané „Na Rohu“. Za první republiky hospodařili
Mašínovi na svém statku poblíž Plzně. Po zabrání Sudet Němci se
vrátili do Velimi. Paní Mašínová byla sestrou pana Václava Bašty
staršího. Baštovi a Mašínovi byli spolumajiteli cihelny ve Velimi,
jejíž výrobky byly signovány písmeny B+M. Mimo Štronerovou
měli Mašínovi ještě dcery Marii a Ludmilu a syna Josefa.
Štrougalík byl slangový název mince československé měny
užívané od konce roku 1978 v hodnotě 1 haléře. Název byl
odvozen od komunistického předsedy československé vlády
Lubomíra Štrougala.
Štrupová Eva, klavíristka ze Základní umělecké školy Františka
Kmocha v Kolíně, spolupracovala s velimským klubem rodáků.
Ve velimské sokolovně několikrát vystupovala při oslavách
založení Československé republiky (např. 30. 10. 1993).
Štycha Jan býval vrátným a bydlel s rodinou ve Velimi
v Palackého ulici č. 88. V témže domě, který patřil ke komplexu
staveb bývalého velimského cukrovaru, bydlel s rodinou
i Jindřich Baar.
Šumaři byli potulní muzikanti, jejichž hudební výkony byly
mnohdy nedoceňovány. Chtěl-li někdo o někom prohlásit, že je

podprůměrným hudebníkem, označil ho za „šumaře“. Šumaři
hrávali za Rakouska, za první republiky i za 2. světové války
dojemné melancholické písně. V samotné Velimi koncertovali
potulní šumaři mnohokrát. Šumaře nízce hodnotil i sám kolínský
skladatel František Kmoch v písni Česká muzika.
Šustr František z Bechlína byl kandidátem evangelického
farního úřadu. Asi v roce 1893 přišel do Velimi, aby s dalšími
jemu rovnými zastal administrativu úřadu superintendenta, jímž
se stal Justus Emanuel Szalatnay. Zde je možné jmenovat vikáře
Václava Baše z Bolehoště a kandidáta teologie Bedřicha Gerze
z Prusínovic.
Šustrák byl název nevelkého jezírka vzniklého v severní části
katastru Velimi při zřizování železničního okruhu. Jezírko
vzniklo vytěžením písku potřebného na traťový násyp asi
50 m vpravo od okruhem přerušené silnice vedoucí z Velimi
do Sokolče. Místo si oblíbila mládež na koupání a zimní hry.
Po čase bylo jezírko zaváženo odpadem všeho druhu. Na podzim
roku 1978 sem JZD Velim vyvezlo na 45 vozů cibule. Byly
sem sváženy i stromy z několika zahrad a likvidovaných sadů.
V srpnu 1980 zahrnoval jezírko dva dny buldozer, jeho plocha
se velmi zmenšila. Po letech se celý prostor změnil v obdělávané
pole.
Švabach je typ německého písma užívaného od 15. do
19. století. Jsou jím tištěny české knihy, noviny a dokumenty,
vysekávány kamenné nápisy apod. Ručně psanému švabachu se
říká kurent. Se švabachem se můžeme setkat i u nás ve Velimi.
Švadlen neboli dámských krejčových bývala ve Velimi
a Vítězově v minulosti celá řada. Ve statistice z roku 1890 jsou
uváděny 3 švadleny. Jejich počet vysoce stoupl za první republiky.
Měl na tom podíl i „dámský salon“ paní Radoňové v Palackého
ulici (1906–1979) či mistrová Božena Šmídová (1910–1978)
i další, u nichž se švadleny učily. Švadlenou se například vyučila
Věra Vyšatová, dvě švadleny měly shodná příjmení – Fundová,
dále M. Dlabová, A. Brejhová, A. Váchová, M. Vlčková,
J. Blechová, M. Kolomazníková atd.
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