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Přívaly sněhu na horách
Školní lyžařský výcvik se letos opět konal na začátku ledna v Peci
pod Sněžkou na chatě Viktorka. Chata leží v polovině sjezdovky
Zahrádky a musíme se k ní dostat pěšky. Letos rozšířila kapacitu,
a tak mohlo odjet o něco více dětí - celkem jich bylo 43 ze
6. – 9. ročníku. Na nedostatek sněhu jsme si opravdu stěžovat
nemohli. Občas na nás vykouklo i sluníčko a zahlédli jsme Sněžku.
Výcvik jsme zvládli bez zranění i bez nemocí, opět proběhly slalom
i závody v běhu na lyžích, večer se soutěžilo a tančilo. Také jsme
absolvovali oblíbenou přednášku pana Kovaříka, bývalého člena
Horské služby (nyní v důchodu). A to vše jsme si mohli užít díky
sponzorské podpoře pana L. Kostky, kterému tímto děkujeme.
Naši školu takto sponzoruje už mnoho let.
AH

Vítězovští hasiči zhodnotili uplynulý rok
V pátek 18. ledna 2019 proběhla Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Vítězov. Jednání zahájil místostarosta SDH
Z. Hykš a představil přítomné hosty – náměstka starostky OSH
Kolín P. Beneše, vedoucí kanceláře OSH Kolín L. Hyblerovou,
zástupce SDH Cerhenice, SDH Krakovany, SDH Sendražice
a členku Zastupitelstva obce Velim a Vítězov Ž. Svobodovou.
Po slavnostním přípitku se ujal slova starosta SDH F. Kratochvíl.
Poděkoval členům za odvedenou práci a nezapomněl také
poděkovat všem podporovatelům sboru. Dále připomenul
nejvýznamnější akce za uplynulý rok, a to 110. výročí založení
sboru a soutěž v požárním sportu Vítězovskou stovku. Zprávu
o činnosti sboru přednesl velitel SDH a JSDH M. Bug. Ve své
zprávě zhodnotil rok 2018, především akce a soutěže, kterých se
členové zúčastnili. Akcí bylo celkem 46, což je dosavadní rekord.
Všechny přítomné seznámil se změnami v legislativě a s novou
výjezdní jednotkou požární ochrany, která se oproti předešlým
letům omladila. Závěrem své zprávy poděkoval panu starostovi
F. Kratochvílovi, který byl správcem klubu po celé čtyři roky,

a předal mu malou pozornost. Zprávu o sportovní činnosti přednesl
člen výkonného výboru M. Bug ml. a přítomným zrekapituloval
úspěšnou soutěž v požárním sportu – Vítězovskou stovku. Soutěže
se zúčastnilo přes 160 závodníků z 5 okresů a 19 sborů. Jednalo
se bezesporu o jednu z největších soutěží pořádaných na okrese
Kolín. Poděkoval všem, kdo přiložili ruku k dílu, všem sponzorům
a podporovatelům této sportovní neděle. Připomněl také úspěchy
družstva mladých hasičů, sportovního družstva, ale i jedinců
na poli požárního sportu. Závěrem zprávy poděkoval dárcům krve
a předal každému malý dárek od OSH Kolín. Zprávu o hospodaření
sboru přednesl hospodář P. Kostelecký. Seznámil přítomné se
stavem pokladny, bankovního účtu a poděkoval všem sponzorům
včetně obce Velim za finanční podporu. Následně pokračoval
předseda revizní rady J. Makyda. Informoval o provedené kontrole
hospodaření, pokladny a účtu. Sdělil, že veškerá kontrolní činnost,
a tudíž i hospodaření SDH probíhá bez závad a není zde co
vytknout. Dalšími body jednání byly volba jednatele SDH, kterým
se stal M. Bug ml., a také hlasování o přijetí nového člena SDH
B. Grulicha. Hlasování
proběhlo dle regulí a všichni
zúčastnění byli jednohlasně
pro. Člen výkonného výboru
SDH M. Bug ml. přečetl
návrh plánu akcí na rok 2019
a po jeho přednesu probíhala
diskuze. V průběhu diskuze
ocenil
starosta
SDH
F. Kratochvíl několik členů
medailí k 100. výročí založení
Československa. Poděkoval
všem přítomným za účast.
/pokr. na poslední straně/
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Starosta oznámil, že byl kontaktován SDH Nová Ves
s nabídkou blíže nespecifikované spolupráce. Pan Kasal dodal,
že SDH Nová Ves má na rozdíl od SDH Vítězov cisternu a je
možné, že spolupráce bude levnější než nově požadované
vybavení SDH Vítězov. ZO pověřuje starostu k jednání s SDH
Nová Ves k rozklíčování a zjištění finančních nároků.
JUDr. Těmín, PhD., krátce pohovořil o problematice GDPR
v zápisech ze zasedání ZO. Týká se fyzických osob, na firmy se
nevztahuje. V případě veřejného publikování (úřední deska,
Velimské noviny) musí být osobní údaje anonymizovány.
Pan Kostka informoval ZO o změně týkající se rozhodnutí
o přijetí dotace zaslané z ministerstva financí, kde na základě
dodatečné žádosti byla poskytnutá dotace na akci přístavba
ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi z 60 mil. Kč navýšena o 6 mil. Kč
na 66 mil. Kč. ZO schválilo přijetí rozhodnutí o poskytnutí
(změně) dotace z ministerstva financí ve výši 66 mil. Kč.
Pan Kostka informoval o souhlasu KB, že je možno vzít
úvěr na přístavbu ZŠ od jiné banky. Vzhledem k navýšení
dotace a vyšším příjmům, které nebyly očekávány, navrhl
místo refinancování stávajících úvěrů (kanalizace, 2x MŠ)
jejich předčasné splacení, čímž by se v rozpočtu uvolnilo
1,6 mil. Kč, které byly počítané na splátky těchto úvěrů. Paní
Bernardová vysvětlila, že pokud splatíme zmiňované úvěry
k 19. 12. 2018, bude součet pohledávek činit 8 041 684 Kč,
přičemž pokud bychom úvěry splatili a nic už do nového roku
nepřišlo, byl by zůstatek na běžných účtech obce do příštího
roku 8,3 mil. Kč. ZO schválilo splacení pohledávek Komerční
banky, a. s., ze Smlouvy o úvěru reg. č. 99002368651 uzavřené
mezi KB a obcí Velim dne 9. 12. 2011 ke dni předčasného
splacení 19. 12. 2018 ve výši 2 386 311,65 Kč, dále splacení
pohledávek Komerční banky, a. s., ze Smlouvy o úvěru
reg. č. 99008995069 uzavřené mezi KB a obcí Velim dne
30. 7. 2014 ke dni předčasného splacení 19. 12. 2018 ve výši
2 843 219,38 Kč a splacení pohledávek Komerční banky, a. s.,
ze Smlouvy o úvěru reg. č. 99010251220 uzavřené mezi KB
a obcí Velim dne 2. 2. 2015 ke dni předčasného splacení
19. 12. 2018 ve výši 2 812 154,92 Kč.
ZO projednalo smlouvy o úvěru na přístavbu ZŠ T. G. M.
Velim od ČSOB, a. s., a KB, a. s., a pověřilo pana starostu
podpisem smlouvy o úvěru č. 2360/18/5672 mezi ČSOB, a. s.,
a Obcí Velim na částku 29 500 000 Kč s fixní úrokovou sazbou
2,52 % p. a. s fixací 5 let a dobou trvání úvěru 15 let. Splátka
pro první období fixace je vypočtena na 196 980,67 Kč.
ZO rozhodlo, že odměny zastupitelům (neuvolněným
členům), které mohou být od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády
č. 202/2018 zvýšeny, ponechá na současné úrovni: zastupitel
bez komise 1 534 Kč, zastupitel – předseda komise 3 068 Kč.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. XI-2018 (přijetí dotace,
splacení úvěrů) a Rozpočtové opatření č. I-2019.
Vodohospodářské sdružení Kolín zaslalo návrh rozpočtu
na rok 2019 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2020–2021
(na úřední desce 30. 11. – 16. 12. 2018). ZO vzalo na vědomí.
Dobrovolný svazek obcí Pečeckého regionu zaslal rozpočet
na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
(na úřední desce 26. 11. – 12. 12. 2018). ZO souhlasí.
ZO vzalo na vědomí zdůvodnění navýšení ceny vodného
na rok 2019, které zaslala Bc. D. Slánská (Vodohospodářské
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sdružení Kolín).
ZO vzalo na vědomí návrh kalkulace pro rok 2019 od Vodos Kolín.
Firmy EVERLAST CS, s. r. o., (Z. Rokos, Kolín) a RI Okna,
a. s., (J. Tichý, Pečky) zaslaly cenovou nabídku na vchodové
dveře (vstupy) pro bytový dům Velim, K Sídlišti 541. Pan Kasal
navrhl odložit rozhodnutí do příštího zasedání, do kterého
zjistí podrobnosti ohledně elektrických samozamykacích
mechanizmů v jedné z nabídek.
Pan starosta předal panu Těmínovi nedořešené smlouvy
s p. Šolcem týkající se trafostanic. JUDr. Těmín, PhD., se
p. Šolcovi ozve.
Pan starosta popřál hezké vánoční svátky a zdraví všem
zastupitelům i jejich rodinným příslušníkům. Všichni ostatní
členové ZO si také popřáli navzájem krásné svátky.
JUDr. Těmín, PhD., pozval ostatní členy zastupitelstva
na vánoční koncert do kostela sv. Vavřince.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 1. 2019
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Smlouvy o koupi pozemků v k. ú. Velim – pozemek
p. č. st. 413/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77m2,
na níž je umístěna stavba bez č. p./č. ev., jiná stavba a pozemek
p. č. 1255, jiná plocha, o výměře 754 m2, vše zapsáno
na LV 1392 vedeném KÚ pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Kolín – JUDr. Těmín, PhD., konstatoval, že byly
sepsány dvě smlouvy, jedna již byla podepsána a doručena.
Druhá smlouva je podepsána a čeká se na její doručení, poté
budou podniknuty další kroky k dokončení převedení výše
uvedených pozemků.
Zasedání ZO se zúčastnili velitel SDH Vítězov pan Milan
Bug a Milan Bug ml. Ti objasnili situaci a stav vítězovských
hasičů, vysvětlili, proč neuzavírat smlouvu s SDH Nová
Ves I, který má uzavřenou smlouvu s několika obcemi a tudíž
při rozsáhlejších živelných pohromách (zatopené sklepy,
vichřice atd.) nemusí být ihned k dispozici v dané obci. Pan
Bug informoval o návštěvě velitele hasičské stanice Kolín
mjr. Mgr. Čestmíra Rychlíka, který doporučuje, aby obce
měly své vlastní hasičské jednotky, a předal panu starostovi
kontakt. Dále seznámil ZO s vybavením a zakoupením
ochranných pomůcek hasičů, které jsou nezbytně určeny při
výjezdech a dozoru dobrovolných hasičů. Přečetl seznam
členů dobrovolných hasičů, kteří začali vychovávat další
mladé hasiče. Pan Bug ml. seznámil ZO s tím, že budou
podány dotační granty - nákup předpisových obleků
na zásahy, kde požádají o 4 ochranné obleky (1 oblek
25 000 Kč, dotace je 100 000 Kč) a hasičské vozidlo. Pan
starosta konstatoval, že chce, aby byl SDH Vítězov pro obec
Velim a Vítězov zachován. Šance na získání dotačních grantů
je velká, výsledky budou známy do cca 2 měsíců. Jednotku
jsou schopni vybavit na požární dozor, přívaly dešťů atd. do
3 měsíců. V případě, že grant nezískají, nebudou zrušeni ani
pokutováni. Pokud však nebudou mít ochranné pomůcky,
může je velitel zásahu vykázat. Pan Bug bude ZO informovat
o podání a následném výsledku dotačních grantů. Smlouva
s SDH Nová Ves I se uzavírat nebude. Pan starosta prohlásil,
že vítězovské hasiče jsme vždy podporovali, a proto ho
velice mrzel článek ve Velimských novinách (Dětský den
ve Vítězově), kde pan Ruznar vyzdvihl pouze udírnu pana
Vrkoty a na další, kteří přispěli finančně či organizačně,
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zapomněl. ZO poté odsouhlasilo žádosti p. Buga – o možnost
využívání sportovního areálu ve Velimi u MŠ a o možnost
pořádání soutěže v požárním sportu „Vítězovská stovka“. Pan
Bug na závěr předal ZO pozvánky na 17. výroční schůzi SDH
Vítězov.
Pan starosta s panem Kostkou vysvětlili zastupitelům
Změny pro Velim a Vítězov, že na svých stránkách podali
mylnou informaci o splacení nevýhodných úvěrů. Uvedli, že
v době, kdy byly úvěry uzavírány, byly výhodné a v pořádku.
Pan Kostka uvedl, že v současné době není jednoduché
refinancování úvěru, když nejsou podmínky a peníze. Pan
Nezavdal uvedl, že v úvěrových smlouvách nebyla uvedena
fixace, která by znemožňovala refinancování v dalších letech.
JUDr. Těmín, PhD., informoval ZO o jednání s panem
Šolcem týkajícím se vybudování nových trafostanic na vlastní
náklady a doporučuje zaslat dopis s tím, že s vybudováním
trafostanic nemá obec problém, ale požaduje zbourání
starých trafostanic na vlastní náklady. Pan starosta navrhl,
aby si firma ze stávajících trafostanic odvezla technologii
a ekologicky závadné věci (nad vyklízením bude mít obec
dozor) a předala vyklizené trafostanice do vlastnictví obce.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. XII-2018.
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000271
zaslala firma Nykos, a. s., Ždánice. Paní Studená vysvětlila, že
zvýšení ceny je o 200 tis. Kč, svozové dny na plast jsou každý
týden v úterý a pátek, papír jeden týden ve středu, druhý
ve čtvrtek. S firmou máme dobré zkušenosti. ZO se dohodlo,
že požádá Nykos, a. s., o vysvětlení rozdílu finanční částky
oproti roku 2018 a o porovnání ceníku.
REMA AOS, Praha 4, zaslal nabídku spolupráce mezi obcemi
v oblasti zajištění zpětného odběru obalů. Zpětný odběr obalů
zajišťuje pro obec Velim firma EKO-KOM.
Arcibiskupství pražské, Správa majetku, Praha, zaslalo
Výzvu vlastníkovi vodního díla p. č. 44/1 v k. ú. Velim.
Pan starosta po konzultaci se správcem vodovodního řadu
zjistil a potvrzuje, že na pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Velim se
nenachází žádný vodovodní řad. Vodovodní řad je veden
mimo jejich pozemek.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel ARTENDR, s. r. o.,
Kolín, zaslal návrhy dvou smluv na podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci místní komunikace a na opravu hřbitovní
zdi směrem do Riegrovy ulice. Žádost o dotaci se podává do
28. 2. 2019 a v obou případech je dotace 70 % z investičních
nákladů. Pan Kostka informoval o schůzce, na kterou byl
pozván panem Semerádem a na níž jednali o dotačních
možnostech na tento rok. Z výsledku jednání vzešly tyto
dvě nabídky na získání dotací. Zpracování projektové
dokumentace hradí obec, dotace na rekonstrukci hřbitovní
zdi je max. 500 000 Kč. K rekonstrukci byly vytipovány tři
místní komunikace. Pan Kostka sdělil, že při rekonstrukci
místní komunikace nepřekročíme maximální limit dotace.
Pro získání dotace jsou komunikace zaměřené, a tudíž není
problém o ni požádat. V následné debatě byla vybrána silnice
kolem školky a nového hřiště. ZO odsouhlasilo nabídky
na příkazní smlouvy o dotace na akce „Rekonstrukce hřbitovní
zdi v obci Velim“ a „Rekonstrukce místní komunikace v obci
Velim“ od firmy ARTENDR, s. r. o., se stejnými cenovými
podmínkami: a) 50 000 Kč bez DPH do 10ti dnů od odevzdání
projektové dokumentace včetně inž. činnosti, b) 20 000 Kč bez
DPH do 10ti dnů od odevzdání žádosti o dotaci, c) 18 000 Kč
bez DPH do 10ti dnů od ukončení výběrového řízení
na dodavatele stavby, d) 1,7 % odměna v případě přidělení
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dotace z výše přiznané dotace. ZO pověřilo pana Kostku
a starostu k dalšímu jednání s panem Semerádem s tím, že
nejprve budou seznámeni s finanční částkou projektové
dokumentace. Pan Müller doporučuje při tomto jednání
zjistit informace a zažádat MAS Mezilesí o dotaci na kroužky
(keramika, atd.) a příměstský tábor.
ZO odsouhlasilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velim
na rok 2019 – Letní dětská rekreace v Horním Bradle 2019
ve výši 80 000 Kč.
Na OÚ Velim došla žádost o finanční příspěvek pro rok 2019
ve smyslu zlepšení sportovních tenisových podmínek v obci
Velim. Jelikož ZO není znám žádný tenisový klub ve Velimi,
pověřuje pana starostu jednáním s žadatelem.
VODOS Kolín oznámil úpravu ceny vodného a stočného
v obci Velim od 1. 1. 2019. Cena vodného bude uplatňována
ve výši 37,45 Kč/m3 bez DPH, s DPH 43,06 Kč/m3. Cena
stočného bude uplatňována ve výši 48,21 Kč/m3 bez DPH,
s DPH 55,44 Kč/m3. Cena vodného i stočného bude účtována
v jednosložkové formě.
ZO nevyhovělo žádosti Oblastní charity Kutná Hora
o finanční příspěvek na sociální službu raná péče obyvatelům
Velimi a Vítězova v roce 2019. Obec Velim podporuje vlastní
imobilní občany.
ZO vzalo na vědomí - Výpověď ČEZ Distribuce, a. s.,
z elektrického zařízení – Velim, ulice Karlova, Palackého,
Václavská, Novoveská – obnova nn-knn, dem.nn
(na elektrických sloupech nesmí být žádné zařízení obce).
Pan starosta informoval ZO o místním šetření ze dne 4. 1. 2019
MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, v areálu
Ball Aerocan CZ ve Velimi ve věci zjištění skutečného stavu
týkajícího se možného čerpání podzemních vod z prostoru
nákladové rampy v areálu dané společnosti, obecně ověření
toho, že je s podzemními a povrchovými vodami v daném
výrobním areálu nakládáno v souladu s platným povolením.
Výsledkem kontroly bylo firmě Ball Aerocan CZ Velim
doporučeno, aby si na vlastní náklady nechala vypracovat
hydrogeologický průzkum.
Pan starosta seznámil ZO se zprávou obyvatele Karlovy
ulice, který žádá o zajištění úklidu v této ulici, neboť dochází
z kontejnerů umístěných v této ulici k rozfoukávání odpadků
po poli. Navrhuje vybudování zídky. Pan starosta konstatoval,
že vybudování zídky okolo kontejnerů je problematické,
neboť hrozí, že majitel pozemku by mohl mít na daném místě
vjezd. Z dalších navržených variant ZO schválilo oslovit
občany ve VN a posílit úklid zaměstnanci OÚ.
Pan starosta podal zprávu o rozšíření hrobového místa
a vybudování parkoviště u katolického hřbitova. Následně
pozval členy na prohlídku katolické fary. JUDr. Těmín, PhD.,
navrhuje vybudovat na faře společenské zázemí, vyzval členy
ZO k zamyšlení a návrhům, jak s objektem katolické fary
do budoucna naložit.
Pan Kostka upozornil na vytékající fekálie do potoka
u Vítězova a na následné znečištění Vítězovského rybníka.
Dále doporučil ZO sjednání schůzky s panem Semerádem
ohledně různých dotačních grantů.
Pan Nezavdal učinil dotaz na sběrný dvůr, jehož realizace
byla v minulých letech navržena a odsouhlasena. Pan starosta
odpověděl, že sběrný dvůr byl řešen primárně na bioodpad,
obec má zakoupené kontejnery, ale již v loňském roce jednal
s firmou, která má na starosti tyto dotační tituly, po vysvětlení
všech podmínek se k této problematice vrátí v letošním roce.
Obec bude zatím dále využívat své velkoobjemové kontejnery.
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V diskuzi došlo ZO k závěru, že projekt na sběrný dvůr, kde
by občané mohli odevzdat všechny druhy odpadu, v současné
době neexistuje ani není určené potenciální místo.
Pan Štěpánek požádal zjistit u firmy Nykos, a. s., Ždánice, zda
by bylo možné od roku 2020 prodávat čtrnáctidenní známky
na odvoz komunálního odpadu. Pan starosta odpověděl, že
bude jednáno s jednatelkou firmy paní Sobotkovou.
Pan Štěpánek informoval o jednání s panem Radechovským
ohledně akce ČEZ – položení vedení do země v ulici Karlova,
Palackého, Novoveská. Dostal od něho seznam lidí, na něž
není potřebný kontakt a kteří nemají tudíž podepsanou
smlouvu o smlouvě budoucí, aby mohly být po uložení kabelů
opraveny chodníky. Panu starostovi předá tento seznam a ten
zajistí rozeslání dopisů. Firma je ochotna obci poskytnout
dlažbu (vybudování chodníků by hradila obec) a doporučuje
spočítat m2. Pan starosta odpověděl, že všechny chodníky
jsou zaměřeny, zajistí předání výměr panu Radechovskému.
Pan Štěpánek požádal pana starostu o umístění 3 odpadkových
košů na starou spojnici u dráhy. Pan starosta odpověděl, že
koše budou zakoupeny a umístěny.
Pan Müller podal návrh všem zastupitelům na vypracování
tabulky – zásobník potenciálních projektů.
ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 4-2018 pro
ZŠ Velim a Rozpočtové opatření č. 5-2018 pro MŠ Velim.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. II-2019 (navýšení
příspěvku MŠ na provozní výdaje školy – nárůst elektřiny,
navýšení příspěvku ZŠ na provozní výdaje školy na novou
budovu na období 9-12/2019). Paní Svobodová, DiS., objasnila
situaci navýšení financování elektrické energie v roce 2019
v ZŠ a MŠ (od 1. 1. 2019 navýšení o 50%) a požádala o navýšení
rozpočtu. Mgr. Karpeta uvedl, že ke zvýšení finanční částky
pravděpodobně přibude i uhrazení mzdy správce nově
vybudované sportovní haly. Rozpočet ZŠ Velim byl navýšen
o 350 000 Kč, rozpočet MŠ Velim o 320 000 Kč (200 000 Kč
elektřina a 120 000 Kč náklady na chůvu po vypršení dotace).
Obě navýšení budou vzata ze zůstatku roku 2018.

Jak to vidí občan:
Proč má Vítězov také nárok na základní
údržbu veřejných prostor?
Jak je obecně známo, největší příjmy obce pocházejí většinou
z výnosů daní, které obci posílá stát na základě počtu obyvatel,
žáků, rozlohy katastrálního území a tak podobně. Tedy ačkoliv má
obec Vítězov menší počet obyvatel a menší výměru katastrálního
území než samotná obec Velim, je přesto nositelem určité části
přerozdělených daní do společného rozpočtu celé obce. Jak jsem
se již vyjádřil v předchozím článku, jsem současně zastáncem
zdravého obecního financování - tedy aby provozní saldo obce
bylo z dlouhodobého hlediska pokud možno vyrovnané.
Současně (s přihlédnutím k oběma výše uvedeným argumentům)
by tudíž měla náležet k běžným mandatorním výdajům mimo
např. zajištění osvětlení a údržbu veřejné komunikace i základní
údržba veřejně významných (v místním měřítku) a historicky
zažitých prostor. Nízkonákladová revitalizace prostoru návsi
ve Vítězově (včetně křížku, zvonice a pomníku padlým) a jeho
údržba v čase (obnovování nátěrů, osazování nové zeleně za tu
uvadlou nebo již nevyhovující včetně květin, oprav oplocení,
vyvěšování státní popř. zároveň i obecní vlajky ve dnech státních
svátků atd.) je po letech zanedbávání tohoto prostoru, alespoň
dle mého názoru, zcela na místě. 
Aleš Ruznar

Slovo starosty
Vážený pane Ruznare!
Dovoluji si reagovat na Váš článek z posledního vydání
Velimských novin na téma „Bude vybudována cyklostezka mezi
Velimí a Vítězovem do roku 2021?“
Píšete, že nebude a argumenty jsou prý jednoduché, pro Vás
až velmi jednoduché! Chápu, že jako člen kontrolního výboru
obracíte zápisy ze ZO za poslední čtyři roky vzhůru nohama
a hledáte a pátráte, co je špatně. Ano, smlouva se zhotovitelem
na cyklostezku v roce 2018 propadla, což je pravda, ale na realizaci
cyklostezky to má nulový význam. Pro podání žádosti o dotaci
je důležité a stěžejní mít připravený projekt a stavební povolení.
Vážený pane Ruznare, aniž bych se chtěl chlubit, zařídil jsem
prodloužení stavebního povolení od listopadu 2018 opět
na další dva roky. Ano, projekt se musí přepracovat, již na této
věci s panem místostarostou pracujeme. Pokud bude vypsána
výzva a uspějeme s podáním žádosti, bude vypsána nová
soutěž na zhotovitele stavby. A proč jste také neuvedl, kolikrát
jsme žádali? A proč třeba neoslovíte Vaše tři zástupce, ať zkusí
cyklostezku zařídit oni? Vaše ironické a lehce štiplavé články
na bývalé a staronové členy zastupitelstva hovoří z Vaší strany
jasně. „My nechceme dělat, my chceme kontrolovat!“ To se mi
tedy nezdá úplně v pořádku!
Také mi neustále předhazujete vodojem a vodovod ve Vítězově.
Na tuto akci možná bude jen jedno volební období málo, a to
z mnoha důvodů (příprava projektu, cena, výkup pozemků,
záleží i na vypsání výzvy, výši dotace, dále na částce, kterou se
bude obec podílet, a zda bude schopna vše financovat). Možná
se budou muset i finančně podílet občané, ale to je teď těžké
předjímat. Je toho opravdu hodně, ale věřte, že i přesto se budu
snažit pro Vás a občany Vítězova zařídit vše potřebné, jak nejlépe
to půjde.
Dále chci reagovat na Váš článek „ Je existence politické opozice
přínosem pro rozkvět obce?“
Ustavující schůze zastupitelstva, která proběhla dne 29. 10. 2018,
jasně ukázala, jak s námi „patrně“ opozice hlasovala. Naprosto
jsem nechápal, proč čtyři zvolení zastupitelé - jeden za KDU-ČSL
a tři za „Změnu“ – navrhovali tajnou volbu. Jsem člověk, který se
umí pravdě podívat do očí (a nestydí se), takže hlasování veřejné
je pro mě ta nejlepší z variant, nehledě na to, že každému je hned
jasné, na které straně „barikády“ každý člen ZO stojí.
Vážený pane Ruznare, já jsem „Změně“ nic špatného neudělal,
přesto se tito pánové při volbě starosty hlasování zdrželi
a totéž zopakovali i při volbě místostarosty. Podotýkám, že
jako „opozici“ je v žádném případě neberu. Jsou to občany
řádně zvolení zastupitelé, tak je také beru. Stále doufám,
že nám jde o jednu důležitou a společnou věc – aby Velim
a Vítězov byly dobrým místem k životu pro naše občany
a aby vše fungovalo k jejich spokojenosti. Vadí mi ale jedna
věc . A to že na facebooku „Změny“ jsou bývalí, ale zároveň
i znovuzvolení zastupitelé nazýváni dobytkem a veksláky.
Ano, a to je tedy ta změna, to je ten svěží vítr, který měl přivát
do zastupitelstva?
Ptám se Vás, pane Ruznare, jak byste reagoval a jak by se Vám
líbilo, kdyby Vás takhle někdo nazval a osočoval? „Změna“ mlčí,
„Změna“ je ráda za takové příspěvky a mlčení znamená, pane
Ruznare, souhlas!
Na závěr bych chtěl zlehčit tuto skutečnost, podotýkám zlehčit!
Vy (jako voják z povolání), byste si asi „nepřítele do zákopu také
nepozval“!
S úctou Josef Seifert, starosta obce

Informace o stočném ve Velimi a Vítězově
a malá statistika o vodě
Vzhledem k tomu, že platba vodného a stočného se v naší obci
týká v podstatě všech obyvatel, a vzhledem k tomu, že nejsou
obecně známa některá fakta, pokud jde o výpočet a výše částek,
které musíme všichni platit, pokusili jsme se shrnout některá
fakta a skutečnosti v této věci a současně na závěr sdělit občanům
naši jednu dobrou zprávu. Na úvod krátké statistické informace
o spotřebě vody v obci Velim získané od společnosti Vodos:
Do konce roku 2018 bylo ve Velimi na vodovodní řád připojeno
396 domů. Odběr vody ve Velimi od začátku roku do září 2018
byl 41 429 m3, od začátku roku do prosince 2018 činil 60 016 m3.
Za prvních 9 měsíců je to tedy v průměru cca 4 600 m3/měsíc,
za zbylé 3 měsíce 6 195 m3/měsíc, což je měsíční nárůst skoro
o 35 %. Z toho je patrný zvyšující se nedostatek vody v našich
studních a větší nutnost použití městské vody. V současnosti
je kapacita zdrojů vody a potrubí do obce Velim dostačující
a neomezuje případné zřizování dalších vodovodních přípojek
v obci Velim.
K těmto informacím je však nutné doplnit, že pro rok 2019
bohužel přichází i zdražení o 4 Kč/m3 s DPH, což je přibližně
o 10 % více než v roce 2018. Cena vodného v roce 2019 bude
43,60 Kč/m3. Tato částka je stejná pro nás, Kolín i přilehlé vesnice.
Jistě jste v minulých Velimských novinách zaregistrovali
informaci ze zastupitelstva o zdražení stočného na rok 2019.
Zde je malá rekapitulace. Obec Velim při budování kanalizace
čerpala dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
na dobudování kanalizace, jejíž součástí je i povinnost
odkládat na zvláštní účet prostředky na obnovu kanalizační
infrastruktury (např. výměna a oprava přečerpávacích stanic,
oprava poškozeného potrubí). Následně došlo v roce 2013
k uzavření koncesní smlouvy s firmou VODOS Kolín, která se
stala provozovatelem kanalizace ve Velimi na 10 let, tj. do roku
2022. VODOS dle následující tabulky (vypočtené na základě
modelu SFŽP dle čerpané dotace) musí za provozování
kanalizace platit vlastníkovi (Obci Velim) po dobu trvání
koncesní smlouvy „nájemné“, což jsou ty prostředky na výše
zmíněnou obnovu kanalizační infrastruktury.

Toto nájemné Vodos jako provozovatel následně rozpočítá
dle pravidel do ceny stočného, které následně platí jednotliví
odběratelé, tj. my všichni. Pokud by vás zajímalo, jak se nájemné
promítá do celkové ceny stočného, tak na rok 2019 by cena „bez
nájemného“ byla 31,56 Kč s DPH (povinné nájemné je tedy
23,88 Kč s DPH a tvoří 43 % současné ceny).
V listopadu loňského roku zaslal VODOS na OÚ Velim
oznámení o kalkulaci ceny nájemného na rok 2019. Zajímali
jsme se, jaké jsou možnosti úpravy cen, a tak jsme navštívili
Vodos Kolín, kde nám bylo mimo jiné poskytnuto vysvětlení, že
nedodržení výše nájemného může být považováno za porušení
dotačních podmínek, a tedy i otevření cesty k sankcím až do výše
poskytnuté dotace. Dále jsme obdrželi výše uvedenou tabulku
a slovně nám bylo sděleno, že předpokládaná cena na rok 2019
bude zvýšena o 5,27 Kč/m3 z loňských 55,14 Kč/m3 na letošních
60,40 Kč/m3 – vše ceny s DPH (paušální stočné je cca 30 m3
na osobu/rok).
Následně do týdne po výše uvedeném jednání přišla od VODOSu
na obecní úřad nová informace, že došlo ke kontrole podkladů
týkajících se kalkulace stočného. V příloze byl zaslán zcela nový
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výpočet s cenou stočného na rok 2019. Dle nové kalkulace
tedy dochází na rok 2019 ke zvýšení ceny stočného o pouhých
0,3 Kč/m3 na celkovou cenu 55,44 Kč s DPH. Oproti loňskému
roku se tedy jedná o navýšení pouze o 0,5 %. Je naprosto zřejmé
a evidentní, že osobní návštěva VODOSu a aktivní zájem o věc
se vyplatil a bude v letošním roce jednoznačně znamenat úsporu
všem plátcům stočného.
J. Nezavdal, J. Müller, M. Štěpánek - www.zmenaprovelim.cz
Technická data: zdroj Vodos

Vodné a stočné 2019
Obec Velim je zapojena do programu SFŽP (podpory ze
strany státního fondu na ochranu životního prostředí). Při
stanovování podmínek dotace na určitý projekt se nastaví
určité parametry – náklady – a ty jsou dále indexovány
v souladu s přesně nastavenými podmínkami, které souvisejí
s parametry pro obec. Zároveň jsou tyto hodnoty na začátku
zaslány na SFŽP ke kontrole a já mám nyní možnost
v příloze doložit, že fond námi vypočtené parametry schválil.
Po pěti letech dochází k periodickému přezkoumání, což
má za následek možnost korekce případných chyb, pokud
vznikly na počátku programu, nebo se vyskytly neočekávané
výdaje, a tak je umožněna korekce celého procesu. Parametry
jsou nastaveny tak, aby byl projekt životaschopný a aby se
v průběhu jeho provozování vytvořily prostředky na obnovu
a rozvoj zařízení. Celý propočet je velmi složitý a v celé ČR je
jen několik specialistů, kteří se v něm jsou schopni orientovat.
Jeden z nich pracuje v naší sesterské společnosti a na programy
SFŽP se specializuje. Koneckonců i schválení ze strany SFŽP
potvrzuje jeho znalosti.
Při výpočtu se vždy vypočítává startovací období (rozumějme to
minulé) a období následné – tj. období, na které se propočítává
kalkulace (v našem případě období na rok 2019). V mém případě
se stalo, že jsem omylem zaslal kalkulaci startovacího období.
Ihned poté, co jsem tuto skutečnost zjistil, jsem zaslal kalkulaci
na správné období. Za zmíněnou skutečnost jsem se omluvil.
Možnost vstoupit do ceny kalkulace při respektování
principu modelu SFŽP bez potencionální sankce je možná
jen za předpokladu, že obec bude schopná doložit dostatečné
vytvoření prostředků na obnovu a rozvoj. Na to jsem Vaše
zastupitele upozornil. Jinak by neplnění podmínek SFŽP mohlo
vést až k sankcím v podobě vrácení částečné nebo i celé dotace
poskytnuté ze strany fondu.
Rovněž se dovoluji ohradit proti tvrzení, že návštěva snížila
kalkulovanou cenu. Cenu propočítává model nastavený
na parametry Vaší obce.
Ing. Petr Nauš, ekonomický ředitel , VODOS, s. r. o.

Slovo starosty II
Informace o stočném ve Velimi a Vítězově a malá statistika
o vodě, kterou Vám podala „Změna pro Velim a Vítězov“, je
dobrá až na její poslední větu.
Jelikož vím, jak se celá záležitost má a jak jsou nastaveny
parametry, věděl jsem, že cena za vodné a stočné směrem dolů
nepůjde, i když bych Vám to všem rád přál.
Vadí mi jedna skutečnost. Ano, „Změna“ už konečně musí něco
zařídit, vždyť před volbami Vám a nám všem naslibovali skoro
„modré z nebe“ a zatím pouze navrhli a prosadili jen to, že
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Velimské noviny budou v den vydání na webových stránkách
obce.
Je naprosto zřejmé a evidentní, že „Změna“ Vás zásobuje
informacemi, že zařídila na Vodosu pro občany lepší cenu (díky
jejich návštěvě), ale odpověď Ing. Petra Nauše z Vodosu hovoří
trochu jinak (viz vysvětlení ve VN). Taktéž se na stránkách
„Změny“ dozvídáte, že jste dostali dárek pod stromek
v podobě 6 mil.korun (navýšení dotace) na přístavbu školy,
ale nikde nezmiňují, že tuto částku zařídili a vyjednali starosta
a místostarosta. Taktéž vyřízením lepšího úvěru u jiné banky byl
pověřen starosta a doplatit zbylé tři úvěry navrhl místostarosta.
Tři zástupci za „Změnu“ to pouze odsouhlasili. Proč toto vše píši,
vážení občané?
„Změna“ si do volebního programu dala vyšší informovanost,
transparentnost atd., ale zatím jde cestou, že slibem nezarmoutíš
a papír a jejich webové stránky snesou všechno.
Josef Seifert, starosta obce

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Jiráň Miloslav, Velim
Vášová Marta, Velim
Minarčíková Eva, Velim
Jaklová Zdeňka, Velim
Šťastný Vladimír, Velim
Špínová Jana, Velim
Hronová Miroslava, Vítězov
Kratochvíl Miroslav, Vítězov
Sahulková Jaroslava, Velim
Šímová Dagmar, Velim
Fundová Alena, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Skuhrovcová Emma, Velim
Košťál Martin, Velim
Kasalová Sofie, Velim
Švarcová Leontýna, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Krčmářová Marie, Velim
Čest její památce!

Z našich škol
Exkurze na přelomu roku

Předvánoční čas bývá tradičně časem exkurzí. Vzhledem
k připravovaným vystoupením nezbývalo mnoho času, ale přece
jenom 8. třída navštívila 10. 12. Týnský chrám v Praze. Dne
19. 12. se 4. třída vydala do kolínského muzea na exkurzi
s názvem Vánoce v měšťanském domě, došlo i k tvoření
v dílničce. Netradiční předávání vysvědčení měli žáci 6. třídy.
Stalo se tak na exkurzi v planetáriu v Praze 31. 1. 2019.

Česko vesluje

Ve středu 19. 12. jsme se zapojili do projektu Česko vesluje,
který nabízí kromě sportovního zážitku ještě něco navíc.
Na veslařských trenažérech žáci 6. – 9. ročníku zajeli časy, které
mohou porovnat s ostatními školami. Více na ceskovesluje.cz

Vánoční besídky

Každé dva roky připravují paní učitelky s 1. – 4. třídou vánoční
akademii pro rodiče, babičky, dědečky a ostatní. 20. 12. byly
tentokrát k vidění a slyšení taneční vystoupení, aerobik,
pohádky, písničky a básničky a samozřejmě také vánoční koledy.
Každoročně před Vánocemi připravují deváťáci vánoční besídku
se zábavným programem a také trochu se vzpomínáním. Letošní
se konala 21. 12., měla název ČT9. Proběhly scénky, tance,
zpěv i videopořady. Poté byli organizátoři této besídky oceněni
dortíky. Podívat se přišlo, jako každoročně, mnoho rodičů
i bývalých žáků školy.

Lyžařský výcvik

Ve dnech 6. – 13. 1. 2019 jsme byli na lyžařském výcviku na chatě
Viktorka v Peci pod Sněžkou. Na nedostatek sněhu jsme si
nemohli stěžovat, opět jsme si užili lyžování, soutěží i zábavy…
Výsledky – lyžování:
Běh na lyžích
Slalom
dívky 7. tř.:
dívky 7. tř.:
1. M. Müllerová
1. M. Müllerová
2. N. Handlířová
2. N. Handlířová
3. N. Grimmerová
3. A. Kvapilová
chlapci 7. tř.:
chlapci 7. tř.:
1. J. Holzbauer
1. J. Holzbauer
2. Š. Pena
2. D. Kostelecký
3. D. Hrabák
3. D. Hrabák
dívky celkově:
dívky celkově:
1. T. Holzbauerová
1. T. Holzbauerová
2. M. Müllerová
2. M. Müllerová
3. N. Handlířová
3. N. Handlířová
chlapci celkově:
chlapci celkově:
1. J. Holzbauer
1. A. Esterle
2. R. Sahulka
2. R. Sahulka
3. Š. Pena a L. Sixta
3. J. Holzbauer
Výsledky – soutěže:
Miss – 1. N. Grimmerová, 2. A. Kvapilová, 3. E. Kuklíková
Missák – 1. J. Holzbauer, 2. Š. Pena, 3. F. Bohatý
Soutěž pokojů – 1. D. Fořtová, T. Holzbauerová, B. Málková a
A. Šárovcová
Soutěž skupin – 1. A. Kotek, F. Kasal, D. Hrabák, Š. Pena a
A. Jandová
AH

Vánoční turnaje ve stolním tenise
V sobotu 15. 12. 2018 se ve velimské sokolovně pořádaly vánoční
turnaje ve stolním tenise. Turnaje žáků kategorie registrovaní
se zúčastnilo 10 hráčů, stejně tak i neregistrovaných. Mezi
registrovanými zvítězil J. Bulgr, druhou příčku obsadil V. Hrouda
a 3. místo A. Pena. Neregistrovaným vítězem se stal M. Mén,
2. místo obsadil D. Kostelecký a třetí příčka patřila J. Holzbauerovi.
Odpolední turnaj byl věnován neregistrovaným dospělým hráčům.
Zvlášť se vyčlenil turnaj žen, kterého se účastnilo 6 hráček s těmito
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výsledky: 1. A. Vaňková, 2. A. Bartošová, 3. M. Penová . 24. ročníku
turnaje neregistrovaných se v mužské kategorii účastnilo 20 hráčů.
První místo si vysloužil D. Zeman, 2. příčka patřila M. Váchovi
a 3. stupínek na bedně F. Kolaříkovi. 29.12. se uskutečnil turnaj
registrovaných hráčů Sokola Velim, jehož se zúčastnilo 16 hráčů.
A výsledková listina vypadala následovně: 1. P. Petřík, 2. P. Sixta,
3. J. Svoboda. Všem na stupních vítězů gratulujeme a ostatním
zúčastněným děkujeme za předvedené výkony. 
žas

Novoroční turnaj ve volejbale je již
tradiční záležitostí
Velimští volejbalisté uspořádali 5. 1. 2019 turnaj. Tentokrát
byla účast vysoká, sešlo se sedm týmů, a to již byla opravdová
konkurence. Bylo se na co dívat. Ze všech klání nakonec vyšel
vítězně tým Velimáků, ale „srandu“, sport a společné chvíle si
užili snad úplně všichni. Opět se ukázalo, že kolektivní sport
vede k dobrému pocitu a úsměvům. Končilo se až v odpoledních
hodinách. Všichni se unaveně rozjížděli do svých domovů, ale
ještě předtím museli slíbit, že se na příštím turnaji opět uvidíme.
A co vy? Také vás uvidíme na velikonočním turnaji? Budeme
se těšit, že třeba právě vy rozšíříte naše řady volejbalistů Sokola
Velim. Scházíme se každý čtvrtek od 19.30 h. 
žas

Florbalové turnaje
Poslední florbalový turnaj v roce se tradičně koná v Pečkách. Tentokrát
proběhl 27. 12. 2018. A pro nás to byl turnaj nad míru úspěšný. V nejmladší
kategorii Ia obsadil náš tým ve složení T. Těmín, M. Košnar, M. Čech,
V. Pauš, T. Polák,
P.
Mikulovský
a
V. Houdek 1. místo.
T. Těmín se stal zároveň
nejlepším hráčem této
kategorie. V kategorii
Ib rovněž zvítězil tým
ve složení J. Houdek,
M. Jeřábek, Š. Esterle,
D. Urban, J. Holzbauer,
T. Wasserbauer a L. Sixta.
Na 5. místě skončili
chlapci z kategorie II.
27. 1. 2019 se konal
turnaj v Nymburce

a byl lehce poznamenaný absencí mnoha našich hráčů.
V nejmladší kategorii Ia obsadil náš tým 2. místo.
Hráli: T. Těmín, M. Čech, V. Kuchař, L. Hron a V. Pauš.
V kategorii Ib skončil náš tým na 4. místě a v kat. II
skončily naše týmy na 5. a 6. místě.
ME
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Valná hromada SDH Vítězov

/dokončení ze strany 1/ Během diskuze se slova ujali také hosté, kteří
poděkovali za pozvání a popřáli mnoho osobních i sportovních
úspěchů. Po skončení diskuze přečetl předseda návrhové komise
A. Hykš usnesení, které bylo všemi členy SDH Vítězov
odsouhlaseno. Následně vyzval Z. Hykš, místostarosta SDH,
všechny k večeři a volné zábavě. Sbor dobrovolných hasičů Vítězov
by rád poděkoval všem podporovatelům, sponzorům a ZO Velim
za finanční a morální podporu.
M. Bug

Velimská abeceda (list 151)

FC Velim
Družstvo mladších žáků bylo ve dnech 24. - 27. 1. 2019 na zimním
soustředění na šumavské Kvildě.

inzerce

Šíma Karel byl odborníkem na výrobu pián. Přišel do Velimi
z Vídně, kde jej pro svou novou výrobnu získal podnikatel Brož.
Šímovi nejprve bydleli v bývalém mlýně Dolní Nouzov č. 66.
Později si postavili malý dřevěný domek ve Vítězovské ulici. Měli
syna a dceru. Po smrti pana Šímy se rodina přestěhovala do Týnce
nad Labem a domek prodala kováři Karlu Holadovi. Výrobní
specializací pana Šímy bylo „potahování“ klavírů, navíjení měděné
příze na struny a jejich natahování.
Šípek je vlastně planou růží. Šípkový květ se stal erbovním
symbolem Rožmberků. Šlechtěním šípků bylo dosaženo čtyř
základních skupin růží, a to velkokvětých, mnohokvětých,
pnoucích a sadových. Velimský zahradník Josef Funda množil
bělokvětý šípek, který používal jako podložku k očkování růží.
Největší množství planého šípku spolu s hlohem a černým bezem
rostlo na našem katastru ke konci 30leté války, kdy neobdělávaná
pole zarůstala těmito plevelnými keři.
Šípková jablíčka byl druh ovoce, jehož stromky nabízel k prodeji
zahradník Josef Funda ve svém ceníku za první republiky. Kolem
roku 1938 prodával 1 kus stromku šípkového jablka po 14 Kč
a polokmene po 12 Kč.
Širh Jiří byl roku 1902 jedním ze sedmi hostinských ve Velimi.
Šišky – nikoli však semenáče jehličnanů – byly v minulosti
používány k násilnému krmení užitkových hus. Tyto válečky
doutníkovitého tvaru byly vyvalovány ze směsi hodnotných krmiv,
jejichž podstatnou část tvořil obilný šrot. Krmení probíhalo tak,
že nejčastěji žena obkročila husu, natáhla jí krk a do otevřeného
zobáku cpala šišky. Dnes by se tento způsob krmení dostal
do rozporu s ochránci zvířat, neboť je považován za týrání.
Škeble je druhem mlžů žijících v řekách a rybnících. Mají
tenkostěnné lastury ledvinovitého tvaru. Populace škeblí je
ohrožena především regulací toků. Dnes se škeble vyskytují
v našem okolí jen v malém množství, například ve slepém rameni
Labe u Nové Vsi. Svědkové dokládají, že v roce 1936, při stavbě
měšťanské školy ve Velimi, se na staveniště dostalo s pískem
značné množství těchto živočichů.
Škodná je povšechné označení pro zvěř, která z pohledu člověka
narušuje jím regulované populace jiných živočichů či pěstovaných
rostlin. U nás je občas možné sledovat řádění tchořů, lišek či jiné
škodné. Značné škody mohou způsobit i toulavé kočky nebo
toulaví psi.
Škola – slovo s velmi bohatým zdůvodněním. Od středověku
do současnosti se ve Velimi na školách vystřídaly stovky různých
kantorů. První školní budova stála na svahu vpravo poblíž
katolické věže. Další z roku 1889 byla v budově dnešního OÚ.

Třída, zvaná Myšárna, stávala za bývalým OÚ, z něhož byla později
zřízena pekárna. Evangelická škola z roku 1785, nesoucí č. 25,
stávala vlevo od vchodu do evangelického kostela. Měšťanská škola
byla postavena roku 1936. Svědky výstavby nové školy a školky je
mnoho současníků.
Školníků se při školách ve Velimi vystřídala celá řada. Starší generace
vzpomíná na školnici Trumpusovou, kterou později vystřídala její
dcera Podnecká. Pověstným školníkem působícím od založení
měšťanské školy byl František Mužík, bývalý obecní policista.
Školky, především růžové, ale i jiných křovin a stromů, vlastnil
zahradník Funda z Velimi. Ten měl na svém domě ve třídě Krále
Jiřího břízolitový nápis Růžové školky.
Školky mateřské bývaly ve Velimi dvě. Jedna byla v ulici Dolní
Nouzov v Balvínově vile č. 465 a druhá, které se říkalo Myšárna,
na začátku Pražské ulice č. 46 za bývalým obecní úřadem.
Škopkové jsou čtvrtým nejstarším rodem ve Velimi. Po Moravcích,
Holanech a Fundech jsou psáni od roku 1680. Z nich nejvíce
vynikl Josef Škopek, zvaný Ledečský, organizátor a ohnivý řečník
na táborech lidu, druhý starosta obce Velimi, zakladatel banderia
velimského a jízdního Sokola Velim. Z posledních vynikal
akademický malíř Jiří Škopek, který žil později v Jaroměři.

Hokynářství MARIONELA Vítězov – zahájení provozu
Vážení a milí sousedé, v pondělí dne 4. února 2019 zahajujeme
provoz ve Vítězově. Nabízíme: potraviny denní potřeby, galanterii,
punčochové zboží, drogerii. Na zahájení jsme pro vás připravili
AKCI – prací prášel PERSIL – obsah na 100 praní za cenu
500 Kč + 1 pár kožených pracovních rukavic zdarma (omezený
počet kusů). Těšíme se na Vaši návštěvu!
Provozní doba: Po – Pá 6.30 – 11.00, 13.00 – 17.00 h,
So 7.00 – 11.00 h
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