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VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âTVRT ROKU

Praktick˘ lékaﬁ v na‰í obci
Koncem mûsíce února jsme vás informovali dopisem doruãen˘m do v‰ech domÛ
o situaci ohlednû provozu ordinace praktického lékaﬁe v na‰í obci a o moÏnosti zaregistrování v ordinaci MUDr. Jana Tﬁe‰Àáka
v Lovosicích.
BohuÏel musím konstatovat, Ïe provoz
ordinace praktického lékaﬁe v na‰í obci se
nám s nejvût‰í pravdûpodobností nepodaﬁí
obnovit. O moÏnosti ordinování MUDr.
Tﬁe‰Àáka pﬁímo v na‰í obci jsme samozﬁejmû také jednali, ale souãasná legislativa
v podstatû prakticky nedovoluje lékaﬁÛm
provozovat více ordinací. V celé republice je

akutní nedostatek praktick˘ch lékaﬁÛ a nadûje, Ïe by se tento stav v krátké dobû zlep‰il a podaﬁilo se obnovit provoz ordinace ve
Velemínû, je bohuÏel velmi malá. Vûﬁím, Ïe
jiÏ vût‰ina vás je jiÏ u nového lékaﬁe zaregistrována a vût‰ina jiÏ tedy má opût svého
lékaﬁe a zabezpeãenu lékaﬁskou péãi. V pﬁípadû, Ïe se k nûkomu nedostala pÛvodní informace uvádíme znovu kontakt na MUDr.
Tﬁe‰Àáka, kter˘ má ordinaci v budovû zdravotního stﬁediska u areálu Lovochemie a.s.,
Terezínská 488, Lovosice a je ochoten alespoÀ ãást pacientÛ pﬁevzít do své péãe.
Tel. 416562236, www.cerasina.cz, ordi-
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nace@cerasina.cz. Ordinaãní hodiny jsou :
Po, Út, Pá 7:30 - 12:30, ât 13:00 - 18:00,
St neordinuje. Dle sdûlení pana doktora je
moÏno se po registraci domluvit i na jeho
pﬁípadn˘ch osobních náv‰tûvách v místû
bydli‰tû pacienta, coÏ je, zejména pro star‰í
nebo nemohoucí obãany, velmi pﬁíjemná informace.
Jsem si vûdom, Ïe zejména pro star‰í obãany se jeho ordinace mÛÏe zdát jako tûÏko
dostupná, ale chtûl bych vás informovat, Ïe
pro dopravu do ordinace MUDr.Tﬁe‰Àáka ze
zastávek autobusu je moÏno v Lovosicích
vyuÏít mûstskou autobusovou dopravu, jejíÏ
jízdní ﬁád pﬁiná‰íme na poslední stranû tohoto vydání zpravodaje. Obãané nad 70 let
Petr Kﬁivánek
mají dopravu zdarma.

Zahradní pavilon (gloriet) u zámku v Mile‰ovû
Architektonicky cenn˘ zahradní pavilon
(gloriet) u zámku v Mile‰ovû chátral ﬁadu let. Tato stavba je unikátem ve stﬁední
Evropû díky mansardové stﬁe‰ní vazbû.
Dal‰í obdobná vazba stﬁechy je ve stﬁední
Evropû pouze u jedné stﬁechy na území
Francie.
Vlastníkem této památky byl aÏ do následného pﬁevodu do vlastnictví obce v roce
2012 stát, kter˘ Ïádn˘m zpÛsobem neprovádûl údrÏbu ani jakékoli opravy. Stavba je
oznaãována jako zahradní pavilon (gloriet),
odpovídá v‰ak italskému casinu. Vût‰í sál
uprostﬁed slouÏil k hudebním produkcím,

men‰í sálky pak k odpoãinku a konverzacím. Ke stavbû glorietu do‰lo v letech 1701
-1708. Gloriet dostal novou malíﬁskou v˘zdobu, jejímÏ autorem byl Josef Franti‰ek
âech (mimo jiné také autor fresek v kostele
sv. Václava v Lovosicích) na konci 30. let
18. stol.
Od roku 2016 bylo zapoãato s celkovou
opravou této vzácné památky. V první etapû
pﬁi‰la na ﬁadu oprava stﬁechy nad vût‰ím
sálem. Byla také pﬁipevnûna nová mûdûná
hrotnice, která byla zhotovena dle dobov˘ch
fotografií tak, aby co nejvíce odpovídala pÛvodnímu stavu. V roce 2017 byl do ní také
umístûn mj. vzkaz pro budoucí generace, informace o pÛvodu stﬁe‰ní krytiny a o rekonstrukci, souãasné mince, nûkolik v˘tiskÛ Velemínského zpravodaje, mapy, seznam obyvatel, poslední volební v˘sledky, publikace
o obci. V druhé etapû v r. 2017 probûhly
opravy stﬁech men‰ích sálkÛ (rizalit). Firma,
která zaji‰Èuje opravy stﬁech je Tesaﬁství
âenda - Zdenûk Oravec, Nezvalova
1823/31, Litomûﬁice. Firma byla vybrána ve
v˘bûrovém ﬁízení. V prÛbûhu roku 2018 se
budeme snaÏit o získávání dal‰ích dotací na
opravy venkovní fasády, vnitﬁních maleb
a celkové uzavﬁení jako jsou okna a dveﬁe.
Financování oprav glorietu poskytuje
Obec Velemín a Ministerstvo kultury âR.
Vûﬁíme, Ïe se nám podaﬁí zachránit tuto
nádhernou památku pro dal‰í generace.
Kunrtová Monika

Dûtské hﬁi‰tû ve Velemínû - Uvítáme va‰e názory
Na podzim loÀského roku jsme byli nuceni zlikvidovat herní prvky dûtského hﬁi‰tû,
které bylo umístûno v areálu Z· ve Velemínû. DÛvodem likvidace bylo doÏití tûchto
prvkÛ a jejich pﬁípadná nebezpeãnost pro
dûti, které hﬁi‰tû vyuÏívali. Samozﬁejmû
jsme hned zaãali uvaÏovat, kde vybudovat
nové dûtské hﬁi‰tû, protoÏe toto zaﬁízení je
potﬁebné a vzhledem k poãtu dûtí je pﬁímo
nutné. Prostor kde bude nové dûtské hﬁi‰tû
umístûno musí b˘t ve vlastnictví obce, mûl
by b˘t snadno dostupn˘, dostateãnû velk˘
kvÛli pﬁedepsan˘m rozestupÛm mezi herními prvky a také v neposlední ﬁadû bezpeãn˘
pro hrající si dûti - je samozﬁejmostí, Ïe by
dûtské hﬁi‰tû muselo b˘t oploceno. SnaÏili

jsme se vytipovat nûkolik takov˘ch míst,
které se nám jeví jako vhodné pro dûtské
hﬁi‰tû, ale souãasnû jsme toho názoru, Ïe by
se k jeho umístûní mûli také vyjádﬁit hlavnû
potencionální uÏivatelé, tzn. maminky a tatínkové dûtí, ale také majitelé nebo uÏivatelé
nemovitostí v blízkosti tûchto vytipovan˘ch
míst, protoÏe vlastníkÛm nebo uÏivatelÛm
nemovitostí mÛÏe b˘t pﬁípadn˘ ruch pﬁi hraní
dûtí nepﬁíjemn˘. Jako vhodná místa, která
jsou ve vlastnictví obce, se nám jeví:
1. prostor pﬁed bytov˘mi domy za obecním
úﬁadem
2. prostor na návsi v okolí vodní nádrÏe
(muselo by dojít k ãásteãné redukci stromÛ a keﬁÛ)

Náklady na likvidaci odpadÛ
Ve ãtrnáctidenních intervalech probíhá v
na‰í obci svoz smûsného komunálního odpadu formou v˘vozu popelnicov˘ch nádob.
Spoleãnost „Podnik technick˘ch sluÏeb Lovosice s.r.o.“, která provádí tento svoz, úãtuje na‰í obci za vyvezení malé popelnice
(110 l) 45,88 Kã, za velkou popelnici (240 l)
76,36 Kã a za kontejner (1 100 l) 279,45 Kã.
Tyto ceny jsou úãtovány bez ohledu na to
jak je popelnicová nádoba naplnûna. Celkové náklady na likvidaci smûsného komunál-

ního odpadu a tﬁídûného odpadu za rok
2017 ãinily pro na‰i obec celkem
1,435.448,- Kã.
Náklady na provoz sbûrného dvora ve
Velemínû a likvidaci odpadÛ, které jsou zde
obãany odkládány ãinily pro na‰i obec celkem 928.355,- Kã. Oproti tomu pﬁíjmy do
systému likvidace odpadÛ v na‰í obci jsou
poplatky vybírané od obãanÛ, podnikatelÛ a
rekreantÛ, které ãinily 689.393,- Kã. Za prodej vyuÏiteln˘ch sloÏek z odpadÛ a za od-

Sbûrn˘ dvÛr funguje podle pﬁedstav
JiÏ více neÏ dva roky je v provozu sbûrn˘
dvÛr ve Velemínû v b˘valém areálu zemûdûlského druÏstva. Z dosavadních zku‰eností je moÏno konstatovat Ïe se jednoznaãnû jedná o zaﬁízení, které je velmi prospû‰né jak pro obãany na‰í obce, kteﬁí sbûrn˘ dvÛr hojnû vyuÏívají, tak pro okolní krajinu, protoÏe znaãnû ubylo „ãern˘ch skládek“, které se v okolí objevovaly a byli jsme

nuceni je likvidovat. Za první rok provozu,
tzn. r. 2016 bylo z tohoto zaﬁízení odvezeno celkem 315,976 tun vytﬁídûn˘ch odpadÛ.
Ve druhém roce provozu, tj. v r. 2017 bylo
ze sbûrného dvora odvezeno celkem
404,588 tun vytﬁídûn˘ch odpadÛ. Je zﬁejmé,
Ïe jsme se toto zaﬁízení nauãili pouÏívat,
protoÏe meziroãní nárÛst objemu odpadÛ je
88,612 tun odpadu.

3. prostor na návsi za dílnou pana Heﬁmana
4. prostor nad fotbalov˘m hﬁi‰tûm na pozemku odkoupeném obcí od pí.Vocáskové (hor‰í dostupnost - je na okraji vesnice)
Chtûl bych vás v‰echny proto poÏádat
o va‰e názory na umístûní nového dûtského
hﬁi‰tû, pﬁípadnû i o jiné návrhy na jeho umístûní.
Va‰e názory prosím vyjádﬁete buì pomocí ankety na webov˘ch stránkách
(www.velemin.cz), na FB stránkách (Obec
Velemín), ãi vhozením Va‰eho názoru do
po‰tovní schránky na obecním úﬁadû (Velemín 96), nebo pﬁijìte vyjádﬁit svÛj názor
osobnû. Dûkujeme.
Petr Kﬁivánek
mûny od spoleãnosti EKO-KOM inkasovala
obec 207.211,- Kã. Celkem tedy na‰e obec
za uplynul˘ rok doplácela na systém likvidace odpadÛ 1,467.199,- Kã. Je zﬁejmé, Ïe by
bylo potﬁeba tento doplatek co nejvíce sniÏovat.
Domníváme se, Ïe jednou z cest jak by
bylo moÏné tuto ãástku sníÏit, je zcela vyuÏívat kapacity popelnicov˘ch nádob.
JelikoÏ cena za v˘voz je stejná jak u plné,
tak i poloprázdné popelnice, Ïádáme o plné
vyuÏití jejich kapacity, nenechávejte prosím
vyváÏet poloprázdné popelnice. Dûkujeme.
Petr Kﬁivánek
Velk˘ dík patﬁí obsluze ve sbûrném dvoﬁe
- paní Blance Pourové, která je velmi peãlivá pﬁi tﬁídûní jednotliv˘ch druhÛ odpadÛ
a velmi dÛslednû poÏaduje tﬁídûní po nás
v‰ech. Je pravdou, Ïe mnoh˘m z vás se
mÛÏe její dÛslednost jevit jako zbyteãná, ale
díky tomuto jejímu zodpovûdnému pﬁístupu
a vzorné starosti o celkov˘ úklid a vzhled
sbûrného dvora, je toto zaﬁízení v˘stavní
skﬁíní na‰í obce a jedním z nejlépe hodnocen˘ch sbûrn˘ch dvorÛ v ‰irokém okolí. Za
toto jí patﬁí velk˘ dík.
Petr Kﬁivánek

MnoÏství a druhy odvezen˘ch odpadÛ z SD Velemín v r. 2017:
Kód odpadu
150102
150110
150202
160103
160107
160506
170605
170904
200111
200119
200125
200126
200127
200132
200133
200138
200201
200307
Celkem:

Kategorie odpadu
ostatní
nebezpeãn˘
nebezpeãn˘
ostatní
nebezpeãn˘
nebezpeãn˘
nebezpeãn˘
ostatní
ostatní
nebezpeãn˘
ostatní
nebezpeãn˘
nebezpeãn˘
nebezpeãn˘
nebezpeãn˘
ostatní
ostatní
ostatní
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Název odpadu
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpeãn˘ch látek nebo obaly tûmito látkami zneãi‰tûné
Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ)
Pneumatiky
Olejové filtry
Laboratorní chemikálie a jejich smûsi
Stavební materiály obsahující azbest
Smûsné stavební a demoliãní odpady
Textilní materiály
Pesticidy
Jedl˘ olej a tuk
Olej a tuk neuveden˘ pod ã. 200125
Barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla a pryskyﬁice obsahující nebezpeãné látky
Jiná nepouÏitelná léãiva
Baterie a akumulátory
Dﬁevo neuvedené pod ã. 200137
Biologicky rozloÏiteln˘ odpad
Objemn˘ odpad

MnoÏství
0,395 t
1,296 t
0,125 t
9,73 t
0,068 t
0,08 t
16,75 t
223,37 t
1,055 t
0,266 t
0,25 t
0,48 t
6,035 t
0,013 t
0,345 t
22,92 t
28,72 t
92,69 t
404,588 t

KS Velemín s.r.o. - nové smlouvy o dodávce pitné
vody, odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
VáÏení odbûratelé, Tak, jak jste byli jiÏ
dﬁíve informováni v pﬁedchozím ãísle Velemínského zpravodaje, koncem prvního
pololetí leto‰ního roku probûhne podepisování nov˘ch smluv o dodávce pitné
vody, odvádûní a ãi‰tûní odpadních
vod.
Souãasné smlouvy jiÏ neodpovídají vodárenské legislativû, a proto pﬁistupujeme
k tomuto kroku o jehoÏ zaãátku Vás budeme vãas informovat. Smlouvy budou pro
Vás pﬁipraveny k podpisu u sl. Moniky Kunrtové na obecním úﬁadû ve Velemínû v pra-

covní dobû, tj. pondûlí-stﬁeda 7:30-12.00
a 13.00-17.00, úter˘-ãtvrtek 7:30-12:00
a 13.00-15:00. V pátek 7:30-13:00. Mimo
pracovní dobu lze smlouvu podepsat po telefonické dohodû na tel.ã. 416597191. Pro
odbûratele, pﬁedev‰ím chalupáﬁe a v‰echny
ty, kteﬁí nemají moÏnost dostavit se k podpisu smlouvy od pondûlí do pátku, zveﬁejníme
na stránkách obce i nûkteré soboty, kdy
bude moÏné dostavit se na obecní úﬁad
k podpisu smlouvy.
Ve smlouvû budete mít moÏnost kromû
základních údajÛ doplnit rovnûÏ zpÛsob pla-

cení záloh, jak formou SIPO, tak bankovním
pﬁevodem. RovnûÏ pﬁeplatky Vám budou
vraceny zpÛsobem, kter˘ si zvolíte, buì poukázkou nebo na Vá‰ úãet. Fakturaãní období bude i nadále od 1.7. bûÏného roku do
30.6. roku následujícího.
KaÏd˘ odbûratel má moÏnost mûnit v˘‰i
záloh po domluvû s p. Stanislavou Kunrtovou buì na tel.ã. 416597191 nebo osobnû
na Obecním úﬁadû ve Velemínû. Nová spojovací ãísla potﬁebná pro placení záloh vodného formou SIPO Vám pﬁidûlí kaÏdé pracovi‰tû âeské po‰ty. Stanislava Kunrtová

Pﬁedání elektronick˘ch
ãteãek ÏákÛm
Dne 14.3.2018 jsme byli spolu s panem starostou Petrem
Kﬁivánkem pozváni ke slavnostnímu pﬁedání knih, které Základní ‰kole ve Velemínû vûnovala spoleãnost Amazon.
Jednalo se nejen o 100 ks klasick˘ch knih jako napﬁíklad
Mal˘ princ, Harry Potter, Bájeãná léta pod psa, ale také o 10
ks elektronick˘ch ãteãek knih. Z· Velemín se díky zamûstnancÛm na‰í obce, kteﬁí pracují ve firmû Amazon zaslouÏili
o nejvíce nasbíran˘ch podpisÛ v rámci firmy. Tím se tak na‰e
Z· umístila na 1.místû. Nejen Ïáci 5. tﬁídy byli nad‰eni. Rozbalili si knihy, vyzkou‰eli ãteãky a odcházeli s úsmûvem na
tváﬁi. Co víc si pﬁát?
Kunrtová Monika

Základní ‰kola: Vracíme se ke knihám...
V dobû internetu a elektronick˘ch médií roste potﬁeba pﬁivést dûti
zpátky k ãetbû knih. Ve ‰kole jsme jiÏ nûkolik let zaznamenávali
ménû a ménû ãtenáﬁÛ se stále men‰ími ãtenáﬁsk˘mi zku‰enostmi
a záÏitky. Jen málo dûtí ãte pro potû‰ení a pro zábavu. Dne‰ní svût
jim jistû nabízí mnoho jin˘ch moÏností trávení volného ãasu, které
jsou v‰ak pouze konzumní, nevyÏadují zapojení vlastní fantazie, nerozvíjejí jejich slovní zásobu a vyjadﬁovací schopnosti. âtenáﬁská
gramotnost dne‰ní mladé generace je na tak nízké úrovni, Ïe je
opravdu nutné s tímto stavem nûco udûlat. V bûÏn˘ch vyuãovacích
hodinách dûti samozﬁejmû ãtou. Jejich uãitelé kladou dÛraz na to,
aby porozumûly textu, dokázaly v nûm vyhledat informace, pochopit jeho smysl. Ale to pﬁivede k pravidelnému ãtení jen velmi malé
mnoÏství dûtí. Proto jsme se rozhodli, Ïe se pokusíme pﬁivést dûti
zpût ke ãtení a ukázat jim, Ïe ãas stráven˘ s kníÏkou jim mÛÏe pﬁinést mnoho dobrého.
Celé na‰e snaÏení zaãalo v ãervnu a pokraãovalo o hlavních
prázdninách. Podaﬁilo se nám pﬁestûhovat knihy z pÛvodní nevyhovující knihovny do prostor málo vyuÏívané sborovny, kterou jsme
k tomuto úãelu upravili a zaﬁídili nábytkem. ·kolní knihovna tak získala dÛstojnou místnost a promûnila se v místo setkávání ãtenáﬁÛ
rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií.
Îákovská knihovna v novém kabátû zahájila svÛj provoz v záﬁí
2017 a hned od poãátku se setkala s velk˘m zájmem zejména
u mlad‰ích ÏákÛ. MÛÏe ji nav‰tûvovat kaÏd˘ Ïák zdej‰í ‰koly po
celou dobu své základní ‰kolní docházky. NevyplÀuje Ïádnou pﬁihlá‰ku a neplatí Ïádné poplatky, pokud knihu v poﬁádku vrátí. SluÏeb knihovny mÛÏe vyuÏívat 4 dny v t˘dnu ve stanovené otevírací
hodiny. Po domluvû je moÏná náv‰tûva i v jin˘ ãas.
Ihned po zahájení nového provozu byla také zapoãata obnova
kniÏního fondu. Bûhem tohoto ‰kolního roku jsme nakoupili mnoÏ-

ství knih rÛzn˘ch ÏánrÛ, aby mûli na‰i ãtenáﬁi pﬁístup k nov˘m titulÛm zájmové ãetby a také nám nechybûlo nic z ãetby povinné.
V nákupu knih budeme nadále pokraãovat. Náklady pokr˘váme
z finanãních prostﬁedkÛ získan˘ch z projektÛ, do kter˘ch jsme zapojili.
Nestaãí mít jen prostory a knihy, je nutné mít také nad‰ence, kteﬁí
budou v dûtech lásku ke kníÏkám rozvíjet, podporovat je a pomáhat
jim na této cestû. Paní uãitelka Holubová se stala novou knihovnicí,
které pﬁipadl nelehk˘ úkol probudit ‰kolní knihovnu k Ïivotu. Zdatnou
spolupracovnicí jí je paní uãitelka Kaiprová, která provádí objednávky knih nejen pro knihovnu, ale i pro jednotlivé Ïáky, z klubov˘ch ka(Pokraãování na následující stranû)

V˘roba zimní knihy
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talogÛ nûkolika nakladatelství. Obû paní uãitelky vedou druh˘m
rokem ãtenáﬁské krouÏky pro mlad‰í a star‰í Ïáky prvního stupnû,
kde je dûtem z knih pﬁedãítáno, kde se dûti uãí v knihách orientovat
a vyhledávat informace, vyprávût o pﬁeãteném, tvoﬁit vlastní pﬁíbûhy, roz‰iﬁovat si slovní zásobu a také obzory. Urãitû jim patﬁí velké
podûkování a uznání.
Na‰e ‰kola se poãínaje ‰kolním rokem 2017/2018 pﬁipojila k celorepublikovému projektu „Celé âesko ãte dûtem“ a podpoﬁila tak
my‰lenku pozitivního vlivu pﬁedãítání na celkov˘ v˘voj dítûte.
Na‰emu snaÏení se v nejbliÏ‰í dobû dostane i veliké podpory od
spoleãnosti Amazon, jejíÏ zamûstnanci vybrali pût základních ‰kol,
které v rozvoji ãtenáﬁské gramotnosti tato spoleãnost podpoﬁí. Základní ‰kola Velemín se stala jednou z nich. Dostaneme deset elektronick˘ch ãteãek knih s nahran˘mi pûti sty knihami a sto knih v ti‰tûné podobû. Slavnostní pﬁedání probûhne 14. bﬁezna 2018. JelikoÏ
uzávûrka obecního zpravodaje je dﬁíve, pﬁineseme zprávy o této
události v pﬁí‰tím ãísle.
Pevnû doufáme, Ïe na‰e úsilí pﬁinese v˘sledky a nebude neobvyklé spatﬁit Ïáky druhého stupnû s knihou v ruce. Je opravdu radost vidût témûﬁ dennû dûti, které si listují v knihách a ãtou, které se
zajímají o nové pﬁírÛstky v knihovnû, povídají si o kníÏkách a sdílejí
spolu své ãtenáﬁské záÏitky.
Mgr. Ladislava Malíková, ﬁeditelka ‰koly
Mgr. Sylvie Holubová, knihovnice

Sami jsme vyrobili zimní knihu v rámci projektu Celé âesko ãte
dûtem a ukázali ji na‰im mal˘m pﬁed‰kolákÛm.
O knihy je tﬁeba i peãovat, balit je, rovnat a oznaãovat. I s tím nûkteﬁí z nás pomáhají.
Terka, Denãa - 5.tﬁída, Anet - 7.tﬁída, Míla - 8.tﬁída

Proã byste doporuãili
kamarádÛm na‰i ‰kolu?
V˘sledky ankety mezi na‰imi Ïáky.
■ Jezdíme na ‰koly v pﬁírodû a lyÏaﬁské kurzy
■ Máme ve ‰kole knihovnu
■ Budeme mít ãteãky knih
■ ·kola je malá, lépe se mezi sebou známe
■ Máme poãítaãové krouÏky
■ MÛÏeme zdarma nav‰tûvovat i jiné prima krouÏky - floorbal, ãtenáﬁské, aerobic, krouÏek ‰kolního ãasopisu
■ Poﬁádáme vánoãní jarmark a baví nás na nûj vyrábût
■ V na‰í ‰kole je odlouãené pracovi‰tû Základní umûlecké ‰koly,
nemusíme dojíÏdût do Lovosic - mÛÏeme se uãit hrát na flétnu,
kytaru, klávesy
■ Ve ‰kole jsou dobré mimo‰kolní akce - spaní ve ‰kole, diskotéky,
jezdíme do kina a do divadla
■ Jezdíme na prima v˘lety a exkurze
■ O velkou pﬁestávku chodíme ven
■ Rádi chodíme do ‰kolní druÏiny - baví nás program
■ Úãastníme se rÛzn˘ch soutûÏí
■ Ve ‰kole je nám hezky, je tu pûkné prostﬁedí
Îáci Základní ‰koly Velemín

Plán kulturních akcí duben - záﬁí
30.4. 2018 - pondûlí Pálení ãarodûjnic (v místních ãástech)
24.5. 2018 - ãtvrtek Noc kostelÛ
(kostel sv. Martina ve Velemínû)
25.5. 2018 - pátek Noc kostelÛ
(kostel sv. Ant. Paduánského v Mile‰ovû)
3.6. 2018 - nedûle Dûtsk˘ den v Mile‰ovû
10.6. 2018 - nedûle Dûtsk˘ den ve Velemínû
15.6.-24.6. 2018
Zájezd do Chorvatska (Sv. Filip a Jakov)
15.6. 2018 - pátek Letní kino (veãerní promítání filmu)
16.6. 2018 - sobota Vítání obãánkÛ
23.6. 2018 - sobota Uvítání léta na Bílince
Srpen 2018
Rozlouãení s prázdninami na Borãi
Srpen 2018
Rozlouãení s létem na Bílince
24.8.-2.9. 2018
Zájezd do Chorvatska
(Polynesia apartmány - Umag, Istrie)
31.8. 2018 - pátek Louãení s prázdninami ve Velemínû
Záﬁí 2018
Festival Mile‰ov - Zdenûk Kaplíﬁ
ze Sulevic (benefiãní festival)
22.9. 2018 - sobota Den obce + v˘stava fotografií
(790. let obce)

Vracíme se knihám
My, Ïáci, se vracíme ke knihám. Ve ‰kole máme pﬁebudovanou
Ïákovskou knihovnu, kde se potkáváme. S kamarády z rÛzn˘ch
tﬁíd chodíme do knihovny rádi a ãasto, protoÏe je nám mezi kníÏkami dobﬁe, protoÏe je to dobr˘ zpÛsob trávení volného ãasu, protoÏe máme nové kníÏky a máme co ãíst, protoÏe máme na ãtení
klid a ãtení nás baví. Podílíme se i na v˘bûru novû nakupovan˘ch
kníÏek.
V knihovnû si mÛÏeme pÛjãovat také knihy, které potﬁebujeme pro
splnûní povinné ãetby. V tomto ‰kolním roce narostl poãet knih,
které v knihovnû máme a mÛÏeme je pﬁeãíst pro radost a záÏitky.
V knihovnû probíhají ãtenáﬁské krouÏky pro mlad‰í a star‰í Ïáky.
Na nich si spoleãnû ãteme, povídáme si o tom, co jsme ãetli a vzájemnû si doporuãujeme, co se nám líbilo.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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* Plán akcí poﬁádan˘ch ve Bﬁeznû je obsaÏen v ãlánku Bﬁezno (nejen)
pro dûti v tomto vydání.

Informace o zrychlení internetu
Oznamujeme Vám, Ïe pro
naprostou vût‰inu obãanÛ je
nyní k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní pﬁipojení
k Internetu HD od spoleãnosti
O2 Czech Republic a.s.

Bﬁezno (NEJEN) pro dûti - kaÏdé slovo
je pro nás dÛleÏité...
DÛleÏitûj‰í neÏ sliby jsou pro nás skutky a radost, kterou
kolem sebe vidíme. S radostí a zápalem dûtí se pracuje moc
hezky, nabíjí nás a ukazuje nám to dal‰í smûr jak ji dál rozvíjet
- jsme pﬁesvûdãení, Ïe je to vidût a pokroky jsou znaãné. Ale
Radost dospûl˘ch? V této uspûchané dobû je to mnohdy Chiméra pro komickou dvojici.... Ale v˘zvy se mají pokoﬁit, proto
jsme se pro naplnûní pﬁívlastku (NEJEN) hned na zaãátku roku
zamûﬁili na vás - rodiãe, dospûláky, zamûstnané bytosti a stráÏce na‰ich nejmen‰ích...
MA·KARNÍ B¤EZNA V B¤EZNU
Zaãnu v ãase poslední spoleãenskou událostí - Ma‰karním plesem Bﬁezna v bﬁeznu... To co jsme na vlastní oãi vidûli, to se nedá
vyprávût. Slibovali jsme za nás poﬁadatele Ïe uvidíte co jste je‰tû
nevidûli, zaÏijete co jste je‰tû nezaÏili a to jsme splnili - uÏ jen va‰e
hodnocení a komentáﬁe, jak ústní, tak telefonické nám zajistilo euforii i nûkolik dní po plese. To Ïe jste k v˘robû masek pﬁistoupili s
maximální zodpovûdností a peãlivostí byl pro nás obrovsk˘ impuls
dát do na‰í zábavné produkce opravdu v‰e co máme a umíme. Ne
Ïe bychom vystﬁíleli v‰echny trumfy, máme toho je‰tû dost, ãím vás
pﬁekvapit, ale Ïe budete opravdu dûlat v‰echny „voloviny“ které vám
ﬁekneme, to jsme opravdu neãekali. Zápal pro „dospûlácké“ soutûÏe, úsmûv, dobrá nálada, úÏasná disciplína a nad‰ení „pro cokoliv“
- to byl a je motor pro nás...

Je jisté, Ïe ve‰keré (nejen) finanãní prostﬁedky získané z této události pouÏijeme v leto‰ním roce pro roz‰íﬁení dûtsk˘ch akcí ve Bﬁeznû a urãitû v‰e co jste nám „svûﬁili“ pocítí va‰e dûti.
Dûkujeme v‰em kdo pﬁispûl nemalou ãástkou, ãi darem do tomboly, velmi si toho váÏíme. S velkou úctou a respektem (nenapadají mne vhodná slova) jsme také pﬁijali dary od manÏelÛ Vûry a Vládi
Mare‰ov˘ch, kteﬁí pﬁes v‰echny okolnosti a strasti které pﬁinesl
Ïivot, pﬁes v‰echny starosti které musí ﬁe‰it jak v osobním tak profesním Ïivotû mají poﬁád úsmûv na rtech, podporu a povzbuzení pro
nás, jednotlivce, kteﬁí chtûjí udûlat nûco pro druhé... Vláìovi pak
pﬁejeme dobr˘ signál... on uÏ bude vûdût :)
Zkusíme zachovat tradici a pokraãovat v ma‰kaﬁení kaÏd˘ první
pátek v bﬁeznu. Pﬁí‰tí rok to vychází na 1.3.2019
PEKLO V JIZERKÁCH
Nejprve drobná statistika:
5dní - 24 rodin - 40 dospûl˘ch - 47 dûtí
Lehce se vrátím k lednovému Peklu a v˘pravû do Josefova dolu.
Leto‰ní Peklo v krásném prostﬁedí Jizersk˘ch hor a rodinném hotelu Peklo bylo plné zábavy a pestrého programu (nejen) pro dûti.
Spolu s Klárou Pospí‰ilovou za rodinné centrum Mozaika z.s. se po-

vedlo pﬁipravit opravdu velk˘ kopec pekelné zábavy. Za velmi pﬁijatelné ceny se mohly dûti úãastnit následujících aktivit:

■ Cviãení:
Jde o program urãen˘ spí‰e pro men‰í dûti, zamûﬁen˘ na v‰estrann˘ rozvoj pohybov˘ch schopností a dovednosti dítûte s
ohledem na jeho vûk, cviãení hrou s vyuﬁitím náãiní, hry s ﬁíkadly.
■ Úkoly na jedniãku:
Motivaãní program ke splnûní ‰kolních povinností, dûti si pﬁipraví úkoly ze ‰koly a hravou formou se pokusíme je splnit tak, aby
rodiãÛm i dûtem odpadl stres z této povinnosti.
■ V˘tvarná dílniãka:
Spoleãn˘ program pro v‰echny vûkové kategorie s rukodûln˘m
tvoﬁením, v˘rob jednoduch˘ch hudebních nástrojÛ. V˘roba
ozdob z pﬁírodních materiálÛ - krmivo pro ptáãky, korálky.
■ Bazén:
Vodní hrátky s pomÛckami do bazénu rozdûlené dle vûkov˘ch
kategorií s ﬁízenou aktivitou, pak vÏdy dvû hodiny samostatné rodiny dle rezervace bez instruktora.
Bazén je vyhﬁívan˘ a slan˘, BEZ CHEMIE - NUTNO DODRÎET
DÒKLADNOU HYGIENU!
■ ·koliãka lyÏování:
V˘uka lyÏování pro dûti na sjezdovce u hotelu, nutná rezervace
a individuální domluva k rozdûlení dûtí (skupiny, jednotlivci) dle
aktuálních schopností.
■ âtení do ou‰ka:
Klidov˘ reÏim dûtí s knihou - pﬁedãítá se na téma etiketa s volnou diskusí a konverzací.
■ Hudební chvilka:
Program pro v‰echny vûkové kategorie, poznávání hudebních
nástrojÛ a hra na nû, spoleãná rytmická a hudební aktivita, zpûv.
■ Promítání:
Pohádka za odmûnu - dûti si vyberou.

Opût jsme odjíÏdûli s dojetím a hlavnû domluven˘mi termíny pro
dal‰í pobyty v Pekle. PﬁedbûÏnû tedy rezervovány následující termíny ... pi‰te si a vybírejte
■ podzim - 17-21.10.2018
■ zima - 6.-11.1.2019
■ léto - 19.5-23.5.2019
MEDOVÉ SNÍDANù PRO ·KOLY A ·KOLKY V ÚSTECKÉM KRAJI
JiÏ druh˘m rokem spolupracujeme s Ministerstvem zemûdûlství
(Pokraãování na následující stranû)
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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na projektu medov˘ch snídaní. Akce byla tradiãnû urãena pro mateﬁské ‰kolky a první stupeÀ základních ‰kol. Dûti dostaly k snídani
chléb s máslem a medem pﬁi tom absolvovaly zábavnû-nauãnou
pﬁedná‰ku o vãelkách a vãelaﬁení.
Díky vlastním vãelaﬁsk˘m zku‰enostem, nad‰ení a praxi v oboru
„zaujmu u toho nejvût‰ího lumpa :)“ mohla Petra Maternová spolu s
Helenou Moureãkovou nav‰tívit:
13 vzdûlávacích zaﬁízení v Ústeckém kraji
a oslovit skoro 800 dûtí. ... to uÏ je v˘kon...
V·E O OVEâKÁCH A ZPRACOVÁNÍ JEJICH VLNY
Nemohu nezmínit program, se kter˘m nav‰tívili Petra s Helenou
nûkolik dal‰ích ‰kolek v okolí, kter˘ pﬁiblíÏil dûtem Ïivot oveãek,
ukázal jak je nutné se o nû starat a co za to od oveãek mohou získat. Dûti si sáhly na pravou ovãí vlnu, vyzkou‰eli si jak ji vyprat a
pouÏít pro v˘robu kobereãku, ozdoby, ãi jiného pﬁedmûtu formou plstûní.
Pro rok 2018 jsme pro vás pﬁipravily mnoho zajímavého, zkusím
shrnout v následujících ﬁádcích... pro více informací nás neváhejte
kontaktovat, nebo zavítat na na‰e stránky www.brezno-deti.cz.

SHRNUTÍ DAL·ÍCH UDÁLOSTÍ v roce 2018
30.3. 2018

âarodûjnick˘ rej - jiÏ tradiãní událost ve Bﬁeznû
v maskách
2.6. 2018
Dûtsk˘ den - tradiãní oslava Dne dûtí
a Dne matek
9. - 13.7. 2018 Pﬁímûstsk˘ tábor ve Bﬁeznû I
13. - 20.7. 2018 Pﬁímûstsk˘ tábor ve Bﬁeznû II
5. - 11.8. 2018 V˘jezdní dûtsk˘ tábor se spaním - Lesná
u Tﬁebenic
13. - 17.8.2018 Pﬁímûstsk˘ tábor ve Bﬁeznû III - dle zájmu
âerven/ãervenec
Zahradní párty ve Bﬁeznû - NOVù - netradiãní stylové setkání
Srpen/záﬁí 2018
Rozlouãení s prázdninami / létem
17. - 21.10. 2018 Podzimní Peklo - Jizerské hory
6.- 11.1. 2019
Zimní Peklo - Jizerské hory
1.3. 2019
Ma‰karní pro dospûlé 2. roãník akce pro dospûlé

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
■ Pondûlky 16-17:30
ATLEËÁâEK - pohybov˘ krouÏek pro dûti - Tûlocviãna Z· Velemín
■ Stﬁedy 17:45-19:00
NA MAXIMUM s Petrou - cviãení pro dospûlé Tûlocviãna Z· Velemín
■ âtvrtek 16-17:30
V˘tvarn˘ krouÏek pro dûti - v zastávce ve Bﬁeznû
Závûrem: pro velk˘ úspûch programÛ vãely/oveãky jsou pﬁipraveny pﬁedná‰ky pro ‰kolky, ‰koly a skupiny dûtí. Pﬁihlá‰ky, podmínky a podrobnûj‰í informace na vyÏádání u Petry Maternové, nebo na
www.brezno-deti.cz.
Sledujte Facebook a v˘vûsky, plakáty a ptejte se na cokoliv.
Pi‰te na Brezno-deti@seznam.cz, pﬁí. Volejte tel.: 725 556 104
Petra a Milan Maternovi
a Va‰e Bﬁezno (nejen) pro dûti, z.s.
KRITICK¯M PEREM

O ZboÏné trochu jinak
NeÏ se dostanu k hlavnímu tématu napﬁed nûco o volném pohybu koãek v pﬁírodû.
V roce 1961 byl pﬁijat zákon, kter˘ ﬁe‰il
zákaz volného pohybu psÛ a koãek na veﬁejném prostranství. Zákaz volného pohybu
psÛ a koãek v honitbû ﬁe‰ily postupnû pﬁijímané zákony o myslivosti, které vãetnû
souãasnû platného ã. 449/2001 Sb. Ïádn˘
z majitelÛ koãek na vesnicích nedodrÏoval.
Ten kdo si myslí, Ïe kdyÏ vidí ve dne koãku
kolem domu, Ïe tomu tak je i v noci se hluboce m˘lí. Se setmûním se chování koãek
zmûní tak, Ïe by se jejich majitelé divili a nezáleÏí na pohlaví ani na tom, zdali se jedná
o kle‰tûnce ãi nikoliv. âím více jedincÛ je
v daném místû, tím dále se od svého domu
chodí a jedná se i o nûkolika kilometrové
vzdálenosti.
Kdo si poﬁídí koãku, stává se dobrovolnû
úãastníkem zabíjení mnoha ÏivoãichÛ i tûch,
které koãka nekonzumuje. Napﬁ. rejskÛ,
krtkÛ, je‰tûrek i mal˘ch lasiãek. Pﬁírodu a její
tvory mám rád, koãku nikoliv. U mne pro ni
není místo. Pro zlost mi staãí ty ze sousedVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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ních domÛ, beru je jako nutné zlo. V‰e co
zde pí‰i nemám odposloucháno ani vyãteno. Jsou to vlastní poznatky. Nyní k tomu slibovanému. Je zajímavé, alespoÀ pro mne,
Ïe ZboÏná lépe ﬁeãeno v˘slunné jiÏní svahy
okolo ní, byly za mého mládí hustû osídleny
syslem obecn˘m. V okolí Bílého Újezda
tomu tak nebylo. V okolí Velemína a Bﬁezna
se uÏ vyskytoval kﬁeãek obecn˘. Postupem
ãasu populace sysla slábla, aÏ zÛstala jen
od ZboÏné na such˘ch vyv˘‰en˘ch kopeã-

cích smûrem k Pa‰ka Poli. Nyní velmi zhruba tedy nûkdy kolem roku 1985 jsem právû
v tûchto místech pozoroval nûjaké chlapy
s lapacími klíckami. Po otázce co tam dûlají
se mnou jeden z nich vybûhl dost nevybírav˘m zpÛsobem. Za nûjak˘ ãas jsem se tam
potkal s jedním z té party a ten mi ﬁekl, Ïe
jsou ochránci pﬁírody a Ïe tyto sysly potﬁebují na posílení populace na Rané. Nevím
proã, ale spasitelé pﬁírody nechtûjí o tom
mluvit, ale tam pr˘ syslové jsou. Tu na‰í
ochránci pﬁírody oslabenou populaci zlikvidovaly právû koãky.
Sysel je velmi opatrné zvíﬁátko, ale právû
koãka sv˘m specializovan˘m zpÛsobem
lovu mûla na to ho vyhubit. Bûhem let i na‰e
koãky nosily sysly koÈatÛm samozﬁejmû
kromû jin˘ch ÏivoãichÛ. TakÏe vím o ãem
mluvím. Nejsem tak naivní abych vûﬁil tomu,
Ïe se nûco na vûci zmûní, ale myslím si, Ïe
by kaÏd˘ kdo má doma koãku mûl tohle
vûdût. Samozﬁejmû tak jako jsou lidé rozdíln˘ch povah a aktivit, tak je to i u zvíﬁat.
U koãek je to s aktivitou pro kaÏdého jedince specifické, ale i ta líná koãka ãas od ãasu
vyrazí na noãní toulky a vrací se ráno.
Mnohdy ani její majitel nemá potuchy
o její noãní toulce.
Pakan Josef

Nové vybavení volební místnosti v Oparnû
Obãané Oparna by rádi touto cestou
podûkovali vedení obce, a to zejména
PetrÛm Kﬁivánkovi a Jandovi za rychlé
ﬁe‰ení poÏadavku na vybavení místnosti v obecním domû v Oparnû ãp. 36.
Tuto místnost, slouÏící doposud pouze
jako volební místnost, lze po dovybavení nov˘mi stoly a Ïidlemi, vyuÏívat celoroãnû k rÛzn˘m spoleãensk˘m akcím.
První akcí, která v tomto novû vzniklém
kulturním zaﬁízení probûhla v sobotu
17.3.18 byla oslava Mezinárodního dne
Ïen.
Oparen‰tí se tû‰í na dal‰í spoleãenské a kulturní vyÏití v tomto pﬁíjemném
prostﬁedí, které budeme spoleãn˘mi silami rádi opeãovávat.
obãané Oparna

Co by Vás mohlo zajímat o Domovû dÛchodcÛ v Mile‰ovû
Domov dÛchodcÛ Mile‰ov je zaﬁízení Centra sociální pomoci Litomûﬁice, které nabízí pobytové sociální sluÏby Domova se zvlá‰tním
reÏimem.
Cílová skupina jsou osoby od 50let vûku, se sníÏenou schopností sobûstaãnosti v dÛsledku onemocnûní rÛzn˘mi typy demencí - staﬁecká, Alzheimerova typu atd., jejichÏ situace vyÏaduje pravidelnou
péãi a dohled druhé osoby, kdy rodina nemÛÏe poskytnout náleÏitou
péãi a terénní ãi ambulantní sluÏby jiÏ nejsou pro tyto osoby dostaãující.
Domov je umístûn v budovû b˘valého zámku, která je prohlá‰ena
kulturní památkou. Díky poloze pÛvodnû hradní, poté zámecké budovy a jejímu stavebnímu zaãlenûní na okraj skalní stûny, jsou
v‰echny pokoje slunné a vzdu‰né.
KaÏdá strana budovy tak nabízí unikátní v˘hled do krajiny smûrem na horu Mile‰ovku a âeské stﬁedohoﬁí. Vzhledem k architektonickému ﬁe‰ení stavby je ovlivnûna skladba pokojÛ a ostatních prostor zaﬁízení. V domovû jsou ãtyﬁ, tﬁí a dvoulÛÏkové pokoje, které
jsou standardnû vybaveny nábytkem, kompenzaãními a zdravotnick˘mi pomÛckami.
Domov poskytuje uÏivatelÛm po cel˘ den stravu pﬁipravenou ve
vlastní kuchyni. Strava je podávána 5x dennû. UÏivatelé se stravují
na spoleãn˘ch jídelnách, nebo na pokojích a to podle svého pﬁání
nebo aktuálního zdravotního stavu. Lékaﬁskou péãi poskytuje v domovû pravidelnû jednou t˘dnû praktick˘ lékaﬁ. Ordinace lékaﬁe se
nachází na kaÏdé stanici na‰eho zaﬁízení. Ostatní odborná vy‰etﬁení je uÏivatelÛm poskytována ve spádovém ambulantním i ústavním
zaﬁízení léãebnû preventivní péãe a to v Mûstské nemocnici Litomûﬁice. Dopravu na odborná vy‰etﬁení zaji‰Èuje dopravní zdravotní
sluÏba. Dle potﬁeby zaji‰Èujeme doprovody uÏivatelÛm.
Zdravotní a o‰etﬁovatelskou péãi poskytují v nepﬁetrÏitém provozu v‰eobecné zdravotní sestry, pracovníci v sociálních sluÏbách a
volnoãasové pracovnice. Zaﬁízení podporuje své uÏivatele v úãasti
na rÛzn˘ch zájmov˘ch, pracovních, sportovních a kulturních akcích
a to jak na akcích vlastních, tak poﬁádan˘ch jin˘mi zaﬁízeními, nebo
poﬁádan˘ch pﬁilehl˘mi obcemi. KaÏdoroãnû se poﬁádá v ãervnu Zámecká pouÈ, tato akce je pﬁístupná pro veﬁejnost. Je moÏné shlédnout rÛzná vystoupení, jak zamûstnancÛ tak uÏivatelÛ z jin˘ch zaﬁí-

zení. Je moÏnost zakoupení obãerstvení a v˘robkÛ, které na‰i klienti zhotovili.
Zaﬁízení poskytuje i duchovní sluÏby. V kapli domova, která se nachází v pﬁízemí hlavní budovy, vykonává faráﬁ církve ﬁímskokatolické
m‰e a to kaÏd˘ pátek v t˘dnu. M‰e se mohou zúãastnit uÏivatelé na‰eho zaﬁízení, jsou pozitivnû pﬁijímány ãástí na‰ich uÏivatel, kter˘m
tak nezÛstává odepﬁena jejich zvyklost a potﬁeba zaÏitá z pﬁedchozích ãástí jejich ÏivotÛ, kdy byla pravidelná náv‰tûva církevního místa
rodinnou tradicí. Kaple slouÏí i pﬁi pietním setkání obyvatel domova
a pozÛstal˘ch pﬁi vzpomínkovém setkání za osoby, které navÏdy
opustili na‰e zaﬁízení.
Velice pozitivnû je klienty domova pﬁijímáno pozvání Obecního
úﬁadu na kaÏdoroãní setkání seniorÛ v motorestu ve Velemínû. Moc
se na tuto akci tû‰í, hlavnû na kontakt s ostatními seniory na‰í obce.
Dle sv˘ch moÏností si zatancují, dokonce i vozíãkáﬁi si uÏijí taneãní
parket.
Dûkujeme Obecnímu úﬁadu za pozvání a tû‰íme se na dal‰í setkání.
Andrea Veinholdová

Vûková struktura obyvatel k 12. 3. 2018
■ Dospûlí - Celkov˘ poãet dospûl˘ch muÏÛ v ãástech obce Velemín je 645 (prÛmûrn˘ vûk 48 let), poãet dospûl˘ch Ïen je 671 (prÛmûrn˘ vûk 51 let).
■ Dûti - Celkov˘ poãet chlapcÛ v ãástech obce Velemín je 137 (prÛmûrn˘ vûk 7 let),
poãet dívek je 117 (prÛmûrn˘ vûk 8 let).
■ Celkov˘ vûkov˘ prÛmûr obyvatel v ãástech obce Velemín je 42 let.

Statistika nejãastûj‰ích kﬁestních jmen
Îeny
MuÏi
1. Jana
1. Jiﬁí
2. Marie
2. Jan
3. Hana
3. Petr
Kunrtová
4. Eva
4. Josef
Monika
5. Vûra
5. Pavel
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Pár slov ke kultuﬁe na Bílince...
V roce 2017 se spoleãensk˘ch akcí v na‰í malé Bílince konalo opravdu
hodnû a kaÏdoroãnû stále pﬁib˘vají. Jen pro pﬁipomenutí - Ma‰karní pro dûti,
Pálení âarodûjnic, Májové slavnosti, Uvítání léta, Rozlouãení s prázdninami,
Mikulá‰ská besídka a nezapomenuteln˘ krouÏek ·ikovné ruãiãky, kter˘ paní
Petra Ducháãková vede kaÏdé úter˘ v odpoledních hodinách.
Jsme velice rádi, Ïe Bílinka za posledních pár let kulturnû oÏila a Ïe ji nav‰tûvuje stále více obãanÛ z okolních obcí. Nejvíce nás ale tû‰í, Ïe se k nám
obãané vracejí, jelikoÏ je to známka toho, Ïe se dûtem, rodiãÛm i prarodiãÛm
na akcích, které poﬁádáme líbí.
Mikulá‰ská besídka, která se konala dne 9.12.2017 mûla velk˘ ohlas. Bílinsk˘ sál byl zcela zaplnûn. SnaÏíme se vym˘‰let nové soutûÏe, aby se mohli
úãastnit i ti nejmen‰í, coÏ se daﬁí. Tímto patﬁí velk˘ dík v‰em, kteﬁí se na pﬁípravách podíleli. Na ukázku je zde pár fotografií.
Zbylé fotografie k nahlédnutí na www.velemin.cz
V roce 2018 máme v plánu poﬁádat nejen akce, které jsou pro obyvatele tradiãní, ale budeme se snaÏit ãastûji vyuÏívat novû zrekonstruovan˘ sál na Bílince, kter˘ je ve vlastnictví obce Velemín. O v‰em, co budeme poﬁádat, budou
obãané s pﬁedstihem informováni na webov˘ch stránkách obce Velemín, dále
formou SMS a plakáty.
Licinberková Eva

„Kauza“ Bílinka II
VáÏení ãtenáﬁi, v minulém vydání Velemínského zpravodaje jsem vám slíbil informace o v˘voji tzv. kauzy Bílinka. Vzhledem
k tomu, Ïe jste se jiÏ v tom samém vydání
mohli seznámit se zápisem z mimoﬁádného
zasedání zastupitelstva obce Velemín, konaného 2.11.2017 pﬁímo v sále na Bílince,
nemá smysl vám jej blíÏe popisovat.

TakÏe dnes jen krátce. Pokud mohu mluvit za ostatní signatáﬁe Ïádosti o zmûnu
územního plánu, jsme velmi rádi, Ïe k dohodû o zru‰ení zámûru prodeje dvou ãástí pozemku do‰lo a Ïe se nalezla shoda s vedením obce. Tato shoda byla poté stvrzena
usnesením ã. 84/2017 z jednání zastupitelstva obce Velemín, konaného 18.12.2017.
Av‰ak v˘sledek na‰eho snaÏení mÛÏeme
brát jen jako malé vítûzství, protoÏe na prodané první ãásti pozemku se zﬁejmû stavût
bude, stromy se tam jiÏ kácí. KaÏdopádnû

Podûkování za krásné záÏitky
VáÏení spoluobãané, ráda bych se tímto
ãlánkem s vámi podûlila o pﬁekrásné záÏitky z akcí uskuteãnûné koncem roku u nás
na Bílince pro v‰echny obãany obcím Velemín. Také mé podûkování patﬁí v‰em lidem,
kteﬁí se na pﬁípravách v‰ech akcí podíleli.
Musím pochválit hned první akci Mikulá‰,
a to Evu Licinberkovou, Petru Ducháãkovou
(Kosprdovou), Veroniku Lánskou, Petra
Lánského, kteﬁí byli hlavními aktéry celé
akce. Dál si ná‰ dík zaslouÏí i dal‰í hlavnû
manÏelé (partneﬁi) Evy a Petry, Martin Licinberk a Pavel Kosprd, Ïe jsou jim oporou a
pomocí u v‰ech poﬁádan˘ch akcí. Dále
pﬁedstavitelÛm Mikulá‰e Míle Lánské, (ãert)
Pepa ·tûpán, (ãert) Pavel Kosprd, (andûl)
Petra Ducháãková ml., zhostili se sv˘ch rolí
opravdu pﬁekrásnû.
Sál na Bílince byl zcela zaplnûn dûtmi, rodiãi i prarodiãi, krásnû vyzdoben i stromeãkem s pracemi dûtí z krouÏku ·ikovné ruãiãky. Akce se povedla na 100 % a rozzáﬁené
oãi dûtí byli podûkováním v‰em tûm, co se
na této akci podíleli. Také bych chtûla podûkovat za pomoc pﬁi v˘zdobû na‰í krásnû
opravené kapliãky v Bílince. BohuÏel pﬁi
opravách se ztratila ve‰kerá v˘zdoba, která
sice nemûla materiální hodnotu, ale byly to
dary místních obãanÛ, kteﬁí tu Ïili a o kapli se
prÛbûÏnû starali. Paní Suchá, Malá, Schovajzová a dary pﬁispûly paní Martinská a
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pán, kter˘ tu Ïil s rodiãi a ode‰el po válce do
Nûmecka. Po roce 1969 sem jezdil za kamarádem z dûtství panem Riedlem pan Volfgang Diminsk˘. Do kapliãky daroval krásné
vyﬁezávané svícny a kﬁíÏ, které se také ‰patnou komunikací mezi zadavatelem práce
oprav a obãany nenávratnû ztratila. Je mi to
moc líto. ¤íká se, Ïe kdo si neváÏí minulosti,
nedokáÏe si váÏit ani budoucnosti.
Díky spoluobãanÛm se v adventním ãase,
podaﬁilo kapliãku vyzdobit. Podûkování za
to patﬁí panu Martinovi Gro‰ovi, Mílovi Reznerovi, Marice ·tilcové, Petﬁe Koãové a mé
maliãkosti. Hlavní podûkování v‰ak patﬁí
panu faráﬁi z Lovosic, daroval nám ze sv˘ch
soukrom˘ch darÛ kﬁíÏ s jeÏí‰kem, obraz Madony s jeÏí‰kem a JeÏí‰e. PoÏehnal svícím

bychom tímto i tak chtûli vyjádﬁit svÛj dík.
KéÏ se tedy i napﬁí‰tû mÛÏeme s vedením
obce napﬁímo setkávat a ﬁe‰it problémy
z oãí do oãí, bez negativních emocí a pﬁiná‰et návrhy konstruktivních ﬁe‰ení.
Na závûr si dovoluji sám za sebe pﬁipojit
se k v˘zvû pana starosty k vût‰ímu zájmu
obãanÛ o dûní v na‰í obci, k vy‰‰í úãasti na
veﬁejn˘ch zasedáních, nebo alespoÀ ke
sledování veﬁejné úﬁední desky obce.
Potom máme více ‰ancí docíliti na‰ich spoleãn˘ch zájmÛ.
Dominik Faustus
a kapliãku vysvûtil. Dá se ﬁíct, Ïe v‰ichni
obyvatele osad Boreã mûli poÏehnané vánoãní svátky. 24.12 jsme se v kapli se‰li a
za v‰echny kdo tu Ïili a za své blízké jsme
zapálili svíãky. Hlavnû chci podûkovat sv˘m
jménem a vûﬁím, Ïe mluvím za ostatní
úãastníky oslavy konce roku 2017 v místním
klubu na Bílince za úÏasn˘ silvestrovsk˘ zábavn˘ kvíz, kter˘ nám opût perfektnû pﬁipravila Veronika Lánská. Velké dík, v‰ichni
jsme se úÏasnû pobavili. Dál opût musím
moc podûkovat Evû Licinberkové, jejímu
manÏelovi Martinovi, Petﬁe Ducháãkové a
jejímu partnerovi Pavlovi Kosprdovi za pﬁípravu poho‰tûní. Pﬁispûli jsme v‰ichni
malou ãástkou a z toho dûvãata doslova vykouzlila hostinu, ze které pﬁecházel zrak o
chuti se ani nezmíním. Dík moc.
Dál pﬁeji do dal‰ích let hodnû síly, nápadÛ
a vûﬁím, Ïe se k vám pﬁidají dal‰í obãané a
Ïe díky vám i dal‰ím nad‰encÛm se veﬁejn˘
Ïivot v obci bude jen zlep‰ovat. Lidé nemusí mít vÏdy stejn˘ zájem, názor, ale sejít se,
popovídat si o sv˘ch starostech, úspû‰ích a
plánech jen lidi sbliÏuje a zpﬁíjemÀuje Ïivot
a pﬁedává Ïivotní styl sv˘m dûtem. Já osobnû dûkuji za v‰echny perfektnû pﬁipravené
akce, obecnímu úﬁadu za finanãní pomoc,
v‰em kteﬁí na akci pﬁi‰li a vûﬁím, Ïe se
budou rádi na akce vracet a v‰em pﬁeji do
Nového roku 2018 pevné zdraví, hodnû dobr˘ch nápadÛ a sil na jejich realizaci.
Dûkuji za krásné proÏití konce roku 2017,
které jsem si s vámi ohromnû uÏila. Moc dûkuji
Marie Karfíková

Ma‰karní karneval ve Velemínû
Jako kaÏdoroãnû si Obecní úﬁad pﬁipravil pro v‰echny dûti Ma‰karní karneval, kter˘ se konal 25.2.2018 na sále Motorestu ve Velemínû. V leto‰ním roce
byla úãast dûtí s krásn˘mi kost˘my velmi vysoká. Celkem se zúãastnilo 53 dûtí
nejen z Velemína, ale i pﬁilehl˘ch obcí. CoÏ nás vede k tomu, aby se nejen pro
dûti, ale i dospûlé poﬁádaly kulturní akce rÛzn˘ch typÛ. Na dûtiãky ãekal klaun,
kter˘ dokázal vykouzlit úsmûv snad na v‰ech dûtsk˘ch tváﬁích. Balónky a bublinky létaly napﬁíã cel˘m sálem. :) Dûkujeme majitelÛm Motorestu ve Velemínû za propÛjãení sálu. Fotografie z této akce naleznete jak na oficiálních stránkách obce, tak na facebooku. V nejbliÏ‰í dobû se mÛÏete tû‰it nejen na Pálení ãarodûjnic a Dûtsk˘ den, ale také na plánované promítání filmu pod ‰ir˘m
nebem. Více informací Vám bude poskytnuto na informaãních kanálech jako
jsou oficiální webové stránky obce ( www.velemin.cz ), facebook (Obec Velemín ) nebo formou SMS-ky z Mobilního rozhlasu. Co se t˘ãe kulturních akcí
pro dûti i dospûlé rádi pﬁivítáme, kdyÏ se s námi podûlíte o jakékoliv nápady
na zlep‰ení kulturního Ïivota v obci.
Kunrtová Monika

Adventní koncert v zámecké kapli
V sobotu 9.12.2017 se uÏ po nûkolikáté uskuteãnil v zámecké kapli
Domova dÛchodcÛ Mile‰ov Adventní koncert. Na akci zavítali nejen klienti místního domova, ale náv‰tûvníci z blízkého okolí.
Vánoãní atmosféru nejdﬁíve vnesly dûti ze sboru Kytiãka vedené paní
uãitelkou Mazánkovou, které na úvod zazpívaly smûs koled. Odmûnou
nejen jim, ale i dospûl˘m byla humorná pohádka Vlk a ovce bûÏí z
kopce v podání divadla Krabice z Teplic. Pﬁíbûh vyprávûjící o pﬁátelství
oveãky Beáty a hodného vlka Vény pobavil v‰echny malé i velké diváky. Pohádku provázely veselé písniãky.
Adventí program zakonãilo vystoupení pûveck˘ch sborÛ Gymnázia
Lovosice In flagranti a Tutti pazzi. To nám formou pásma vánoãních
koled pﬁiblíÏilo pﬁíbûh o narození JeÏí‰ka.
Pﬁedvánoãní atmosféru doladilo i nabízené vánoãní obãerstvení, pﬁipravené kuchaﬁinkami zámecké kuchynû.
Dûkujeme úãinkujícím, náv‰tûvníkÛm a v‰em, kteﬁí se na akci podíleli, a pﬁispûli tak proÏít adventní ãas v pﬁíjemné atmosféﬁe.

Setkání dﬁíve narozen˘ch
obãanÛ ve Velemínû
Ve stﬁedu 6.12.2017 Obecní úﬁad Velemín uspoﬁádal jako
kaÏdoroãnû setkání dﬁíve narozen˘ch obãanÛ na sále Motorestu ve Velemínû. Nejprve mûl slovo pan starosta Petr Kﬁivánek,
kter˘ v‰echny srdeãnû pﬁivítal. Poté následovalo vystoupení
M· Velemín, pûveckého sboru Z· Velemín pod vedením p.
Mazánkové a taneãní vystoupení ÏákyÀ ze stﬁední ‰koly pedagogické v Litomûﬁicích. K tanci a poslechu zahrála malá dechová kapela Plechovanka.
I letos nesmûla chybût pro na‰e zvané obãany veãeﬁe, káviãka ani zákusek. Dále následovala volná zábava v podobû
zpûvu a tance na‰ich mil˘ch obãanÛ v dÛchodovém vûku. Tû‰íme se za rok na dal‰í setkání.
Kunrtová Monika
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Îivot v na‰í mile‰ovské ‰kolce
Na‰e ‰kolka je kapacitnû
men‰í neÏ mûstské ‰kolky. Ale i
pﬁesto se u nás najde hodnû zábavy, legrace a hlavnû pûkn˘
vztah s rodiãi a dûtmi. Nebojím
se ﬁíci, Ïe jsme v‰ichni jako
jedna velká rodina.
V leto‰ním roce máme ve
‰kolce ãtyﬁi pﬁed‰koláky, se kter˘mi procviãujeme, ve spolupráci s rodiãi, v‰e potﬁebné k zápisu
do první tﬁídy Z·.
Dûti nav‰tûvují rÛzné akce,
jako jsou napﬁíklad vystoupení v
DD Mile‰ov, vystoupení v kostele, vystoupení k MDÎ, spolu s
dûtmi ze Z· Velemín zpívají ve
sboru „Kytiãka“, pod vedením
paní Evy Mazánkové, b˘valé
uãitelky M· Mile‰ov.
Bûhem roku v na‰í ‰kolce vystupují dûtská divadla s rÛzn˘mi
zamûﬁeními, pﬁijíÏdí k nám chovatelé se zvíﬁátky, dojíÏdí k nám
dealeﬁi s nabídkami knih z rÛzn˘ch nakladatelství, nav‰tûvuje
nás 2x roãnû fotograf.
ProtoÏe se na‰e ‰kolka nachází v pﬁekrásném prostﬁedí, rády
chodíme s dûtmi na vycházky, pozorujeme okolí a v zimních mûsících, kdy je v‰e zasnûÏeno, je nejvût‰ím záÏitkem pro dûti i paní uãitelky sáÀkování, bobování, hry a malování ve snûhu. Jsou to na‰e
„náhradní hory“!

V listopadu se konal pﬁed budovou Z· Velemín „Vánoãní jarmark“.
Dûti vyrábûly krásné vánoãní v˘robky, snaÏily se, aby byly co nejhezãí. Tyto v˘robky jsme na jarmarku prodávaly. Myslím, Ïe mûly
velk˘ úspûch.
V prosinci na‰í ‰kolku nav‰tívil andûl a Mikulá‰. Dûtiãky byly stateãné, mûly pﬁipravené básniãky, písniãky, za které byly andûlem
sladce odmûnûny.
Bûhem celého mûsíce prosince dûti vyrábûly vánoãní v˘zdobu,
pekly perníãky, snaÏily se spolu s paní uãitelkou o pﬁedvánoãní atmosféru.
Netrpûlivû ãekaly na pﬁíchod JeÏí‰ka. KdyÏ nastal oãekávan˘
den, uvaﬁil se ãaj, nachystalo se vánoãní cukroví na stÛl, které do
‰kolky pﬁinesli rodiãe dûtí, dûti si zazpívaly vánoãní koledy u stromeãku a do‰lo na rozbalování dárkÛ.....to bylo radosti a pﬁekvapení!
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CO NÁS JE·Tù âEKÁ?
■
■
■
■
■
■
■

„·kola pro pﬁed‰koláky“,
pro pﬁed‰koláky je zaji‰tûn kurz plavání v lovosickém bazénu,
zápis pﬁed‰kolákÛ do první tﬁídy Z·,
ve ‰kolce nás ãeká „Ma‰karní karneval“; „Rej ãarodûjnic“,
divadelní pﬁedstavení v divadle Rozmanitostí v Mostû,
náv‰tûva dopravního hﬁi‰tû v Litomûﬁicích
a dal‰í akce.

Vánoãní svátky si na‰e dûti v mateﬁince náleÏitû uÏily

SK VELEMÍN - FOTBALISTÉ INFORMUJÍ
V zimû jsme nezaháleli. Zima nám koneãnû konãí a zaãíná jarní
ãást fotbalové sezóny. Dospûlí odehráli svÛj první jarní zápas v sobotu 24.3. a na zaãátku dubna zaãínají i mládeÏnické celky.
V prÛbûhu dlouhé zimní pﬁestávky jsme se vûnovali fyzické pﬁípravû a tradiãním turnajov˘m kláním. Ve vánoãním ãase jsme zaãali turnajov˘ maratón pink-ponkem, kde loÀské vítûzství obhájil nov˘
obyvatel Velemína/ Újezda Vojta Hurt. Následoval turnaj v nohejbale, kter˘ ovládlo trio V. Hurt, M. Hurt a J. Rainer ml. Na úpln˘ závûr
roku jsme uzavírali volejbalem.
Zimní pﬁíprava probíhá v místní tûlocviãnû a pro intenzivnûj‰í tré-

ninkové jednotky si nûkolik posledních let v zimû jezdíme do Jizersk˘ch hor na nûkolikadenní soustﬁedûní. Kluci si dvoufázovû zamakají na bûÏkách a v tûlocviãnû. Leto‰ní podmínky v bûÏecké stopû
byly skvûlé a poﬁádnû jsme si to uÏili. Denní dávka kolem 15km
nebyl problém.
Pro jaro chystáme ve spolupráci s místní ‰kolou, obecním úﬁadem
a spolkem dobr˘ch lidí ze Bﬁezna tradiãní pálení ãarodûjnic (pondûlí
30.4.2018) a dûtsk˘ den (nedûle 10.6.2018) V pﬁedstihu budeme informovat o detailech.
Pﬁijìte nám fandit! :) Sportu zdar.
EvÏen Rainer, SK Velemín

Cviãení pro dûti a maminky
NáplÀ hodiny: básniãky, písniãky, cviãení na míãi, hra na hudební
nástroje, dílniãky (prstové barvy), ale pﬁedev‰ím socializace dûtí i
maminek :)
Kdy: kaÏdé úter˘ 9:10 - 10:10
Kde: druÏina Z· Velemín (pﬁi hezkém poãasí se pﬁesuneme ven)
Cena: 20 Kã hodina
Kapacita jiÏ probíhajícího kurzu (dûti záﬁí 2016 - kvûten 2017) je
témûﬁ naplnûna, bude-li zájem o cviãení i pro men‰í dûti (od 3 mûsícÛ), bude pﬁidán kurz dal‰í.
V pﬁípadû zájmu mû kontaktujte na tel. ãísle 724 595 219 nebo
mailem na ivana.hynova@seznam.cz, popﬁípadû se pﬁidejte do facebookové skupinky Cviãení pro dûti a maminky Velemín.
Ivãa a Madlenka
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Pohled do historie (úryvek ãlánku z Kulturního mûsíãníku z r. 1972)

U hrobu v Bílém Újezdû
V roce 1945 vzniklo v Bílém Újezdû nové pomístní jméno
„U hrobu“ podle události, která se tam stala. Nebude jistû bez zajímavosti zmínit se o tom v kvûtnov˘ch dnech, kdy si kaÏdoroãnû pﬁipomínáme své osvobození z fa‰istické poroby souãasnû s hrdinstvím slavné Sovûtské armády, pﬁipomenout si smutnou událost,
která se na tom místû odehrála a kterou uvedené pomístní jméno
zachycuje.
O události zachovaly svûdectví obecní kroniky v Bílém Újezdû
(vede soudruh Jiﬁí Stehlík) a ve Velemínû (vede soudruh Jan ·imr)
a hovoﬁí o ní i kronika Ïelezniãní stanice Mile‰ov-Chotimûﬁ. V kronice Bílého Újezda je uvedeno pﬁímo svûdectví pana Bedﬁicha Fialy,
kter˘ vyprávûl kronikáﬁi Jiﬁímu Stehlíkovi své záÏitky takto:
„Zaãátkem dubna 1945 pozdû k veãeru pﬁijel do stanice Mile‰ovChotimûﬁ vlak. Ve vagónech byli vûzÀové Ïidovské národnosti, kteﬁí
jeli z Nûmecka, kde se v té dobû likvidovaly koncentraãní tábory.
Z nádraÏí bylo sly‰et kﬁik, kter˘ se oz˘val z vagónÛ a bylo ho sly‰et
aÏ v nedalek˘ch obcích Chotimûﬁi a Velemínû. Vlak doprovázela
stráÏ SS. K vlaku se nesmûl nikdo pﬁiblíÏit, ani se na vûznû podívat,
ani s nimi mluvit. Ráno, kdyÏ jsem pﬁi‰el do práce,“ pokraãuje pan
Fiala, „jsem dostal rozkaz od nûmeckého správce chotimûﬁského
statku Cabla, tam jsem byl zamûstnán jako âech pﬁes celou nûmeckou okupaci, abych zapﬁáhl konû a jel na nádraÏí. Odmítnout
jsem nemohl, proto jsem jel. KdyÏ jsem pﬁijel na nádraÏí, tam uÏ na
mne ãekali SSmani a poruãili mi, abych zajel k poslednímu vagónu,
kde leÏeli mrtví. Cel˘ vlak mûl asi 15-16 vagónÛ. VûzÀové museli
mrtvé z vagónu vytáhnout, hodit na pﬁikr˘vku a pak na vÛz (fasunûk). Bylo to asi 25 mrtvol. KdyÏ byli mrtví naloÏeni, ‰lo se mnou asi
deset vûzÀÛ a dva SSmani, jeden vpﬁedu, druh˘ vzadu. Místo urãení bylo tajné a tak jsem ani nevûdûl, kam pojedu. SSmani je‰tû
t˘Ï den svého pﬁíjezdu museli mluvit se správcem, aby nûkoho poslal na nádraÏí a místo pohﬁbení mrtv˘ch jiÏ mûli také asi pﬁedem
vyhlédnuté. Jeli jsme podél trati a pak po cestû smûrem na Hru‰ovku. Pﬁejeli jsme silnici vedoucí do osady Hru‰ovka a pokraãovali polní cestou okolo kopce, kde se ﬁíká „U ‰irokého lesa“. Pak okolo
kopce, kterému Nûmci ﬁíkali „Rudgrube“, cesta mírnû stoupá a tam
jsem nemohl s nákladem mrtv˘ch vyjet. Nedaleko cesty oral s voly
chlapec ze ZboÏné, kter˘ mi musel poskytnout pﬁípﬁeÏ. KdyÏ jsme
pﬁejeli polní cestu dlouhou asi 100 metrÛ, pﬁijeli jsme na okraj lesa.
Asi pût metrÛ uvnitﬁ lesa jsme zastavili. VûzÀové museli vykopat
jámu o velikosti asi 4x4 metry a hlubokou asi jeden metr. KdyÏ byla
jáma vykopána, vûzÀové narovnali mrtvé vedle sebe a já jsem
musel místo opustit. V okolí pracovali muÏi, Ïeny a dûti, kteﬁí se pﬁi‰li ze zvûdavosti podívat, co se vlastnû dûje. V‰ichni byli SSmany
odehnáni. Lidé je ov‰em neposlechli a stáli opodál na druhé stranû
u lesa a pﬁihlíÏeli pohﬁbívání mrtv˘ch. VûzÀové se potom vrátili na
nádraÏí“.
Tak vypráví pﬁím˘ úãastník hromadného pohﬁbu obûtí nacismu
pan Bedﬁich Fiala, narozen˘ 6.3.1884 v Doksanech, kter˘ bydlel
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v Chotimûﬁi a pracoval zde ve velkostatku jako koãí. Zemﬁel
13.12.1966 a je pochován v Chotimûﬁi.
O této události hovoﬁí také pamûtní kniha stanice Mile‰ov-Chotimûﬁ, díl I., zaloÏeno 25.5.1945, ve své úvodní ãásti. Tam se pí‰e
toto: „Kolem 15.dubna 1945 pﬁijel od Teplic - ·anova transport
vûzÀÛ Ïidovské národnosti. Transport stál ve zdej‰í stanici tﬁi dny.
VûzÀové, trápeni velk˘m hladem, pojídali pampeli‰ku, která vyrostla
mezi kolejemi. Za tu dobu zemﬁelo nebo jinak pﬁi‰lo o Ïivot 27
vûzÀÛ. V lese poblíÏe nádraÏí bylo z nich pochováno 22 a 5 bylo odvezeno snad do Terezína. Vlak byl doprovázen policií SS.“ V knize
„Pochody smrti“ z roku 1965 uvádûjí na str. 274 Irena Malá a Ludmila Kubátová stanici dráhy tohoto transportu Velemín a událost datují do bﬁezna 1945. Uvádûjí, Ïe transport mûl asi 1000 osob,
z nichÏ 24 je pochováno zde ve spoleãném hrobû. Správnû by mûla
b˘t událost datována do dubna 1945 a stanice dráhy byla Mile‰ov Chotimûﬁ. Pohﬁbení mrtv˘ch z transportu bylo provedeno velmi
rychle, protoÏe nacisté uÏ nemûli mnoho ãasu nazbyt a bylo proto
velmi povrchní. A tak se stalo, Ïe tûla mrtv˘ch, která byla nahoﬁe,
vyãnívala zãásti ze spoleãného hrobu. Rozkladem mrtv˘ch se ‰íﬁil
po okolí zápach. A tak museli jiÏ ãe‰tí obyvatelé, kteﬁí Hru‰ovku
(jako osada patﬁí k Bílému Újezdu) osídlili, na spoleãn˘ hrob navézt
hlínu a hrob upravit. Na hrob byl postaven dﬁevûn˘ kﬁíÏ, kter˘ zhotovil pan Franti‰ek Michaloviã z Hru‰ovky ãp.5. A protoÏe tato událost dokumentuje jak nelidsky a krutû nûmeãtí fa‰isté zacházeli
s lidmi v koncentraãních táborech je‰tû i v posledních vteﬁinách
války, vzru‰ila zde celé okolí. Místní obãané pojmenovali toto místo
„U hrobu“ a ﬁíká se tak dodnes. Tak vzniklo v Bílém Újezdû nové pomístní jméno. V roce 1947 byla provedena exhumace spoleãného
hrobu u Hru‰ovky. Hrob vykopávali nûmeãtí vûzÀové z Terezína.
Rakve pro obûti nacismu zhotovil pak Antonín Such˘, truhláﬁ z Bílého Újezda. âást pÛvodního kﬁíÏe na tomto místû zasadil kronikáﬁ
Jiﬁí Stehlík. Obûti byly potom pohﬁbeny na hﬁbitovû ve Velemínû.
O tom opût hovoﬁí kronika obce Velemína. Tam se v I. díle, str. 66
z roku 1947 pí‰e:
„Dne 27.ãervence 1947 uspoﬁádán péãí MNV spoleãn˘ pohﬁeb 26
obûtí „pochodu hladu“ z dubna 1945. Byly to obûti z nacistick˘ch
koncentraãních táborÛ. 23 obûtí bylo exhumováno na pokraji lesa
nad Hru‰ovkou, 2 na HÛrce a 1 u místního hﬁbitova. Jména se nepodaﬁilo zjistit. Velkého prÛvodu se zúãastnili zástupci armády, ZNV,
ONV, MNV, spolky místní i z okolí, i z Prahy. PrÛvod pro‰el obcí
a u pomníku padl˘ch na návsi mûl proslov uãitel Ladislav JeÏek za
MNV. Na hﬁbitovû, kde obûti byly pohﬁbeny, promluvil okresní osvûtov˘ inspektor Rudolf BroÏ z Litomûﬁic. PrÛvodu se zúãastnilo 900
aÏ 1000 lidí. Byl organizovan˘ a dÛstojn˘.“
A jako jiná pomístní jména, bude i jméno „U hrobu“ pﬁipomínat
pﬁí‰tím generacím smutnou událost ze sklonku druhé svûtové války,
událost, která se stala v Ïelezniãní stanici Mile‰ov - Chotimûﬁ a tam
na pokraji lesa u Hru‰ovky. Bude pﬁipomínat krutost a nelítostnost
války, získávat nás pro podporu boje udrÏení svûtového míru a v˘straÏnû upozorÀovat na nepﬁítele v‰ech národÛ a lidstva - na fa‰ismus.
Franti‰ek Frühauf

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 5/2017 konaného dne 18.12. 2017 od 18,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Janda
Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr.
Malíková Ladislava, Pakan Josef, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰
Vlastimil, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Ing. Duda Miroslav, KoÈová
Jitka, Seidlová Dagmar
BOD â. 1
ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 12 z 15 ãlenÛ ZO, tzn.
zastupitelstvo obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední
desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7
dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní E. Licinberkovou a ovûﬁovatele zápisu - Chmelaﬁová Ivana a Podhorsk˘ Vítûzslav
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, J.Pakan, O. Hladík.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 67/2017: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. Ladislava Malíková, Josef Pakan,
Oldﬁich Hladík
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné
s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny pﬁipomínky a návrhy na dal‰í doplnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající
moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující
program dne‰ního zasedání:
01. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
02. Zpráva starosty obce
03. Hospodaﬁení obce
04. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2017
05. Rozpoãet obce na r. 2018
06. Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu na r.
2017 - 2021
07. Majetek obce
08. Územní plán
09. OdmûÀování zastupitelÛ
10. RÛzné
11. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 68/2017 bylo schváleno

BOD â. 2
ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním rady obce od posledního veﬁejného jednání zastupitelstva obce a s ãinností obecního úﬁadu.

stﬁedí âR, ve v˘‰i 32,436.192,73 Kã na projekt „Dostavba kanalizace v ãástech obce
Velemín - Dobkoviãky a Mile‰ov“. Celkové
náklady projektu jsou ve v˘‰i 51,322.557,Kã. Spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i
18,886.364,27 Kã.

BOD â. 3
HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ listopad 2017 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 30.11.2017):

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí
âR, Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR,
ve v˘‰i 32,436.192,73 Kã na projekt „Dostavba kanalizace v ãástech obce Velemín - Dobkoviãky a Mile‰ov“. Souãasnû
schvaluje spoluúãast obce na tomto projektu ve v˘‰i 18,886.364,27 Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 72/2017 bylo schváleno

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ listopad 2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 69/2017 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ
pro obec Velemín. Jedná se o sponzorské
dary na poﬁádání kulturních a sportovních
akcí pro dûti na území obce a sponzorsk˘
dar formou pﬁedplatného ãasopisu „Chip“
pro knihovnu v Mile‰ovû v celkové v˘‰i
7.759,- Kã.
- od FINASO s.r.o.
5.000,- Kã
- od BartoÀ Pavel
2.759,- Kã pﬁedplatné
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí
sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i
7.759,- Kã:
- od FINASO s.r.o.
5.000,- Kã
- od BartoÀ Pavel
2.759,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 70/2017 bylo schváleno
c) Pﬁidûlení dotace z Fondu Ústeckého
kraje, ve v˘‰i 135.000,- Kã na zpracování
projektové dokumentace pro projekt „Konzervace a zpﬁístupnûní zﬁíceniny hradu
Oparno“. Celkové náklady projektu jsou ve
v˘‰i 194.931,- Kã (cena stanovena na základû v˘bûrového ﬁízení na dodavatele PD),
spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i 59.931,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Fondu Ústeckého kraje, ve v˘‰i
135.000,- Kã na zpracování projektové
dokumentace pro projekt „Konzervace
a zpﬁístupnûní zﬁíceniny hradu Oparno“.
Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i
194.931,- Kã. Souãasnû schvaluje spoluúãast obce ve v˘‰i 59.931,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 71/2017 bylo schváleno
d) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, Státní fond Ïivotního pro-

e) Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné se Zápisem z dílãího pﬁezkoumání
hospodaﬁení obce Velemín za r. 2017. Pﬁi
pﬁezkoumání hospodaﬁení obce byly zji‰tûny ménû závaÏné chyby a nedostatky. Konkrétnû se jedná o skuteãnosti:
• Územní celek nedodrÏel obsahové vymezení poloÏky rozvahy „B.II. Krátkodobé
pohledávky“. Obec neúãtuje pﬁedpisy poplatku za drÏení psa.
• Územní celek nedodrÏel postupy pro urãení v˘‰e odpisÛ dlouhodobého majetku.
Obec pﬁi odepisování dlouhodobého majetku nedodrÏela svoji vnitﬁní smûrnici a neprovádí odpisy ve ãtvrtletních intervalech.
K 30.9.2017 je na stavu SÚ 551 Odpisy
dlouhodobého majetku vykázána nulová
ãástka.
• Územní celek neúãtoval k okamÏiku
uskuteãnûní úãetního pﬁípadu pﬁi pﬁevodech
vlastnictví k nemovit˘m vûcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí. Obec
neúãtovala o prodan˘ch pozemcích v okamÏiku podání návrhu na vklad na zápis katastrálnímu úﬁadu, napﬁ. Kupní smlouva
z 19.6.2017 a kupní smlouva z 1.9.2017.
Dále byly zji‰tûny závaÏné chyby
a nedostatky:
• zastupitelstvo obce se nese‰lo nejménû
jedenkrát za 3 mûsíce. Mezi zasedáními zastupitelstva obce nebyla dodrÏena zákonem
stanovená lhÛta 3 mûsíce, Jednání probûhla v termínech 19.12.2016 a 27.3.2017.
Kontrola byla provádûna pracovníky odboru kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje. Bude realizováno nápravné opatﬁení
k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ, konkrétnû
se jedná o tato opatﬁení:
1. Bude zabezpeãeno proúãtování pﬁedpisÛ
poplatku za drÏení psa
2. Bude zabezpeãeno dodrÏování vnitﬁní
smûrnice obce a budou provedeny odpisy dlouhodobého majetku ve ãtvrtletních
intervalech
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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3. Bude zabezpeãeno zaúãtování vyﬁazení
pozemkÛ na základû kupních smluv
z 19.6.2017 a 1.9.2017
4. Bude zabezpeãeno, aby zasedání zastupitelstva obce byla konána tak, aby byla
dodrÏena zákonná lhÛta 3 mûsícÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
• bere na vûdomí Zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za
r. 2017.
• ukládá zabezpeãit proúãtování pﬁedpisÛ poplatku za drÏení psa
• ukládá zabezpeãit dodrÏování vnitﬁní
smûrnice obce a provádûní odpisÛ dlouhodobého majetku ve ãtvrtletních intervalech
• ukládá zabezpeãit zaúãtování vyﬁazení
pozemkÛ na základû kupních smluv
z 19.6.2017 a 1.9.2017
• ukládá zabezpeãit aby zasedání zastupitelstva obce byla konána tak, aby byla
dodrÏena zákonná lhÛta 3 mûsícÛ.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 73/2017 bylo schváleno
f) Projednáno pﬁijetí úvûru od bankovního
ústavu ve v˘‰i cca 16 mil Kã, a to v souvislosti s pﬁidûlením a pﬁijetím dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR na projekt
„Dostavba kanalizace v ãástech obce Velemín - Dobkoviãky a Mile‰ov“. Jedná se o financování vût‰í ãásti spoluúãasti obce (celková spoluúãast je 18,886.364,27 Kã) na
této investiãní akci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí
bankovního úvûru ve v˘‰i 16,000.000,Kã v souvislosti s dostavbou kanalizace
v místních ãástech Dobkoviãky a Mile‰ov.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 74/2017 bylo schváleno
g) Projednány nabídky KB a.s., âSOB
a.s. a UniCredit Bank a.s na poskytnutí
úvûru ve v˘‰i 16,000.000,- Kã pro obec Velemín.
UniCredit Bank a.s. pﬁedloÏila závaznou
nabídku, ze které je zﬁejmé za jak˘ch podmínek by byl úvûr poskytován a jaké zaji‰tûní splácení úvûru by bylo poÏadováno. Zaji‰tûní je pouze rozpoãtem obce, tzn. bez
zaji‰tûní. âerpání nastaveno od r. 2018 do r.
2019 s termínem zahájení splácení od 2019.
Splatnost úvûru 10 let. Úroková sazba ãiní
3,29 % p.a. pﬁi fixaci tohoto úroku na 5 let.
MoÏnost mimoﬁádné splátky pﬁi skonãení fixaãního období.
âSOB a.s. pﬁedloÏila závaznou nabídku,
ze které je zﬁejmé za jak˘ch podmínek by
byl úvûr poskytován a jaké zaji‰tûní splácení úvûru by bylo poÏadováno. Zaji‰tûní je
pouze rozpoãtem obce, tzn. bez dal‰ího zaji‰tûní. âerpání nastaveno od r. 2018 do r.
2019 s termínem zahájení splácení od ledna
2019. Splatnost úvûru 10 let. Úroková
sazba ãiní maximálnû 1,72 % p.a. pﬁi fixaci
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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tohoto úroku na 5 let. MoÏnost mimoﬁádné
splátky pﬁi skonãení fixaãního období. Souãasnû pﬁedloÏen konkrétní splátkov˘ kalendáﬁ. Poskytnutí úvûru je ze strany âSOB
schváleno. Smlouva o úvûru mÛÏe b˘t uzavﬁena do 31.12.2017.
KB a.s. pﬁedloÏila závaznou nabídku, ze
které je zﬁejmé za jak˘ch podmínek by byl
úvûr poskytován a jaké zaji‰tûní splácení
úvûru by bylo poÏadováno. Zástupci KB a.s.
poÏádali o moÏnost pﬁednesení své nabídky
pﬁímo na jednání zastupitelstva a její presentaci. Zaji‰tûní blankosmûnkou bez
avalu. âerpání nastaveno od r. 2018 do r.
2019 s termínem zahájení splácení od ledna
2019. Splatnost úvûru 10 let. Úroková
sazba ãiní 1,36 % p.a. pﬁi fixaci tohoto úroku
na 5 let. MoÏnost mimoﬁádné splátky pﬁi
skonãení fixaãního období. Souãasnû pﬁedloÏen konkrétní splátkov˘ kalendáﬁ. Poskytnutí úvûru není doposud ze strany KB
schváleno a pﬁítomní zástupci KB nemohou
zaruãit jeho schválení a následné uzavﬁení
úvûrové smlouvy do konce tohoto roku.
Z dÛvodu pﬁijetí dotace na kanalizace
a v˘‰i spoluúãasti obce na tomto projektu je
nezbytné, aby obec mûla zaji‰tûno financování, tzn. aby uzavﬁení smlouvy o úvûru probûhlo do konce roku 2017. Pokud by obec
nemûla zaji‰tûno financování, mohlo by to
b˘t posuzováno jako poru‰ení rozpoãtové
káznû s následn˘m postihem pro obec. Je
proto nezbytné, aby smlouva mezi bankou
a obcí byla uzavﬁena nejpozdûji 29.12.2017.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí
bankovního úvûru, v souvislosti s dostavbou kanalizace v místních ãástech
Dobkoviãky a Mile‰ov, ve v˘‰i
16,000.000,- Kã od âeskoslovenské obchodní banky a.s. za schválen˘ch podmínek. Zastupitelstvo obce povûﬁuje starostu obce k podpisu smlouvy o úvûru.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 75/2017 bylo schváleno
BOD â. 4
ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA R. 2017
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce z dÛvodu pﬁíjetí dotací, dorovnání skuteãného pﬁíjmu a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi
kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek
a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu
vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn.
Oproti zveﬁejnûnému návrhu je doplnûna
zmûna je‰tû v pﬁíjmové ãásti u kapitoly 4122
o 135.000,- Kã a ve v˘dajové ãásti u kapitoly 3631 o 135.000,- Kã. Celkem se jedná
o nav˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 1,214.559,- Kã a v˘dajové ãásti rozpoãtu
ve v˘‰i 517.000,- Kã. Rozdíl ve v˘‰i
697.559,- Kã bude zaﬁazen jako pﬁebytek
na bankovní úãet.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny v pﬁíjmové ãásti o 1,214.559,Kã a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 517.000 Kã

tak, jak byly pﬁedneseny a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl ve
v˘‰i 697.559,- Kã bude zaﬁazen jako pﬁebytek na bankovní úãet.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 76/2017 bylo schváleno
BOD â. 5
ROZPOâET OBCE NA R. 2018
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem rozpoãtu obce na r. 2018.
Celkové pﬁíjmy navrhovány ve v˘‰i
63,378.442,- Kã. Celkové v˘daje jsou navrhovány ve v˘‰i 81,259.088,- Kã. Rozdíl ve
v˘‰i 17,880.646,- Kã bude kryt zmûnou
stavu krátkodob˘ch prostﬁedkÛ na úãtech
obce a bankovním úvûrem ve v˘‰i
16,000.000,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh rozpoãtu obce Velemín na r.
2018. Schválen˘ rozpoãet tvoﬁí pﬁílohu
zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 77/2017 bylo schváleno
BOD â. 6
ST¤EDNùDOB¯ V¯HLED ROZPOâTU
NA ROKY 2017 - 2021
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem stﬁednûdobého v˘hledu
rozpoãtu obce na roky 2017 - 2021.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu obce Velemín na roky 2017 - 2021.
Schválen˘ stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu
tvoﬁí pﬁílohu zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 78/2017 bylo schváleno
BOD â. 7
MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se stavby „Sesuv v km.56,30056,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního
opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní
a realizaci stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy a kanalizace na ãásti pozemkÛ p.ã.
720/2, 720/3 a 720/4 v k.ú. Dobkoviãky za
cenu 6.648,- Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic a dálnic âR.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se
stavby „Sesuv v km 56,300-56,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní a realizaci
stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy
a kanalizace na ãásti pozemkÛ p.ã. 720/2,
720/3 a 720/4 v k.ú. Dobkoviãky za cenu
6.648,- Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic
a dálnic âR.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 79/2017 bylo schváleno

b) Projednána smlouva o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se stavby „Sesuv v km.56,30056,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního
opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní
a realizaci stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy a kanalizace a SO 175 - obsluÏná komunikace na ãásti pozemkÛ p.ã. 555, 556,
641/1 a 641/2 v k.ú. Dobkoviãky za cenu
14.650,- Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic
a dálnic âR.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se
stavby „Sesuv v km 56,300-56,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní a realizaci
stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy
a kanalizace a SO 175 - obsluÏná komunikace na ãásti pozemkÛ p.ã. 555, 556,
641/1 a 641/2 v k.ú. Dobkoviãky za cenu
14.650,- Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic
a dálnic âR.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0 (hlasování nepﬁítomen
p.Karfík)
Usnesení ã. 80/2017 bylo schváleno
c) Projednána smlouva o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se stavby „Sesuv v km.56,30056,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního
opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní
a realizaci stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy a kanalizace na ãásti pozemkÛ p.ã.
540 a 542/2 v k.ú. Dobkoviãky za cenu 73,Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic a dálnic
âR.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se
stavby „Sesuv v km 56,300-56,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní a realizaci
stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy
a kanalizace na ãásti pozemkÛ p.ã. 540
a 542/2 v k.ú. Dobkoviãky za cenu 73,Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic a dálnic
âR.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 81/2017 bylo schváleno

Dobkoviãky za cenu 1.000,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 82/2017 bylo schváleno

RD nebo vedlej‰ích staveb - smí‰ené
obytné území.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 85/2017 bylo schváleno

e)Projednána Ïádost pana Jana Jandy,
Bílinka 18 o odkup ãásti pozemku p.p.ã.
471/1 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického
zamûﬁení (pﬁedpoklad je do 50 m2), pozemek p.ã. 471/6 o v˘mûﬁe 39 m2 v k.ú. Boreã
u Lovosic. Jedná se o pozemky, které jsou
uÏívány Ïadatelem jako pﬁedzahrádka u rodinného domu v jeho vlastnictví. Dále p.
Janda Ïádá o prodej pozemku p.ã. st. 44/7
o v˘mûﬁe 49 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic na
jehoÏ ãásti je umístûna ãást stavby stodoly,
která je v jeho vlastnictví.

BOD â. 9
ODMù≈OVÁNÍ ZASTUPITELÒ
Projednáno odmûÀování zastupitelÛ dle
naﬁízení vlády ã. 318/2017 Sb., které nab˘vá úãinnosti od 1.1.2018. Dle § 72 zákona
ã.128/2000 Sb. o obcích, v platném znûní
a dle naﬁízení vlády ã. 318/2017 Sb. náleÏí
neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva mûsíãní
odmûna za v˘kon funkce. Starosta obce
p.Kﬁivánek navrhl, aby neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a naﬁízením vlády ã.
318/2017 Sb., o v˘‰i odmûn ãlenÛ zastupitelstev územních samosprávn˘ch celkÛ, poskytována mûsíãní odmûna v tûchto ãástkách:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 471/1 o v˘mûﬁe dle
geometrického zamûﬁení (do 50 m2), pozemek p.ã. 471/6 o v˘mûﬁe 39 m2 a pozemek p.ã. st.44/7 o v˘mûﬁe 49 m2 v k.ú.
Boreã u Lovosic panu Janu Jandovi za
cenu 20,- Kã/m2 u pozemkÛ 471/1 a 471/6
a za cenu 100,- Kã/m2 u p.ã. st. 44/9 + náklady spojené s geometrick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 83/2017 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost Ing. Jiﬁího Novotného a Lenky Novotné, Palackého 910/6, Lovosice o odkup ãásti pozemku p.p.ã. 517/1
(dle GP ã. 250-219/2016 se jedná o p.p.ã.
517/17 a 517/18) o v˘mûﬁe 755 m2 a 714
m2 v k.ú. Boreã u Lovosic.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
ãásti pozemku p.p.ã. 517/1 (dle GP ã.
250-219/2016 se jedná o p.p.ã. 517/17
a 517/18) o v˘mûﬁe 755 m2 a 714 m2
v k.ú. Boreã u Lovosic. DÛvodem je
usnesení zastupitelstva obce ã. 65/2017
ze dne 2.11.2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 84/2017 bylo schváleno

d) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
a smlouvu o právu provést stavbu „LT - Velemín, Dobkoviãky, p.p.ã.7/1 - nové OM“ ã.
IP-12-4007795 t˘kající se uloÏení kabelu
NN na pozemku p.p.ã. 672/3 v k.ú. Dobkoviãky za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o novou
pﬁípojku NN pro manÏele Chrastilovi.

BOD â. 8
ÚZEMNÍ PLÁN
a) Projednána Ïádost pana Tomá‰e Kubáta, Oparno 65 o zaãlenûní pozemkÛ p.ã.
569/5, 569/7, 569/8, 569/9, 569/10, 569/17,
569/24 a 569/25 v k.ú. Oparno, do zmûny
územního plánu obce Velemín a to z dÛvodu moÏnosti v˘stavby domu nebo vedlej‰ích
staveb.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
a smlouvu o právu provést stavbu „LT Velemín, Dobkoviãky, p.p.ã.7/1 - nové
OM“ ã. IP-12-4007795 t˘kající se uloÏení
kabelu NN na pozemku p.p.ã. 672/3 v k.ú.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem
zmûny územního plánu t˘kající se pozemkÛ p.ã. 569/5, 569/7, 569/8, 569/9,
569/10, 569/17, 569/24 a 569/25 v k.ú.
Oparno. Jedná se o zaãlenûní tûchto pozemkÛ do plochy urãené pro v˘stavbu

Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(pﬁedseda kontrolního
v˘boru) ............................3.068,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav
(ãlen kontrolního v˘boru) 2.557,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich
(ãlen zastupitelstva) .........1.534,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana
(ãlen zastupitelstva) ........1.534,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav
(ãlen zastupitelstva) ........1.534,- Kã/mûsíc
KoÈová Jitka
(ãlen finanãního v˘boru) ..2.557,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen rady)........................6.136,- Kã/mûsíc
Pakan Josef
(ãlen zastupitelstva) ........1.534,- Kã/mûsíc
Podhorsk˘ Vítûzslav
(ãlen zastupitelstva) .........1.534,- Kã/mûsíc
Ing. Rainer EvÏen
(ãlen rady) .......................6.136,- Kã/mûsíc
Rajni‰ Vlastimil
(ãlen zastupitelstva) ........1.534,- Kã/mûsíc
Seidlová Dagmar
(ãlen finanãního v˘boru) .2.557,- Kã/mûsíc
Ing. Skalick˘ Jiﬁí
(ãlen rady) .......................6.136,- Kã/mûsíc
Souãasnû dle § 84, odst.2 písm. u) zák.ã.
128/2000 Sb o obcích, v platném znûní urãuje mûsíãní odmûnu p. T.Novotnému za
v˘kon funkce ãlena kontrolního v˘boru.
V˘‰e odmûny je stanovena analogicky dle
naﬁízení vlády ã. 318/2017 Sb. ve v˘‰i
2.557,- Kã/mûsíc.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování pro ãleny zastupitelstva v tûchto
ãástkách:
Prof. Ing.
âechura Luká‰ Ph.D. ...3.068,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav........2.557,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich ...............1.534,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana .........1.534,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav .............1.534,- Kã/mûsíc
KoÈová Jitka ..................2.557,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava 6.136,- Kã/mûsíc
Pakan Josef...................1.534,- Kã/mûsíc
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Podhorsk˘ Vítûzslav.....1.534,Ing. Rainer EvÏen ....... 6.136,Rajni‰ Vlastimil .............1.534,Seidlová Dagmar ......... 2.557,Ing. Skalick˘ Jiﬁí ...........6.136,-

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování pro ãlena kontrolního v˘boru:
p.Tomá‰
Novotn˘ ............ve v˘‰i 2.557,- Kã/mûsíc
Toto odmûÀování je platné od 1.1.2018.
V˘sledek hlasování: Pro: 9 proti: 0
zdrÏel se: 3
Usnesení ã. 86/2017 bylo schváleno
BOD â. 10
RÒZNÉ
a) Îádost pana Ladislava Lánského,
ReÏn˘ Újezd 2 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 2
ReÏn˘ Újezd - jedná se o poﬁízení ekologického kotle Attack DPX combi Pellet 35 kW.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Ladislavu Lánskému, ReÏn˘ Újezd
2 na poﬁízení ekologického kotle v rodinném domû ãp. 2 ReÏn˘ Újezd ve v˘‰i
10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 87/2017 bylo schváleno
b)Projednán návrh ãásti obãanÛ místní
ãásti Dobkoviãky na to, aby se obec pﬁipojila k podání trestního oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s v˘skytem
podzemních vod, resp. se zmûnou vodního
reÏimu, v Dobkoviãkách a moÏnému po‰kození nemovitého majetku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje pﬁipojení obce k trestnímu oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s v˘skytem podzemních vod, resp. se zmûnou
vodního reÏimu, v Dobkoviãkách a moÏnému po‰kození nemovitého majetku.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 88/2017 bylo schváleno
BOD â. 11
DISKUSE
p. Karfík
• ãerpáme dal‰í dotaãní peníze na opravy
památek. Na zaãátku roku jsme dostali informaci, Ïe vznikne tzv. Soubor drobn˘ch
sakrálních staveb na území obce. UÏ existuje? Bude soupis ãi mapa?
• Budou v soupisu pouze drobné památky
nebo i kﬁíÏky u cest apod.?
p. âechura
• ze souboru památek by se mohl udûlat
pûkn˘ materiál pro turisty
p. âechura
• k zástupcÛm KB - za sebe bych se rozhodoval pro úvûr, kter˘ máme jiÏ pﬁedschválen˘ u âSOB, neÏ ãekat a riskovat neschválení úvûru u KB
• rád bych podûkoval za schválení rozpo-
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ãtu (aã je to jiÏ schválené zákonem), ne jen
za provizoria
p. Zikmund
• pokud KB do konce roku 2017 je schopna udûlat úvûrovou smlouvu a bude ji
moÏné i podepsat, tak bych navrhoval úvûr
u KB vzhledem k nabídnutému nízkému
úroku. Pokud to KB nestihne, navrhuji podpis úvûru u âSOB
p. Novák Zdenûk - Dobkoviãky
• za problémy se spodní vodou nemÛÏeme my, obyvatelé Dobkoviãek, proto to
chceme ﬁe‰it zpÛsobem podání trestního
oznámení na neznámého pachatele
p. Bláha - Dobkoviãky
• mûlo by se ﬁe‰it kudy voda do obce
teãe, ne kudy odtéká
• bude tento problém ﬁe‰en je‰tû pﬁed v˘stavbou kanalizace
• berete v potaz mé dotazy a budete se
jimi zab˘vat?
p. Kunrtová M.
• v˘stavba nov˘ch RD v Mile‰ovské ulici
po‰kodila trativody. Sama ãerpám dennû
30-40 cm vody ze sklepa a také tuto situaci
nikdo neﬁe‰il...
p. Hajn˘
• budou je‰tû probíhat úpravy hﬁbitova
v Mile‰ovû?
p. Karfík
• v návaznosti na pana Hajného: máme tﬁi
hﬁbitovy, dva z nich nejsou v dobrém stavu.
Star˘ hﬁbitov v Mile‰ovû je v katastrofálním
stavu, je to ostuda obce i vzhledem k tomu,
Ïe se zde konají kaÏdoroãní slavnosti. Dále
obﬁadní síÀ v Mile‰ovû (nov˘ hﬁbitov), zcela
zpustlá, tímto bych rád navrhnul oba hﬁbitovy zaﬁadit do plánu údrÏby pro rok 2018
• oprava kapliãky na Pálãi podle mého názoru dopadla dobﬁe, ale komunikace v této
obci je v ‰íleném stavu, chtûlo by její opravu
ﬁe‰it jiÏ v r. 2018, ne v‰ak jen dováÏením
sypk˘ch materiálÛ, ale celkovou zmûnou
povrchu
• Ïádám zmûnu dopravního znaãení v Mile‰ovû z B1 na B2
• na Bílince znaãení Zákaz vjezdu nad kapliãkou smûrem nahoru podle mû nemá logiku (dle zákona by tedy v‰ichni, kteﬁí tam
vjedou, tzn. bydlící mûli platit blokovou pokutu 1500,-Kã? A také Ïádám, aby dal‰í
umisÈování dopr. znaãek na území obce
bylo vyhla‰ováno jako místní úprava a bylo
vyvû‰ováno dle zákona
• otázka k p. Jandovi- na pﬁedchozím zastupitelstvu jste nám slíbil vyúãtování opravy opûrné zdi v Mile‰ovû, doposud Ïádné
není
p. Janda
• vyúãtování samozﬁejmû dodám
• obﬁadní síÀ v Mile‰ovû je v hrozném
stavu - dáváme návrh na odstranûní z dÛvodu nevyuÏití a chátrání této budovy ( bude
v jednání)
p. Karfík Vl.
• jiÏ schválené proﬁezání dﬁevin v parku
v Mile‰ovû a na vrcholu Mile‰ovky, kdy
zaãne?
• jiÏ v pﬁede‰lé dobû jsem navrhoval, Ïe
by mûla b˘t smlouva mezi KS Velemín
a Obcí (Smlouva o správû a údrÏbû obecního vodovodu a kanalizace), byl jsem pﬁe-

svûdãován, Ïe taková smlouva je zcela zbyteãná, nyní jsem se doãetl v podmínkách
dotace na kanalizaci, Ïe je naopak nutnákdy tuto smlouvu bude obec ﬁe‰it?
p. Janda
• máme pﬁedbûÏné stanovisko k pokácení ãtyﬁ stromÛ na pozemku UFA a ãtyﬁ stromÛ na pozemku Obce na vrcholu Mile‰ovky
• stromy v parku budou oznaãeny tak, aby
zÛstaly a ostatní mÛÏou jít na proﬁezání
místními
• smlouva o propachtování vodovodÛ
a kanalizací mezi Obcí a KS Velemín je uzavﬁena a projednávala ji rada obce
p. Zikmund
• v jaké fázi je ﬁe‰ení chodníku v Mile‰ovû?
p. Kﬁivánek
• PD je hotova a je pﬁed podáním ke
schválení na dopravní úﬁad
p. Hladík
• jak vidíte parkování v Mile‰ovû v zimním
období. Lidé i zamûstnanci DD v Mile‰ovû
parkují kdekoli a tím omezují zimní údrÏbu
komunikací
• jak vidíte práce na opravû b˘valé prodejny v Mile‰ovû?
p. Kﬁivánek
• ãekáme na stanovisko z hygieny a od
hasiãÛ, tudíÏ je to ve fázi k povolení stavby,
do konce roku bude podána Ïádost na stavební úﬁad o stavební povolení
p. Karfík Vl.
• rádi bychom vidûli projektovou dokumentaci a finanãní nabídku firem, které by
mûli o opravu nemovitosti zájem
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(20,05 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 21.12.2017
Zapisovatelka:
Licinberková E.
Ovûﬁovatelé zápisu:
Chmelaﬁová I.
Podhorsk˘ V.
Starosta:
Petr Kﬁivánek

Velemín na historick˘ch pohlednicích.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 1/2018 konaného dne 19.3. 2018 od 18,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
Ing. Duda Miroslav, Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, KoÈová Jitka, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pakan Josef, Podhorsk˘ Vítûzslav,
Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil,
Omluveni: Seidlová Dagmar, ing. Skalick˘ Jiﬁí,
BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 13 z 15 ãlenÛ ZO, tzn.
zastupitelstvo obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední
desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7
dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní E. Licinberkovou a ovûﬁovatele zápisu - Karfík Vladislav a Pakan Josef.
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, Ing.M.Duda, I.Chmelaﬁová.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 1/2018: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. Ladislava Malíková, Ing.Miroslav
Duda, Ivana Chmelaﬁová
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné
s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny pﬁipomínky a návrhy na dal‰í doplnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající
moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dne‰ního zasedání:
1. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
2. Zpráva starosty obce
3. Hospodaﬁení obce
4. Majetek obce
5. Územní plán
6. RÛzné
7. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 13 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 2/2018 bylo schváleno
BOD â. 2
ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním rady obce od posledního veﬁejného jed-

nání zastupitelstva obce a s ãinností obecního úﬁadu.
BOD â. 3
HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ
únor 2018 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ
na úãtech obce (ke dni 16.3.2018):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ únor 2018.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 3/2018 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁijetí sponzorského daru
pro obec Velemín. Jedná se o sponzorsk˘
dar na poﬁádání Dûtského karnevalu v Mile‰ovû od p.Vítûzslava Podhorského ve v˘‰i
500,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí
sponzorského daru ve v˘‰i 500,- Kã od
p.Vítûzslava Podhorského.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/2018 bylo schváleno
c) Projednáno pﬁijetí finanãního daru pro
obec Velemín od spoleãnosti Kámen Zbraslav a.s. ve v˘‰i 171.308,79 Kã na dodávku
kameniva v r. 2017 pro potﬁeby obce Velemín. Dar je poskytnut formou zápoãtu proti
pohledávkám za odebrané kamenivo
z lomu Dobkoviãky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí finanãního daru od spoleãnosti Kámen
Zbraslav a.s. ve v˘‰i 171.308,79 Kã na
dodávku kameniva v r. 2017 pro potﬁeby
obce Velemín. Dar je poskytnut formou
zápoãtu proti pohledávkám za odebrané
kamenivo z lomu Dobkoviãky.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 5/2018 bylo schváleno
d) Projednány Ïádosti o poskytnutí neinvestiãních dotací pro sportovní kluby na r.
2018.
TJ Sokol Mile‰ov, z.s., Iâ: 46772570
ve v˘‰i 68.000,- Kã
SK Velemín, z.s., Iâ: 43223605
ve v˘‰i 90.000,- Kã
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiãních dotací pro sportovní
kluby na r. 2018.
TJ Sokol Mile‰ov, z.s., Iâ: 46772570
ve v˘‰i 68.000,- Kã

SK Velemín, z.s., Iâ: 43223605
ve v˘‰i 90.000,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 6/2018 bylo schváleno
e) Projednáno podání Ïádosti na Ministerstvo obrany âR o poskytnutí dotace na obnovu pomníku na návsi ve Velemínû v rámci
akce „Obnova pomníku obûtem 1. a 2.svûtové války ve Velemínû“. Celkov˘ rozpoãet
na obnovu pomníku je 891.126,- Kã bez
DPH, tzn. 1,078.262,46 Kã vã.DPH. Pﬁedpokládaná v˘‰e poskytnuté dotace by mûla
b˘t 80% z uznateln˘ch nákladÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Ïádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo obrany âR na obnovu pomníku obûtem 1. a 2. svûtové války na návsi ve Velemínû. Souãasnû zastupitelstvo obce
schvaluje investiãní zámûr spoluúãasti
obce Velemín na tomto zámûru.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 7/2018 bylo schváleno
BOD â. 4
MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene - sluÏebnosti t˘kající se stavby „IP12-4006484 LT, Bﬁezno-NN, ppã.540/01 nové OM“. V minulosti byla uzavﬁena
Smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene. Konkrétnû se jedná
o uloÏení kabelu NN na pozemek p.ã.
648/1v k.ú. Bﬁezno za cenu 1.653,- Kã bez
DPH - jedná se o zﬁízení nového OM pro
p.Suchého. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
Následnû bude provedeno vkladové ﬁízení
do KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene sluÏebnosti t˘kající se stavby „IP-124006484 LT, Bﬁezno-NN, ppã.540/01 nové OM“. Konkrétnû se jedná o uloÏení
kabelu NN na pozemek p.ã. 648/1v k.ú.
Bﬁezno za cenu 1.653,- Kã bez DPH jedná se o zﬁízení nového OM pro p.Suchého. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 8/2018 bylo schváleno
b) Projednána smlouva o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se stavby „11010-056100,
TM_BTA_Litomûﬁice_LTYxx46049_OK“.
V minulosti byla uzavﬁena Smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene. Konkrétnû se jedná o uloÏení telekomunikaãního kabelu na pozemek p.ã.
132 v k.ú. Velemín za cenu 700,- Kã bez
DPH. Oprávnûn˘ âeská telekomunikaãní
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infrastruktura a.s.. Následnû bude provedeno vkladové ﬁízení do KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se
stavby „11010-056100, TM_BTA_Litomûﬁice_LTYxx46049_OK“. Konkrétnû se
jedná o uloÏení telekomunikaãního kabelu na pozemek p.ã. 132 v k.ú. Velemín za
cenu 700,- Kã bez DPH. Oprávnûn˘
âeská telekomunikaãní infrastruktura
a.s.. Následnû bude provedeno vkladové
ﬁízení do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 9/2018 bylo schváleno
c) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene
sluÏebnosti
ã.IV-124014544/VB/004 t˘kající se stavby „LT Mile‰ov-NN, nové OM“. V minulosti byla uzavﬁena Smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene. Konkrétnû se
jedná o uloÏení kabelu NN na pozemky p.ã.
906/1, 906/2 a 1045 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu 3.500,- Kã bez DPH - jedná se
o zﬁízení nov˘ch OM v Mile‰ovû. Oprávnûn˘
âEZ Distribuce a.s.. Následnû bude provedeno vkladové ﬁízení do KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene sluÏebnosti ã.IV-12-4014544/VB/004 t˘kající se stavby „LT Mile‰ov-NN, nové
OM“. Konkrétnû se jedná o uloÏení kabelu NN na pozemky p.ã. 906/1, 906/2
a 1045 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu
3.500,- Kã bez DPH - jedná se o zﬁízení
nov˘ch OM v Mile‰ovû. Oprávnûn˘ âEZ
Distribuce a.s.. Následnû bude provedeno vkladové ﬁízení do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 10/2018 bylo schváleno
d) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
a smlouvu ã.IE-12-4004724/VB/P002
o právu provést stavbu „LT - Velemín, Bíl˘
Újezd, kabelizace NN“ t˘kající se uloÏení
kabelu NN na pozemky ve vlastnictví obce
Velemín v k.ú. Bíl˘ Újezd za cenu 9.700,- Kã
+ DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
Jedná se o kabelizaci sítû NN v místní ãásti
Bíl˘ Újezd.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení
vûcného bﬁemene a smlouvu ã.IE-124004724/VB/P002 o právu provést stavbu
„LT - Velemín, Bíl˘ Újezd, kabelizace NN“
t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemky ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Bíl˘
Újezd za cenu 9.700,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o kabelizaci sítû NN v místní ãásti Bíl˘ Újezd.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 11/2018 bylo schváleno
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e) Projednán nákup pozemku v Mile‰ovû.
Konkrétnû se jedná o ãást pozemku p.ã.
113/2 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic, na kterém je
umístûna vodovodní ‰achta. Bude zpracován GP na oddûlení potﬁebné ãásti. Cena
pozemku je navrhována v rozmezí 80,- 100,- Kã/m2. Náklady spojené s oddûlením
ãásti (GP) a povolením vkladu do KN budou
hrazeny obcí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku v Mile‰ovû. Konkrétnû se jedná
o ãást pozemku p.ã. 113/2 v k.ú. Mile‰ov
u Lovosic, na kterém je umístûna vodovodní ‰achta. Bude zpracován GP na oddûlení potﬁebné ãásti. Cena pozemku je
navrhována v rozmezí 80,- - 100,- Kã/m2.
Náklady spojené s oddûlením ãásti (GP)
a povolením vkladu do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 1 (pí. Chmelaﬁová nepﬁítomna hlasování)
Usnesení ã. 12/2018 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost paní Jaroslavy
Rambouskové, Rovná 253/8, Teplice o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 470/1 (dle GP ã.
254-49/2017 se jedná o p.ã. 470/14 o v˘mûﬁe 48 m2) v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná
se o pozemek, kter˘ je souãástí oploceného
dvora a zahrady a je dlouhodobû uÏíván Ïadatelem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 470/14 o v˘mûﬁe 48 m2 (dle
GP ã. 254-49/2017 se jedná o ãást p.ã.
470/1) v k.ú. Boreã u Lovosic paní Jaroslavû Rambouskové za cenu 20,- Kã/m2
+ náklady spojené s uzavﬁením smlouvy
a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 13/2018 bylo schváleno
g) Projednána Ïádost paní ZdeÀky Kunrtové, Bﬁezno 18 a Ludmily Eliá‰ové, Bﬁezno
28 o odkoupení pozemku p.ã. st. 51 o v˘mûﬁe 20 m2 v k.ú. Bﬁezno. Jedná se o pozemek, na kterém je umístûna stavba garáÏe ve vlastnictví obou Ïadatelek.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. st.51 o v˘mûﬁe 20 m2 v k.ú.
Bﬁezno paní ZdûÀce Kunrtové a Ludmile
Eliá‰ové za cenu 100,- Kã/m2 + náklady
spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 14/2018 bylo schváleno
h) Projednána Ïádost pana Jana Mika,
5.kvûtna 140/10, Litomûﬁice o odkoupení
ãástí pozemku p.ã. 9/3 (dle GP ã. 299276/2017 se jedná o p.ã. st.133 o v˘mûﬁe
30 m2, st.138 o v˘mûﬁe 4 m2 a p.p.ã.9/3
o v˘mûﬁe 111 m2) v k.ú. Boreã u Lovosic.
Jedná se o pozemky, které jsou dlouhodobû

uÏívány Ïadatelem a stavby na pozemcích
jsou jeho vlastnictvím.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãástí pozemku p.ã. 9/3 (dle GP ã. 299276/2017 se jedná o p.ã. st.133 o v˘mûﬁe
30 m2, st.138 o v˘mûﬁe 4 m2 a p.p.ã.9/3
o v˘mûﬁe 111 m2) v k.ú. Boreã u Lovosic
panu Janu Mikovi za cenu 100,- Kã/m2
u stavebních parcel a 20,- Kã/m2 u pozemkové parcely + náklady spojené
s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 15/2018 bylo schváleno
ch) Revokace usnesení ã. 56/2017 ze
dne 25.9.2017. Opakovanû projednána Ïádost pana Jaromíra Waltera, Hru‰ovka 2
o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 1142/3
v k.ú. Bíl˘ ÚJezd o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení - pﬁedpoklad je cca 30 m2.
Jedná se o ãást, která je souãástí oploceného dvora u domu ve vlastnictví Ïadatele. Pﬁi
‰etﬁení odborné geodetické firmy bylo zji‰tûno, Ïe stávající oplocení p.ã.1142/3 je zároveÀ vlastnickou hranicí, tzn. vlastník mÛÏe
odkoupit celou p.ã.1142/3 bez nutno oddûlení ãásti.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej celého pozemku p.ã. 1142/3 v k.ú. Bíl˘
Újezd o v˘mûﬁe 14 m2 panu Jaromíru
Walterovi za cenu 20,- Kã/m2 + náklady
spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 16/2018 bylo schváleno
i) Revokace usnesení ã. 9/2017 ze dne
27.3.2017. Opakovanû projednána Ïádost
manÏelÛ Petra a Terezie Bouﬁilov˘ch, U Laboratoﬁe 565/4, 162 00 Praha 6 o odkoupení ãástí pozemkÛ p.ã. 1018/14, p.ã. 1018/18
a p.ã. 1018/19 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geodetického zamûﬁení v k.ú. Mile‰ov u Lovosic. Jedná se o ãást pozemkÛ, které jsou
v souãasnosti uÏívány jako zahrada u domu
ãp. 15 jehoÏ jsou Ïadatelé vlastníky. Pﬁi ‰etﬁení odborné geodetické firmy bylo zji‰tûno,
Ïe stávající oplocení p.p.ã. 1018/14 je totoÏné s oddûlenou parcelou geometrick˘m plánem ã. 74-112/95, z ãehoÏ je zﬁejmé, Ïe
souãástí oplocené zahrady je pouze
p.ã.1018/14 a zb˘vající parcely nejsou Ïadateli uÏívány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 1018/14 o v˘mûﬁe 96 m2 v k.ú.
Mile‰ov u Lovosic manÏelÛm Petru a Terezii Bouﬁilov˘m za cenu 20,- Kã/m2 +
náklady spojené s uzavﬁením smlouvy
a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 17/2018 bylo schváleno

BOD â. 5
ÚZEMNÍ PLÁN
a) Projednána Ïádost pana Petra ·vehly,
Bílinka 24 o zaãlenûní pozemku p.ã. 517/10
v k.ú. Boreã u Lovosic, do zmûny územního
plánu obce Velemín a to z dÛvodu moÏnosti v˘stavby rodinného domu. Jedná se o lokalitu „pod hospodou“ na Bílince.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem zmûny územního plánu t˘kající se
pozemku p.ã. 517/10 v k.ú. Boreã u Lovosic. DÛvodem je skuteãnost, Ïe k tomuto pozemku nevede Ïádná pﬁístupová
komunikace a z tohoto dÛvodu je nepﬁístupn˘. Navíc se jedná o pozemek, kter˘
pﬁímo sousedí s plochou, kde se konají
spoleãenské akce pro dûti a dospûlé a ve
smyslu argumentace obãanÛ Bílinky,
která pﬁedcházela usnesení zastupitelstva dne 2.11.2017, by mohlo v budoucnu docházet ke sporÛm mezi poﬁadateli
a vlastníky nového domu.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 18/2018 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost o aktualizaci hranice zastavûného území obce jako souãást
zmûny ã.2 územního plánu obce Velemín.
Îádost se t˘ká pozemku p.ã.261/2 v k.ú.
Velemín. Îadateli jsou manÏelé Petr
a Ivana Sedlákovi. V souãasné dobû je
tento pozemek veden jako plocha urãená
pro v˘stavbu rodinného domu. V této vûci
byl osloven projektant zmûny ã. 2 územního plánu, kter˘ poskytl odborné stanovisko
k této Ïádosti - „Po prostudování materiálu
Vás sdûluji, Ïe zakreslení pozemku jako
souãást zastavûného území by bylo v rozporu se stavem v území. Plocha V15 je urãena pro bydlení a jako zastavûné území by
bylo moÏné ji kreslit pokud by zde stál rodinn˘ objekt, coÏ nestojí. JelikoÏ je zde
v souãasné dobû jedinou a pro mû tedy
hlavní stavbou, která urãuje vyuÏití pozemku zahradní domek a nikoli obytn˘ objekt,
není moÏné ho zakreslit jako stávající plochu bydlení. ZároveÀ se ani nejedná o proluku v zastavûném území, která by umoÏÀovala zákres pﬁedmûtné plochy jako zastavûného území.“
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s Ïádostí
o aktualizaci hranice zastavûného území
obce jako souãást zmûny ã.2 územního
plánu obce Velemín. Îádost se t˘ká pozemku p.ã.261/2 v k.ú. Velemín. Tato
zmûna by byla v rozporu se souãasnû
platnou legislativou v oblasti územního
plánování.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 19/2018 bylo schváleno
BOD â. 6
RÒZNÉ
–
–
–

BOD â. 7
DISKUSE
p. Hladík
• Jaké úpravy byly dûlány v Mile‰ovû ãp.
16?
Odpovídá p.místostarosta - v˘ãet úprav
p. Zikmund
• Jak dopadl úvûr, kter˘ se zde ﬁe‰il na
minulém veﬁejném zastupitelstvu, zda bude
niÏ‰í, ãi vy‰‰í úrok?
Odpovídá p.starosta - smlouva byla uzavﬁena a nyní jednáme o dodatku
p. Karfík
• zji‰Èovalo se na stavebním úﬁadû, jak
mohlo dojít k tomu, Ïe pod garáÏí u p. Zd.
Kunrtové není pozemek v jejím vlastnictví?
• bylo by dobré pﬁi prodeji pozemku o prodání uceleného tvaru
Odpovídá p.starosta - zatím bude prodán
pozemek pod stavbou a bude vedeno jednání o dal‰ích ãástech pozemkÛ, které jsou
oploceny u domu.
p. Sedláková
• se kter˘m projektantem jste jednali ve
smyslu na‰í Ïádosti ohlednû zmûny územního plánu?
• spojíme se tedy opût se stavebním úﬁadem v Lovosicích a s projektantem p.Laubem
Odpovídá p.starosta - za projekt zmûny
územního plánu je zodpovûdn˘ ing.Laube
p. âechura
• mohl by b˘t osloven jin˘ projektant na
danou zmûnu u této Ïádosti?
Odpovídá p.místostarosta - asi by sice
mohl, ale vzhledem k tomu, Ïe ing.Laube je
zodpovûdn˘ projektant, zﬁejmû by to nemûlo Ïádn˘ efekt
p. Mayer
• v jaké fázi je chodník v Mile‰ovû a jak˘
je ãasov˘ v˘hled zahájení?
• Prosím o termín zahájení kanalizace
v Mile‰ovû?
Odpovídá p.starosta - ve vûci chodníku
probíhají dal‰í jednání, tentokrát s památkáﬁi, kteﬁí vzná‰ejí nové poÏadavky z dÛvodu
sousedství se statkem - historickou památkou; u kanalizace ãekáme na vydání stavebního povolení a následnû bude pﬁedáno
staveni‰tû - pﬁedpoklad je ãerven aÏ ãervenec 2018
p. Batík
• dotaz ohlednû kanalizace v Oparnû
• bylo by moÏné zﬁídit v Oparnû dopravní
oznaãení o omezené rychlosti na 30 km/h ?
Odpovídá p.starosta ke kanalizaci; p.místostarosta k dopravnímu znaãení - bude obnoveno jednání se SÚS
p. Zikmund
• u starého hﬁbitova v Mile‰ovû nûkdo poniãil proﬁezáním stromy, realizovala obec?
Odpovídá p.starosta - obec toto proﬁezání
nerealizovala
p. Bláha
• kﬁíÏek u p. Vacka v Dobkoviãkách - jak
se bude opravovat?
• je moÏné opravit je‰tû jeden, jiÏ spadl˘,
kﬁíÏek za obcí Dobkoviãky- jedná se o tzv.
Malou Chotimûﬁ
• dojte k proﬁezání kﬁovin v sousedství
kolem cest

• poãítáte s nov˘m veﬁejn˘m osvûtlením
v Dobkoviãkách v prÛbûhu v˘stavby kanalizace?
Odpovídá p.starosta a místostarosta drobné sakrální památky chceme postupnû
opravovat - momentálnû ãekáme na závazné stanovisko od památkáﬁÛ; o proﬁezání
kﬁovin podél komunikací budeme jednat se
SÚS; s úpravou ãi rekonstrukcí v prÛbûhu
v˘stavby kanalizace je poãítáno.
p. Novák
• v pﬁípadû zapoãetí v˘stavby kanalizace
v Dobkoviãkách, budou obãanÛm vysvûtleny ve‰keré podmínky, které se jí t˘kají?
Odpovídá p.starosta - ãekáme na stavební povolení a poté probûhne jednání s obãany
p. Karfík
• v jaké fázi je ﬁízení ohlednû opravy silnice na StruÏence?
Odpovídá p.starosta - je ve fázi podání
Ïádosti o dotaci na MMR âR
• silnice Boreã - Sutom se bude také rekonstruovat? Probíhá nûjaká komunikace
s dopravcem o této silnici?
Odpovídá p.místostarosta - KÚ ÚK odmítl
zaﬁazení komunikace do silniãní sítû, roztﬁí‰tûnost vlastnick˘ch vztahÛ k pozemkÛm
pod silnicí by bylo moÏno ﬁe‰it asi jen provedením pozemkov˘ch úprav, o coÏ budeme usilovat; poãítáme s nejnutnûj‰ími opravami komunikace, aby zde mohl jezdit autobus
• po loÀském vyfrézování a následném
opravení silnice z Velemína do Mile‰ova je
nyní tato silnice je‰tû v hor‰ím stavu, neÏ
pﬁed tím - bude následná oprava?
Odpovídá p.místostarosta - z KÚ ÚK
máme pﬁíslib opravy této komunikace
v r.2019
• bude dál probíhat svoz plastÛ vÏdy se
svozem papíru (pﬁi ‰patném poãasí je papír
rozmoãen). Bylo by moÏné do Mile‰ova
umístit spí‰ kontejner na papír?
Odpovídá p.starosta - tato záleÏitost bude
projednána se spoleãností EKO-KOM
• budeme se jako obec opût zapojovat do
projektu „Ukliìme âesko“? Koná se jiÏ
7.4.2018
Odpovídá p.místostarosta - obec se do
akce zapojí stejnû jako v loÀském roce,
obec zabezpeãí akci materiálovû
• vyúãtování cen vody- k této doménû bychom se mûli vrátit na pracovním zastupitelstvu
• uzavﬁená smlouva mezi KS a Obcí
o pachtu vodovodu a kanalizace se mi
nezdá b˘t zcela v poﬁádku. Smlouva tro‰ku
zavání tunelováním obecních penûz, jelikoÏ
jste se vzdali potencionálního zisku z roku
2015 témûﬁ 1 mil. Kã za 48.000,- Kã pronájmu.
• kalkulace vody nesouhlasí
• domnívám se, Ïe dochází k tunelování finanãních prostﬁedkÛ obce
Odpovídá p.starosta a místostarosta - kalkulace vodného a stoãného je provûﬁena
a odsouhlasena pracovníky Mze âR; námitky budou projednány na samostatném pracovním jednání ZO. Smlouva o pachtu je
standardní smlouvou, která neﬁe‰í pouze
v˘‰i nájemného, ale také údrÏbu celé vodáVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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renské soustavy a tvoﬁení rezervního fondu
oprav.
p. âechura
• bylo by moÏné umístûní kontejneru na
bioodpad do Mile‰ova?
Odpovídá p.místostarosta - kontejnery na
bioodpad budou umístûny opût na urãená
místa do jednotliv˘ch místních ãástí stejnû
jako v loÀském roce
p. Zikmund
• bude se zdraÏovat tedy voda?
• proã se zdraÏuje voda o ãástku DPH?
• dﬁíve se DPH neplatilo?
• kdy tedy dojde ke zdraÏení a jak je
moÏné, Ïe odbûratelé o niãem neví.
Odpovídá p.místostarosta - DPH se v minulosti nepﬁipoãítávalo k cenû, ale odvádûlo se, resp.doposud se jednalo o náklad,
kter˘ nesl dodavatel vody, tzn. KS Velemín
s.r.o.
p. âechura
• od roku 2015 se zdraÏilo vodné i stoãné
p. Mayer
• projekt prodejna v Mile‰ovû: dostali
jsme se dál se stavebním povolením?
• je projektová dokumentace k nahlédnutí
napﬁ. i v PDF s tím, Ïe by se umístila na internetové stránky Obce?
• Jaká je kalkulace a bude v˘bûrové ﬁízení na dodavatele této rekonstrukce?
Odpovídá p.starosta - je vydáno stavební
povolení a ãekáme na nabytí právní moci;
následnû budeme ﬁe‰it pﬁípadnû opravy a financování, resp. v˘bûr dodavatele
p. Zikmund
• Jaká je cena rozpoãtu k prodejnû v Mile‰ovû?
- Kdy je nutné vyhla‰ovat v˘bûrové ﬁízení?
• jak v této situaci mluví zákon?
Odpovídá p.starosta - neví konkrétní ãástku, ale zákon stanoví limit 6 mil Kã bez DPH
pro stavební práce
P. Hladík
• opût dotaz k prodejnû v Mile‰ovû....v‰e
jiÏ projednáno a ﬁeãeno
p. Krãil
• v˘mûna písku na dûtském hﬁi‰ti na Borãi
• úklid kamene
• oprava zábradlí
Odpovídá p.místostarosta - zabezpeãíme
v˘mûnu písku a ostatní práce pokud moÏno
co nejdﬁíve - dle poãasí
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(19,50 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 22.3.2018
Zapisovatelka:
Licinberková E.
Ovûﬁovatelé zápisu:
Karfík V.
Pakan J.
Starosta:
Petr
Kﬁivánek
Dne: 22.3.2018
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