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Soupis prací proveden˘ch na obecním majetku
za druhé ãtvrtletí roku 2017
Na základû Ïádosti podané spoleãnosti
provozující autobusovou dopravu pro Ústeck˘ kraj, byla osazena dopravní znaãka
otáãení autobusu na silnici III/25819 pﬁed
návsí v Mile‰ovû, ve smûru od Kostomlat
pod Mile‰ovkou.
Obãané obce Hru‰ovka poÏádali o osazení dopravního znaãení, upozorÀující ﬁidiãe
projíÏdûjících vozidel na moÏn˘ v˘skyt
chodcÛ na vozovce, silnice III/25832 byla po
potﬁebn˘ch legislativních krocích v obci Hru‰ovka v obou smûrech osazena.
Dopravní znaãení sniÏující tonáÏ projíÏdûjících nákladních vozidel byla osazena na
silnicích III. tﬁ. od Bílinky pﬁes ReÏn˘ Újezd
smûrem na Vlastislav a od Velemína pﬁes
Bﬁezno na Vlastislav a to v obou smûrech.
Po upozornûní obãanÛ na nedodrÏování
maximální rychlosti projíÏdûjících vozidel
v nûkter˘ch místních ãástech obce Velemín,
do‰lo k umístûní informaãních radarÛ v obcích Bﬁezno, Mile‰ov, ReÏn˘ Újezd. Pokud
se toto opatﬁení osvûdãí, je obec pﬁipravena
v osazování informaãních radarÛ pokraãovat i v dal‰ích lokalitách, napﬁíklad ve Velemínû v Chotimûﬁské nebo Mile‰ovské ulici.
V loÀském roce Obec Velemín nakoupila
tﬁi nová silniãní zrcadla, jedno jako náhradu
za odcizené silniãní zrcadlo v Mile‰ovû,
jedno za rozbité v Gruntu a o osazení jednoho jsme byli poÏádáni obãany místní ãásti
Boreã. V leto‰ním roce jsme museli vymûnit
silniãní zrcadla poniãená vandaly v Bílém
Újezdû na kﬁiÏovatce do Gruntu a na Borãi.
Chci v této vûci poÏádat spoluobãany
o ostraÏitost. Pokud pﬁi niãení silniãních zrcadel nûkoho spatﬁíte, oznamte, prosím,
tuto skuteãnost neprodlenû na Obecní úﬁad.
Podle zku‰eností i z jin˘ch obecních úﬁadÛ

se jedná o novou zábavu mládeÏe, která je
pro obec finanãnû nákladná.
Správa a údrÏba silnic Ústeckého kraje,
provoz Lovosice, byla obãany Pálãe upozornûna na zane‰en˘ silniãní pﬁíkop podél
komunikace z Mile‰ova do Medvûdic a ne-

propustnost mostku do obce. Na místním
‰etﬁení, kterého se zúãastnili místní obãané,
vedoucí stﬁediska SúS Lovosice a zástupci
obce, jsme se dohodli na rozdûlení prací.
Obec vybudovala nov˘ silniãní mostek
a SúS Lovosice provedla vyãi‰tûní silniãního pﬁíkopu a pﬁislíbila v dobû vegetaãního
klidu vyﬁezání náletov˘ch dﬁevin ve strouze.
Po upozornûní náv‰tûvníkÛ Opárenského
údolí na technick˘ stav mostku za viaduktem u stﬁelnice, jsme provedli celkovou rekonstrukci tohoto mostku pro pû‰í a cyklisty
pﬁes Mile‰ovsk˘ potok.
Na základû oznámení jednoho z obãanÛ
na propadající se chodník v Bílém Újezdû,
jsme provedli odstranûní zámkové dlaÏby
a zjistili, Ïe pﬁíãinou propadu chodníku byla
porucha na de‰Èové kanalizaci. Poru‰enou
kanalizací proudící de‰Èová voda vymlela
zásypov˘ ‰tûrk a do‰lo k propadu chodníku.
Porucha kanalizaãního potrubí byla odstranûna, spoleãnû s opravou bylo vybudováno
nové v˘tokové hrdlo z de‰Èové kanalizace
do Luãního potoka a opûtovnû poloÏen
chodník.
Po leto‰ním zimním období do‰lo k destrukci ãásti opûrné zdi u Velemínského
kostela. Jednalo se o ãást kolem studny,
která byla postavena z bíl˘ch dûrovan˘ch
cihel. Tuto ãást zídky jsme odbourali a vystavûli z nového vhodnûj‰ího materiálu.
Celá zídka byla omítnuta a natﬁena fasádní
barvou. Na závûr byl kolem studny poloÏen
‰típan˘ kámen.
Stejnû, jako byla v loÀském roce opravena autobusová zastávka u Mateﬁské ‰kolky
ve Velemínû, byla v leto‰ním roce opravena
autobusová zastávka v Mile‰ovské ulici.
Bytová jednotka ãíslo 1 v Oparnû ã.p. 36
byla obcí Velemín vybudována jako jedna
(Pokraãování na následující stranû)

z prvních v devadesát˘ch letech. Proto,
kdyÏ na konci loÀského roku byla pﬁedchozím nájemníkem uvolnûna, bylo rozhodnuto
o její rekonstrukci. Bylo potﬁeba zrekonstruovat koupelnu, namontovat novou kuchyÀskou linku, opravit odpady, pﬁívod vody
a ãást elektroinstalace. Po ãastém malování provést vy‰tukování celého bytu.
V loÀském roce Obec Velemín provedla
opravu sálu na Bílince. V leto‰ním roce bylo
vybudováno nové topení, které bylo dﬁíve
ﬁe‰eno kamny na tuhá paliva, rekonstruovalo se pﬁedsálí, nová je kuchyÀka a toalety.
Pﬁestavbou nevyuÏit˘ch nebytov˘ch prostor na Bílince ã.p. 2, které v minulosti slouÏily pÛvodnû jako hostinec, pozdûji obchod
a poslední dobou jako volební místnost,
obec získala dal‰í bytovou jednotku.
Na jaﬁe leto‰ního roku, Obec Velemín prostﬁednictvím pracovníkÛ VPP a za pomoci
Chotimûﬁsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ, provedla vyãi‰tûní hasiãské nádrÏe ve Bﬁeznû.
Nejprve bylo nutné za pomoci tûÏké techniky odbagrovat a odvést usazeniny, poté
pracovníci obce provedli vyãi‰tûní a hasiãi
vypláchnutí celé nádrÏe, na závûr bylo
kolem nádrÏe natﬁeno zábradlí.
Po leto‰ní zimnû bylo potﬁeba provést

opravu v˘pustného potrubí a rozmrzlého v˘pustného ventilu hasiãské nádrÏe v ReÏném Újezdû.
Po nûkolika návrzích lokalit na umístûní
nádob na tﬁídûn˘ odpad, bylo vybudováno
nové místo u autobusové zastávky v Dobkoviãkách tak, jak bylo pÛvodnû navrhováno.
Obec Velemín na jaﬁe leto‰ního roku provedla opravu laviãek na návsi ve Velemínû,
nové laviãky budou v nejbliÏ‰í dobû instalovány podél chodníku ke hﬁbitovu a i v nûkter˘ch místních ãástech, napﬁíklad v Dobkoviãkách.
Na základû Ïádosti pana Cibulky jsme
zbudovali nov˘ svod de‰Èové vody pﬁed
jeho rodinn˘m domem ve Velemínû. SvaÏující se obecní komunikace k jeho rodinnému
domu za de‰tû pﬁivádûla velké mnoÏství
spádové vody a pozemek pﬁed domem se
mûnil v jednu velkou kaluÏ, nebylo moÏné
jej uÏívat a nûkolik dní vysychal.
Z dÛvodu rekonstrukce vedení NN v ãásti
obce Mile‰ov (od KrausÛ k panu Novákovi),
âEZ Distribuce a.s. vypovûdûla obci Velemín smlouvu z podpûrn˘ch bodÛ veﬁejného
osvûtlení. Obec následnû provedla, pﬁiloÏení
nového kabelu veﬁejného osvûtlení k vedení
NN a nové veﬁejné osvûtlení v této lokalitû.

Z dÛvodu niãení pomníkÛ koﬁeny vzrostl˘ch tÛjí na Mile‰ovském hﬁbitovû do‰lo
v první etapû k vykácení cca 80 kusÛ. Druhá
etapa bude následovat na podzim leto‰ního
nebo na jaﬁe pﬁí‰tího roku.
Dosypáním zeminy podél novû vyasfaltovan˘ch komunikací v obcích Bﬁezno, Bíl˘
Újezd, ReÏn˘ Újezd, Velemín obec zahájila
finální úpravu zelen˘ch ploch, která bude
dokonãena v nejbliÏ‰ích dnech.
V souãasné dobû se dokonãují opravy
vnitﬁních a i vnûj‰ích omítek kapliãky Bﬁezno, následovat bude finální nátûr fasádní
barvou.

Informace provozovatele vodárenské infrastruktury KS Velemín s.r.o.:
Stává se jiÏ tradicí, Ïe s pﬁíchodem letního poãasí dochází k nárÛstu spotﬁeby pitné
vody. Nebylo tomu jinak ani v leto‰ním roce
kdy s prvním teplej‰ím poãasím, zaãali obãané se zaléváním zahrad a napou‰tûním
bazénÛ. Nejde o to, Ïe bychom mûli nedostatek vody, ale zv˘‰en˘m odbûrem dochází k vy‰‰í prÛtoãnosti v hlavních ﬁádech
a tím i ke strhávání usazenin z potrubí. Tyto
usazeniny jsou bûÏné a tomuto jevu nezabráníme ani pravideln˘m odkalováním
a proplachováním jednotliv˘ch úsekÛ vodovodu. V leto‰ním roce do‰lo v jarním období
k odkalení vodovodÛ, ale zv˘‰en˘m odbûrem vody na zaãátku letní sezóny jsme byli
nuceni cel˘ proces zopakovat. Na krat‰ích
úsecích vodovodního ﬁádu odbûratelé vody
odkalení a vyãi‰tûní ani nezaznamenají, na
druhou stranu máme úseky, jako konkrétnû
úsek Velemín Oparno, kde strÏením ﬁádu
dochází k zakalení vody a následnému ãi‰tûní i na nûkolik dní. Rozbory vody provedené po zakalení, prokázaly „pouze“ zv˘‰ené
hodnoty Ïeleza ve vodû. V souãasnosti je
voda dodávána odbûratelÛm opût v poﬁádku. Tímto bych chtûl vyzvat spoluobãany
k ‰etﬁení s pitnou vodou, zdroje podzemních
vod nejsou nevyãerpatelné a v souvislosti
se zmûnou klimatu bude voda ãím dál více
vzácnûj‰í a nedostupnûj‰í, vaÏme si toho,
Ïe máme v na‰í lokalitû prozatím podzemních vod dostatek. Je mnoho míst v na‰í
zemi, kde voda není a to myslím vodu v‰eobecnû, nemluvím o pitné vodû.
Na základû toho co bylo ﬁeãeno na konci
pﬁedchozího odstavce, je potﬁeba zmínit
fakt, Ïe Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí vypsalo v souvislosti se zmûnami klimatu dotaãní titul na posílení zdrojÛ pitné vody.
V nejbliÏ‰í dobû budou ze strany obce VeleVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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mín podány dvû Ïádosti na posílení zdrojÛ
pitné vody. Ve spolupráci s hydrogeologem
a po vyhodnocení zku‰eností z pﬁedchozích
let a informací o plánovan˘ch v˘stavbách
nov˘ch rodinn˘ch domÛ, byly vybrány dvû
lokality a to Bíl˘ Újezd a Dobkoviãky. Do budoucna poãítáme s posílením zdrojÛ pitné
vody i v dal‰ích lokalitách.
Dal‰í problematikou, se kterou bych Vás
rád seznámil, jsou smlouvy na dodávku
pitné vody mezi spoleãností KS Velemín
s.r.o. a jednotliv˘mi odbûrateli. Souãasné
smlouvy byli uzavírány je‰tû s pﬁíspûvkovou
organizací obce Velemín a neodpovídají
souãasné vodárenské legislativû. Proto po
leto‰ních ãervencov˘ch odeãtech vody a následném vyúãtování, KS Velemín s.r.o. zahájí proces obnovy smluv a v‰ichni odbûratelé pitné vody budou postupnû vyzváni
k podpisu nové smlouvy. JelikoÏ se jedná

o zhruba jeden tisíc smluv, Ïádáme spoluobãany o shovívavost a trpûlivost, neboÈ cel˘
proces bude trvat nûkolik mûsícÛ.
A poslední problematikou, o které jsem se
chtûl je‰tû krátce zmínit, je vodovod Dobkoviãky. V souãasnosti na‰e spoleãnost v této
obci provozuje dva vodovody, nov˘ vybudovan˘ pﬁed lety z dÛvodu havarijního stavu
starého a právû ten star˘. Pﬁed lety spoluobãany Dobkoviãek vyz˘val souãasn˘ pan
starosta Petr Kﬁivánek je‰tû jako jednatel KS
Velemín s.r.o. k pﬁipravenosti na napojení na
nov˘ vodovodní ﬁád. Vût‰ina tak po men‰ích
ãi vût‰ích potíÏích uãinila, ti kteﬁí tak je‰tû neuãinili, upozorÀuji, Ïe provoz starého vodovodního ﬁádu v Dobkoviãkách bude z technick˘ch a ekonomick˘ch dÛvodÛ ukonãen
v pátek 29. záﬁí 2017.
Petr Janda
jednatel KS Velemín s.r.o.

Podûkování sponzorÛm a dobrovoln˘m pomocníkÛm
Obec Velemín by i tentokrát chtûla podûkovat sponzorÛm za jejich finanãní i
vûcné dary na akce poﬁádané obcí a dále v‰em dobrovoln˘m pomocníkÛm. A Ïe
Vás je celkem dost. :) Moc si Va‰í podpory váÏíme a vûﬁíme v dal‰í spolupráci.
Velké dík patﬁí:
SponzorÛm: Finaso, s.r.o., Kámen Zbraslav, a.s., Spinel
Trade, s.r.o., Stama, a.s., OGB, s.r.o., Svobodová
Vladimíra, Novotn˘ Tomá‰ - Hospodáﬁské potﬁeby, Rajni‰
Vlastimil - Autoservis, Ing. Skalick˘ Jiﬁí, Motorest Velemín,
Hajn˘ Petr, Plesník Václav, Uhelné sklady Velemín, s.r.o.,
John Vladimír - Cukrárna a pekárna, Melvald Jaroslav, H˘n
Milan, ProBenzin - Paveza Jan, Pavel Krátk˘ - Potraviny,
Holub Jaroslav, Pitek Daniel, Pakan Josef, Mrázek
Miroslav, Pﬁistoupil Josef, Kunrt Petr, Kunrt Jiﬁí, Chmelaﬁ
Ladislav, Sládeãek Pavel - Barvy, Mitterwald Franti‰ek,
Rendl Vlastimil.
Kunrtová Monika

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ 2017
JiÏ dlouhá léta je tradicí pﬁivítat kaÏdoroãnû narozené obãánky
z celé na‰í obce. V leto‰ním roce byli vítáni obãánci narození v období od 1.6.2016 do 31.5.2017. V tomto období pﬁi‰lo na svût celkem 20 miminek, z toho 9 holãiãek a 11 chlapeãkÛ. Pﬁivítat a zároveÀ zapsat do kroniky se nechalo pouze 16 dûtiãek a to ve dvou
skupinách. Pro kaÏdé miminko byla pﬁipravena malá pozornost.
V první skupinû jsme vítali: Nellu Koláﬁovou, Kláru Poraãovou,
ZdeÀka Zemana, Terezu Caithamlovou, Jarmilu VodráÏkovou,
Michala Trska, Jana Pajtla a Miroslava Dudu.
Ve druhé skupinû byli pﬁivítáni: ·imon Holík, Magdalena H˘nová, Eli‰ka Haniãincová, Jakub Kosprd, Miroslav Mrázek, Marek
Novosad, Adam ·tajnc a Jan Sládeãek.
Miminka byla pﬁivítána samozﬁejmû na‰ím panem starostou, Petrem Kﬁivánkem, za pomoci paní Evy Licinberkové a paní Ivany Stejskalové.
Vítání obãánkÛ probíhalo tradiãnû v prostorách základní ‰koly. Byl
pﬁipraven doprovodn˘ program, ve kterém vystoupili Ïáci na‰í M·
a Z· Velemín. Tímto bychom rádi podûkovali za trpûlivost pﬁi pﬁí-

pravû na vystoupení paním uãitelkám. Velk˘ dík samozﬁejmû patﬁí
i paní Janû Merglové, která kaÏdoroãnû pﬁipravuje obﬁadní místnost.
V‰em narozen˘m i jejich rodinám pﬁejeme hodnû ‰tûstí, zdraví,
spokojenosti a spoustu ‰Èastn˘ch krÛãkÛ do Ïivota.
Za obec, Licinberková Eva

Noc kostelÛ pﬁilákala desítky náv‰tûvníkÛ
Mile‰ov - Páteãní noc 9. 6.2017 byla zasvûcena kostelÛm v celé republice. V˘jimkou nebyl ani kostel sv. Antonína Paduánského v Mile‰ovû, kter˘ se otevﬁel náv‰tûvníkÛm uÏ v podveãerních hodinách.
Pﬁíchozí pﬁivítalo slavnostní zvonûní, jímÏ
byl zahájen kulturní program. Ten zaãaly
„nûÏn˘m“ vystoupením dûti z Kytiãky (M·
Mile‰ov a Z· Velemín) pod vedením Evy
Mazánkové.
Poté se náv‰tûvníci zaposlouchali do
krásného zpûvu a hudby sboru IN FLAGRANTI z Gymnázia v Lovosicích pod taktovkou Pavly Linkové, kter˘ do prostor této
barokní stavby po roce opût zavítal.

Po hudebním programu mûli náv‰tûvníci
moÏnost volné prohlídky kostela. Mnohé
zaujala i projekce star˘ch fotografií a pohlednic Mile‰ova a okolí, jeÏ byla pro tuto
akci speciálnû pﬁipravena.
Na náv‰tûvníky ãekalo i obãerstvení pﬁipravené místními maminkami.
Spoleãn˘m rysem leto‰ní Noci kostelÛ byl
symbol svûtla. Svíãky v na‰em kostele
uhasly po dvaadvacáté hodinû, kdy byl program ukonãen. Neuhasla ale nadûje, Ïe se
spoleãnû v tûchto prostorách opût brzy pﬁi
podobné ãi stejné akci setkáme.
za organizátory: Vlasta Karfíková
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Sbûrn˘ dvÛr funguje podle pﬁedstav
JiÏ více neÏ rok je v provozu sbûrn˘ dvÛr
ve Velemínû v b˘valém areálu zemûdûlského druÏstva.
Je to jiÏ dosti dlouhá doba na to, abychom
mohli zhodnotit zda realizace této akce byla
pro na‰e obãany pﬁínosem. 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 jedenáct mûsícÛ
provozu sbûrného dvora v roce 2016 (byl
zprovoznûn poãátkem února 2016) bylo
z tohoto zaﬁízení odvezeno celkem 315,976
tun vytﬁídûn˘ch odpadÛ. Dále bylo na sbûrném dvoﬁe odevzdáno a následnû odvezeno celkem 27,769 tun elektrozaﬁízení

v systému zpûtného odbûru spoleãností
Asekol a Elektrowin. Sbûrn˘ dvÛr ve Velemínû je vyuÏíván také obãany sousedních
obcí - Lukov, Chotimûﬁ, Vlastislav, Îim, Boﬁislav, Vchynice, Prackovice n/L - kteﬁí do
tohoto zaﬁízení celkem pﬁivezli 32,560 tun
odpadÛ.
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.

Vítûzství v soutûÏi ASEKOL
Dne 1. ãervna 2017 probûhlo v Ústí nad
Labem vyhlá‰ení soutûÏe „Sklenûná popelnice 2016“. Jedná se o soutûÏ mûst a obcí
Ústeckého kraje ve v˘tûÏnosti separovaného sbûru odpadÛ. Na‰e obec byla vyhodnocena v kategorii „Mûsta a obce do 3 000
obyvatel“ jako nejlep‰í v celém Ústeckém
kraji a získala tak 1. místo. V na‰í obci bylo
pro spoleãnost Asekol sebráno 14 850 kg
elektrozaﬁízení. Jedná se o v˘znamn˘ úspûch v oblasti separovaného sbûru odpadÛ,
kdy na‰e obec pﬁedãila v‰echna oãekávání
a v prvním roce fungování sbûrného dvora,
resp. místa zpûtného odbûru elektrozaﬁízení
tuto soutûÏ ve své kategorii vyhrála.

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VELEMÍNù INFORMUJE
O letních prázdninách bude v knihovnû otevﬁeno v sobotu od 8:30
do 10:30 hodin. Registrace a pÛjãování knih jsou bezplatné. Pro
Ïáky Z· a studenty S· je zde k dispozici ﬁada knih zaﬁazen˘ch do
povinné ãetby. Dûti a mládeÏ do 15 let by mûly vykonat první náv‰tûvu v doprovodu rodiãÛ. Pro vyhledávání titulÛ v místní knihovnû
Vám dobﬁe poslouÏí on-line katalog na www.velemin.knihovna.info.
Nové kníÏky z litomûﬁické knihovny se pﬁiváÏejí kaÏdého ãtvrt roku,
ale je moÏné je objednat a pﬁivézt i mimo ãtvrtletní svozy. Vybírat si
mÛÏete tedy také v on-line katalogu na www.knihovnalitomerice.cz
(v˘mûnné soubory). Registrovan˘m ãtenáﬁÛm je v místní knihovnû
k dispozici PC s internetov˘m pﬁipojením. V˘bûr novû pﬁivezen˘ch
knih pro dûti a mládeÏ: Hodn˘ dinosaurus, Filín Fidla a stra‰idla,
Ptaãí pohádky, Zvonilka, Pohádky o snûÏn˘ch vílách, Lovkynû snÛ
(3 díly), Jsem prÛ‰vih jménem Klaudie a samozﬁejmû ﬁada rÛzn˘ch
encyklopedií. Dospûlí ãtenáﬁi si mohou vypÛjãit nové detektivky, milostné romány, historické romány a také nauãnou literaturu.
Místní knihovna Velemín mÛÏe nabídnout ze sv˘ch stál˘ch fondÛ
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detektivky od D. Francise, A. C. Doylea, A. Christie, G. Simeona, J.
Marka, V. Erbena, J. Klímy atd. Nechybí zde také psychologické pﬁíbûhy, které se doãkaly zfilmování, jako Rosemary má dûÈátko
a Stepfordské paniãky od I. Levina, Svût podle Garpa od J. Irvinga,
Ptáci od D. du Maurier, ale také tﬁeba mafiánskou klasiku Kmotr od
M. Puzoa. Od ãesk˘ch autorÛ se zde nacházejí Hrabalovy Slavnosti snûÏenek a Pﬁíli‰ hluãná samota, ·kvoreckého Tankov˘ prapor,
VanãurÛv Konec star˘ch ãasÛ, ·vandrlíkÛv Doktor od Jezera hrochÛ
a také napﬁíklad Proã bychom se netopili od Zd. ·mída, pﬁedloha
známého seriálu z vodáckého prostﬁedí, a mnoho dal‰ích. Pro dûti
jsou tu vypÛjãení pohádky o od B. Nûmcové, K.J.Erbena, J. Wericha, K. âapka, J. Drdy, známé pohádkové pﬁíbûhy Brouãci, Dá‰eÀka, KníÏka Ferdy mravence, Brouk Pytlík, Cipísek, Já, Baryk, Z deníku kocoura Modrooãka, Vãelka Mája, Lucie postrach ulice, Krakono‰ a lyÏníci, Kamarádi, Metráãek, Indiáni z Vûtrova, dobrodruÏné
pﬁíbûhy od K. Maye, J. Foglara atd.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í, Mgr. Sylvie Holubová

DùTSK¯ DEN VE VELEMÍNù SE VYDA¤IL
Sobotní odpoledne na konci ãervna patﬁilo ve Velemínû dûtem. V minul˘ch letech
jsme si zvykli na tradiãní spolupráci místního fotbalového klubu, Základní a mateﬁské
‰koly a Obecního úﬁadu. Leto‰ní dûtsk˘ den
byl trochu jin˘ a vûﬁím, Ïe lep‰í. Novû jsme
navázali spolupráci s oblíben˘mi moderátory a tvÛrci dûtské zábavy Milanem a Petrou
Maternov˘mi ze Bﬁezna. Díky dobré pﬁípravû se podaﬁilo zorganizovat pro dûti zábavné odpoledne plné her, legrace a zajímavostí.
Kromû her a soutûÏí se dûtem i dospûl˘m
pﬁedvedl bojov˘ vÛz Pandur, kter˘ v‰em
s podrobn˘m v˘kladem pﬁedvedla skupina
vojákÛ Armády âR. Za zaji‰tûní tohoto netradiãního záÏitku velk˘ dík Martinovi Vildovi.
Dûti ﬁádili na nafukovacích atrakcích, plnili úkoly, za jejichÏ splnûní je ãekala sladká
odmûna. Díky dobrému vedení na‰imi moderátory ãas velmi rychle ubíhal, ale nikomu
se nechtûlo domÛ.
V prÛbûhu sluneãného odpoledne jsme
za dozoru statného Mimonû shlédli vystoupení ·moulÛ a ÏákyÀ Z· Velemín, kteﬁí nám
pﬁedvedli své taneãní vystoupení.
V‰echny fotografie budou k dispozici na
facebooku SK Velemín.
Vûﬁíme, Ïe sobotní akce pﬁinesla úsmûv
na dûtské tváﬁe a tû‰íme se na dal‰í spoleãné odpoledne. Na konci prázdnin nás
ãeká „louãení s létem“. Vãas Vás budeme
o pﬁesném termínu informovat.
Za obûtavé nasazení pﬁi zaji‰Èování
v‰eho potﬁebného pro úspû‰n˘ prÛbûh
velk˘ dík Monice Kunrtové.

Bylo tﬁeba se nechat pûknû vyzdobit....

(Pokraãování na následující stranû)

Na závûr malé pﬁekvapení, ﬁádilo se v hromadû pûny.

Samozﬁejmû byl k dispozici i fotokoutek....
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Také je tﬁeba podûkovat v‰em,
kteﬁí finanãnû akci podpoﬁili:
Finaso, s.r.o., Kámen Zbraslav, a.s., Spinel Trade,
s.r.o., Stama, a.s.,
OGB, s.r.o., Svobodová
Vladimíra, Novotn˘ Tomá‰ - Hospodáﬁské potﬁeby,
Rajni‰ Vlastimil - Autoservis, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Motorest Velemín, Hajn˘ Petr, Plesník Václav,
Uhelné sklady Velemín, s.r.o., John Vladimír Cukrárna a pekárna, Melvald Jaroslav, H˘n Milan,
ProBenzin - Paveza Jan, Pavel Krátk˘ - Potraviny,
Holub Jaroslav, Pitek Daniel, Pakan Josef, Mrázek
Miroslav, Pﬁistoupil Josef, Kunrt Petr, Kunrt Jiﬁí,
Chmelaﬁ Ladislav, Sládeãek Pavel - Barvy,
Mitterwald Franti‰ek, Rendl Vlastimil.
Pﬁí‰tû na vidûnou, EvÏen Rainer, SK Velemín

Baví nás ... Bﬁezno (nejen) pro dûti
Nic lep‰ího neÏ dûtsk˘ úsmûv a radost ze
zaslouÏené odmûny prostû neexistuje. Tak
to vidíme MY ve Bﬁeznû, a aÈ si ﬁíká kaÏd˘
co chce, NÁS TO BAVÍ. A Ïe to baví i dûti
jsme se pﬁesvûdãili v jednom z minul˘ch
sluneãn˘ch víkendÛ na Dûtském dni ve
Bﬁeznû. Odhadem 130 náv‰tûvníkÛ se pﬁi‰lo pobavit, posedût a hlavnû poveselit do
komorního „Sportovního zákoutí“ na‰í malé
vesniãky.
„JiÏ ‰est˘m rokem se za pomoci stále vût‰ího poãtu pomocníkÛ snaÏíme pﬁipravovat
dûtem a jejich rodiãÛm spoleãná odpoledne,
kde mají v‰ichni prostor ke spoleãné zábavû a aktivnímu odpoãinku...“ komentuje
hlavní motivaci Petra Maternová, hlavní organizátor a patron této a podobn˘ch spoleãensk˘ch aktivit. „Chceme dûti nauãit vzájemné ohleduplnosti, porozumûní a vlastní
tvoﬁivosti, pﬁekonat strach z neúspûchu
a podpoﬁit snahu nebát se jít za sv˘m
cílem...“ dodává. DÛkazem tûchto slov jsou
zároveÀ mimo‰kolní aktivity ve formû V˘tvarného, nebo Atletického krouÏku, kter˘
vede a kde se snaÏí zmínûné cíle realizovat.
O tom, Ïe mÛÏe b˘t i uãení zábavné nás
pﬁesvûdãil zájem dûtí u v˘kladu o První pomoci HasiãÛ Chotimûﬁ, nebo pﬁedná‰ka Lovosick˘ch policistÛ - psovodÛ o tom, jak ãlovûk a jeho ãtyﬁnoh˘ pﬁítel dokáÏe POMÁHAT A CHRÁNIT. Obléct si neprÛstﬁelnou vestu, drÏet opravdovou zbraÀ, projet
se v Hasiãském autû, mluvit do vysílaãky
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a stát se na chvilku Policistou, nebo Hasiãem - co víc si dûti mohly pﬁát.
Vztah k pﬁírodû, zvíﬁatÛm a zájem o své
okolí podpoﬁili koníci z Kocourova, na kter˘ch se dûti mohly projet, Dá‰a Maternová
se svou rotvailerkou Lajkou, kterou si dûti
mohly pohladit (Lajku :)) a zároveÀ obdivovat její poslu‰nost, a v neposlední ﬁadû ãerstvá koÈátka a oveãky s kozami, pasoucí se
v nedaleké ohradû.
Îe to ve Bﬁeznû myslí váÏnû dokazuje
i zaloÏení spolku Bﬁezno (nejen) pro dûti
z.s., kter˘ si dal za úkol tyto a dal‰í cíle plnit
a v dûtech pûstovat dlouhodobû, ukázat jim,
Ïe kaÏd˘ je sice osobností, ale bez spolupráce velké vûci nedokáÏeme. „Budeme
rádi za nové, aktivní ãleny, s pozitivním duchem a veselou tváﬁí....“, dodává pﬁedseda
spolku Milan Materna. „Chceme spojit
zájmy obãanÛ, podílet se na spoleãném
zvelebení okolí a nenechat vzniknout jakékoliv sociální, ani jiné hranice mezi na‰imi
spoluobãany.“
Bez nasazení na‰ich kamarádÛ, podpory
vás rodiãÛ, va‰ich darÛ a v neposlední ﬁadû
bez vesel˘ch dûtí, by to bylo v‰echno velmi
obtíÏné. Proto vûﬁíme, Ïe nám zachováte
pﬁízeÀ, odpustíte drobné chyby, ze kter˘ch
se snaÏíme pouãit, a pomÛÏete nám v dûtech pûstovat jen to dobré a pozitivní...
V‰e co vás zajímá, stejnû jako plán akcí,
kontakty a aktuality ze Bﬁezna najdete na
www.brezno-deti.cz

Dûtem krásné prázdniny a rodiãÛm
pevné nervy pﬁeje Bﬁezno (nejen) pro
dûti.

FOTBAL - OBRATNOST, SÍLA, ZDRAVÍ
Neustále probíhá nábor nov˘ch fotbalistÛ, chlapcÛ
i dívek od 5-ti let. BliÏ‰í informace na tel. 734600314. Pro
kvalitnûj‰í pﬁípravu mlad˘ch
fotbalistÛ bychom potﬁebovali
více dospûl˘ch, kteﬁí jsou
ochotni pomoci. Rádi pﬁivítáme nejen pﬁípadné trenéry,
ale i ochotné parÈáky do ﬁad
asistentÛ trenérÛ. Jarní ãást
sezóny skonãila pro v‰echny
vûkové kategorie a na pár
t˘dnÛ si dáme fotbalové
volno. Nová pﬁíprava zaãne
na zaãátku srpna, tréninky
budou opût probíhat v úter˘

Pálení ãarodûjnic Velemín 2017 - vítûzná trojka.

Zimní soustﬁedûní ÏákÛ - Bedﬁichov 2017.
17:00 (dorost+Ïáci) a ve ãtvrtek 16:30 (pﬁípravka a dospûlí). Po nûkolika letech opût
pﬁihla‰ujeme kategorii dorostu, t˘m je sestaven, popﬁejme
jim úspûch do nového startu.
Tak jako kaÏd˘ rok jsme na
jaﬁe vûnovali také zábavû pro
dûti. Na konci dubna jsme
poﬁádali tradiãní pálení ãarodûjnic. Poãasí nám pﬁíli‰ nepﬁálo, ale dûti si to pﬁesto
uÏily. Na konec prázdnin plánujeme louãení s létem.
Sportu zdar.
EvÏen Rainer, SK Velemín

Se‰li jsme se na tradiãní Mile‰ovské pouti
Ani tento rok nebyl v˘jimkou a se‰li jsme se opût na Mile‰ovském
zámku, kde se v pátek 23.6.2017 konala tradiãní „Mile‰ovská pouÈ,
tentokrát ve stylu HIPPIES.
Bûhem dopoledne u nás vystoupily dûti z M· Mile‰ov spoleãnû
s uÏivateli DD Mile‰ov, ‰ermíﬁi - Páni z Kostomlat, Lucarino Dance
z DNS âíÏkovice, imitátor Zdenûk Barnet a probûhla i ukázka v˘cviku psÛ Policie âR. K dobré náladû pﬁispûli sv˘m vystoupením
i zamûstnaci DD Mile‰ov.
Náv‰tûvníci mûli moÏnost zakoupit dobroty z na‰í domácí kuchynû a palaãinkárny STD Litomûﬁice. Dal‰í moÏností, jak si udûlat radost byly stánky s keramikou, ‰perky a v˘robky uÏivatelÛ DD Mile‰ov. Mnozí pokusili své ‰tûstí zakoupením losu „Zámeckého ‰tûstí“a byli mile pﬁekvapeni jeho rozmanitostí, za coÏ patﬁí velké díky
sponzorÛm.
Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m a tû‰íme se za rok nashledanou.
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Vyhlá‰ení v˘hercÛ v˘tvarné soutûÏe JARO
Dne 1. 5. 2017 probûhlo vyhlá‰ení v˘sledkÛ v˘tvarné
soutûÏe JARO poﬁádané
obecním úﬁadem ve Velemínû. V‰echny odevzdané
obrázky byly velmi hezké a
pro hodnotící komisi nebylo vÛbec jednoduché urãit ty nejlep‰í a proto jsme se rozhodli, Ïe si odmûnu zaslouÏí kaÏd˘. Pro kaÏdé
dítû, které se zúãastnilo soutûÏe, je pﬁipravena krásná odmûna - dûti si ji mohou vyzvednout na obecním úﬁadû ve Velemínû.
Nutno dodat, Ïe se celkem zúãastnilo 9
dûtí. Marek Novák (10 let), Miroslav Vûtrovec (8 let), Adam Haniãinec (5 let), JÛlinka
VaÀková (4 roky), Ája Koubová (10 let),
Barãa Maternová (6 let), Just˘na Pleskotová (7 let), Anetka Skalická (7 let), Emil Pleskot (skoro 4 roky).
V‰em dûtem dûkujeme za úãast, obrázky nám udûlaly ohromnou radost.
Kateﬁina Pavezová

Just˘nka Pleskotová

Adámek Haniãinec

JÛlinka VaÀková

Miroslav Vûtrovec

JÛlinka VaÀková

Marek Novák

Barãa Maternová

Barãa Maternová
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Emil Pleskot

Anetka Skalická

Adámek Haniãinec

Ája Koubová

Zajímav˘ projekt: „VâELY KOLEM NÁS“
Ve dnech 22.5. - 1.6.2017, probûhl v M·
Mile‰ov projekt nazvan˘:
„Vãely kolem nás.“
Projekt byl zamûﬁen˘ na znalosti o vãelách, o jejich uÏitku, o vyuÏití medu, aj.
Dûti byly seznámeny s Ïivotem a uÏitkem
vãel prostﬁednictvím rozhovorÛ s dûtmi, didaktického materiálu, obrázkÛ, s vyuÏitím
PC.
Souãástí projektu byly v˘robky dûtí:
• v˘roba vãeliãek

• omalovánky a bludi‰tû

• malování vãel oãima dûtí

• lepení vãelích úlÛ a létajících vãel
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• obrazov˘ materiál

• dûti se uãily písniãky, básniãky, hry o
vãeliãkách.
Zakonãení projektu probûhlo u známého
místního vãelaﬁe povídáním a ukázkou medobraní.
Dûtem se projekt moc líbil, s nad‰ením se
zapojovaly do v‰ech aktivit, t˘kajících se
projektu.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 1/2017 konaného dne 27. 3. 2017 od 19,00 hodin
Pﬁítomni: Doc. 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,
Seidlová Dagmar, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni:
BOD â. 1
ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 15 z 15 ãlenÛ ZO, tzn.
zastupitelstvo obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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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 I. Stejskalovou a ovûﬁovatele zápisu - KoÈová Jitka a Seidlová Dagmar
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, Ing. M.Duda, J.Pakan
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:

Mgr. Ladislava Malíková, Ing. Miroslav
Duda, Josef Pakan
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. Rozpoãet obce na r. 2017

5. Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu na roky
2016 - 2020
6. Majetek obce
7. RÛzné
8. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro:
15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 2/2017 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.
BOD â. 3
HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné s
hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ
bﬁezen 2017 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 20.3.2017):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ bﬁezen 2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 3/2017 bylo schváleno
b) Projednán hospodáﬁsk˘ v˘sledek Z· a
M· Velemín za rok 2016. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek je - 179.708,69 Kã. Souãasnû projednána Ïádost Z· a M· Velemín o krytí tohoto záporného hospodáﬁského v˘sledku z
rezervního fondu ‰koly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s krytím záporného hospodáﬁského v˘sledku Z· a
M· Velemín ve v˘‰i - 179.708,69 Kã z rezervního fondu ‰koly.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/2017 bylo schváleno
c) Projednány Ïádosti o poskytnutí neinvestiãních dotací pro sportovní kluby na r.
2017.
TJ Sokol Mile‰ov, z.s., Iâ: 46772570 ve
v˘‰i 60.000,- Kã
SK Velemín, z.s., Iâ: 43223605 ve v˘‰i
120.000,- Kã
Oproti roku 2016 je SK Velemín Ïádáno o
30.000,- Kã více z dÛvodu potﬁeby zakoupení bezpeãn˘ch konstrukcí branek. Doc.
Ing. âechura Luká‰ Ph.D. navrhl, aby dotace byla je‰tû nav˘‰ena o dal‰ích 30.000,Kã, aby SK Velemín mohl zakoupit v‰echny
konstrukce, které potﬁebuje a nemusela b˘t
tato investice pﬁekládána na dal‰í rok,
tj.2018.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiãních dotací pro sportovní
kluby na r. 2017.
TJ Sokol Mile‰ov, z.s., Iâ: 46772570 ve
v˘‰i 60.000,- Kã
SK Velemín, z.s., Iâ: 43223605 ve v˘‰i

150.000,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 5/2017 bylo schváleno
d) Projednáno pﬁijetí finanãního daru pro
obec Velemín od spoleãnosti Kámen Zbraslav s.r.o. ve v˘‰i 129.672,79 Kã na dodávku kameniva v r. 2016 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 s.r.o. ve v˘‰i 129.672,79 Kã na
dodávku kameniva v r. 2016 pro potﬁeby
obce Velemín. Dar je poskytnut formou
zápoãtu proti pohledávkám za odebrané
kamenivo z lomu Dobkoviãky.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 6/2017 bylo schváleno
BOD â. 4
ROZPOâET OBCE NA R. 2017
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem rozpoãtu obce na r. 2017
a souãasnû navrhl zru‰ení rozpoãtov˘ch
provizorií pro Z· a M· Velemín a Obec Velemín. .
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh rozpoãtu obce Velemín na r.
2017 a zároveÀ ru‰í rozpoãtová provizoria pro Z· a M· Velemín a Obec Velemín.
Schválen˘ rozpoãet tvoﬁí pﬁílohu zápisu
z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 15 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 7/2017 bylo schváleno

BOD â. 5
ST¤EDNùDOB¯ V¯HLED ROZPOâTU
NA ROKY 2016 - 2020
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem stﬁednûdobého v˘hledu
rozpoãtu obce na roky 2016 - 2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu obce Velemín na roky 2016 - 2020.
Schválen˘ rozpoãtov˘ v˘hled tvoﬁí pﬁílohu zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 8/2017 bylo schváleno
BOD â. 6
MAJETEK OBCE
a) 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 Ïa-

datelé vlastníky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
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 manÏelÛm Petru a Terezii Bouﬁilov˘m za cenu 20,- Kã/m2 + náklady spojené s geodetick˘m zamûﬁením, s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva
do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 9/2017 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost p. Václava Fliegera, Dolní vodní brána 290, Terezín o prodej
ãásti pozemku p.ã. 1018/2 - dle geometrického plánu ã. 222-232/2016 se jedná o pozemky st. 232 o v˘mûﬁe 15 m2 a p.ã.
1018/21 o v˘mûﬁe 260 m2 v k.ú. Mile‰ov u
Lovosic. Jedná se o pozemky, které jsou
panem Fligerem dlouhodobû uÏívány jako
zahrada u rodinného domu vãetnû stavby
garáÏe.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 1018/2 - dle geometrického plánu ã. 222-232/2016 se jedná o
pozemky st. 232 o v˘mûﬁe 15 m2 a p.ã.
1018/21 o v˘mûﬁe 260 m2 v k.ú. Mile‰ov u
Lovosic panu Václavu Fliegerovi za cenu
20,- Kã/m2 u pozemku 1018/21 a 100,Kã/m2 u pozemku st. 232 + náklady spojené s geodetick˘m zamûﬁením (zaji‰Èoval Ïadatel), s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 9/2017 bylo schváleno
c) Projednán zámûr obce o odkoupení
pozemku p.ã. 113 o v˘mûﬁe 1694 m2 v k.ú.
Dobkoviãky za cenu 14.660,- Kã (cena je
stanovena znaleck˘m posudkem) + náklady
spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN (bude hradit obec).
Jedná se o pozemky na kter˘ch jsou pramenné záﬁezy pro vodní zdroj Dobkoviãky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.ã. 113 o v˘mûﬁe 1694 m2 v k.ú.
Dobkoviãky za cenu 14.660,- Kã + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN (bude hradit
obec)
Zastupitelstvo obce povûﬁuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 10/2017 bylo schváleno
BOD â. 7
RÒZNÉ
a) Îádost pana Jaroslava Ebela, Oparno
1, 410 02 Lovosice o pﬁíspûvek na poﬁízení
ekologického kotle Dakon DOR F 32 D na
vytápûní rodinného domu ãp. 1 Oparno VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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jedná se o automatick˘ kotel na tuhá paliva
splÀující normu EURO3.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Jaroslavu Ebelovi, Oparno 1 na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva
pro vytápûní domu ãp. 1 Oparno ve v˘‰i
10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 11/2017 bylo schváleno
b) Îádost manÏelÛ Martina a Miroslavy
Vildov˘ch, Bíl˘ Újezd 66 (ZboÏná 9), 410 02
Lovosice o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického kotle Benekov C27 na vytápûní rodinného domu ãp. 66 Bíl˘ Újezd (ZboÏná 9) jedná se o automatick˘ kotel na tuhá paliva
splÀující normu EURO3.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
manÏelÛm Martinovi a Miroslavû Vildov˘m, Bíl˘ Újezd 66 (ZboÏná 9) na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva pro
vytápûní domu ãp. 66 Bíl˘ Újezd (ZboÏná
9) ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 12/2017 bylo schváleno
c) Îádost paní Romany Hubáãkové a
pana Josefa Jandeka, Kleteãná 1, 410 02
Lovosice o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického kotle EKO MAX Premium 25 kW na
vytápûní rodinného domu ãp. 1 Kleteãná jedná se o automatick˘ kotel na tuhá paliva
splÀující normu EURO3.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
paní Romanû Hubáãkové a panu Josefu
Jandekovi, Kleteãná 1 na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva pro vytápûní domu ãp. 1 Kleteãná ve v˘‰i 10.000,Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 13/2017 bylo schváleno
BOD â. 8
DISKUSE
p.Wajshajtlová - v Obci Dobkoviãky dûlala obec nové obrubníky, do dnes tam leÏí
asfalt, hlína apod.
Pﬁed dvûma lety se dûlalo VO, sloupy tam
stále leÏí. Domy jsou pr˘ na vodû. V‰ichni
slibují pomoc, ale stále se nic nedûje. Ptá
se, zda se bude nûco s tím nepoﬁádkem
dûlat. Dobkoviãky jsou v desolátním stavu.
Odpovídá p. starosta Kﬁivánek - o Dobkoviãkách jsme nûkolikrát jednali s ¤SD,
ministerstvem dopravy, zástupci ministerstva ÎP, kde jsme získali pﬁíslib provedení
hydrogeologického prÛzkumu na zmûny
tokÛ podzemních vod v oblasti Dobkoviãek.
O vodû se jednalo a nadále jednat bude.

Obec zajistila znalce na posouzení stavu
obytn˘ch domÛ a staveb v Dobkoviãkách
(ing. Po‰váﬁová), kter˘ provede posouzení
v mûsíci bﬁeznu a následnû v prÛbûhu roku.

nová zástavba RD se zahrnula za RD stará
strouha a mají ve sklepû stále vodu. Vyãerpá se a do hodiny je tam zase. Nûkdo by se
mûl pﬁijít podívat.

p. Janda - jednal o kontejneru, kam by se
mohlo vyhazovat smetí , tráva apod., ale
bylo ﬁeãeno, Ïe tam nikdo z obãanÛ jezdit
nebude Zjistí stav na VP ohlednû sloupÛ a
po zji‰tûní kdo je jejich majitelem zajistí odklizení.

p. starosta - jednali jsme se v‰emi stavebníky a nikdo s obnovou strouhy nesouhlasil, takÏe bohuÏel obec sama nic nezmÛÏe. Je to sloÏité díky vlastnick˘m vztahÛm.

Od bﬁezna mûla b˘t smlouva s Probaãní a
mediaãní sluÏbou. Zatím bohuÏel není. V
souãasné dobû máme smlouvu s Úﬁadem
práce na VPP. Tyto zamûstnance tam mÛÏeme vyslat. Je v‰ak také moÏné, aby tyto
práce dûlali obãané z Dobkoviãek a obec
jim odpracované hodiny proplatí, jak se to
dûlá i v ostatních místních ãástech obce.
p. Kopeck˘ - je praskl˘ ventil u nádrÏe v
ReÏném Újezdû.
p. Janda - o ventilu víme, je také ale je‰tû
‰patn˘ prostup potrubí stûnou nádrÏe. Musí
se to opravit kompletnû.
p. Vûtrovcová - chce pokácet jasany
p. Janda - pozemek je Státního pozemkového úﬁadu, ne vlastnictví obce - musí se
to ﬁe‰it s nimi.
p. Vûtrovcová - jak to dopadlo s lípou na
ReÏném Újezdû
p. Janda - pan Jan‰to jí letos proﬁeÏe nepokácí
p. Fenclová - má strach, Ïe jí zbourají
dÛm, mûla tam soudní znalkyni a dÛm stále
praská
p. starosta - znalkyni na posouzení stavu
domÛ v Dobkoviãkách objednala obec jako
pomoc obãanÛm. Budou zpracovány tzv.
Pasporty domÛ, kde bude popsán souãasn˘
stav, bude fotograficky zdokumentován.
Tyto popisy stavu budou probíhat v rÛzn˘ch
obdobích, aby bylo zﬁejmé k jak˘m zmûnám
u staveb dochází. Tyto pasporty budou základním podkladem pro jednání s MD âR,
¤SD âR a MÎP âR o náhradû a provedení
opatﬁení zamezujícím dal‰í po‰kozování
majetku obãanÛ. MÎP na jednání dne
9.3.2017 pﬁislíbilo, Ïe prostﬁednictvím své
pﬁíspûvkové organizace - âeská geologická
spoleãnost - zajistí provedení hydrogeologického prÛzkumu, kter˘ by mûl zjistit jak˘m
zpÛsobem se zmûnily toky podzemních vod
v Dobkoviãkách
p. Wajshajtlová - zda jsou nûjaké smlouvy, Ïe po dokonãení dálnice to dají do poﬁádku
ing. Skalick˘ - byly pﬁislíbeny po dostavbû dálnice drobné stavby a úpravy, ale tento
pﬁíslib nemá a ani nemohl mít písemnou podobu. Za dobu stavby se v‰e zmûnilo a
nelze nic dûlat. ProtoÏe to nebylo písemnû,
tak je to nevymahatelné. Obec tolik prostﬁedkÛ nemá, musíme ãekat na dotace.
p. Kunrtová - v Mile‰ovské ulici, kde je

p. Kunrtová - Sbûrn˘ dvÛr - je tam sedm
svûtel a v noci je to hrozné. Zda by ne‰lo ob
jedno svûtlo vypnout.
p. Janda - osvûtlení je tam nutné z dÛvodu hlídání majetku. V noci docházelo ke krádeÏím.
p. Kunrtová - stûÏovala si mi jedna paní
z bytovek za obecním úﬁadem, Ïe jsou tam
psí v˘kaly a Ïádné speciální ko‰e.
p. starosta - u domÛ jsou umístûny kontejnery. KaÏd˘, kdo jde venãit psa má povinnost exkrementy po svém zvíﬁeti uklidit.
Kdo chce do kontejneru je odnese a kdo nechce to neudûlá a nic na tomto stavu nezmûní ani to kdyby tam byly samostatné
ko‰e na v˘kaly. Je to v lidech.
p. Kunrtová - chtûla by vûdût, co se bude
dûlat s pomníkem na návsi.
p. Janda - letos obec Ïádala o dotaci na
opravu pomníku (Souso‰í Kalvárie) ve Bﬁeznû. Vzhledem k rozpoãtu na opravu, resp.
kompletní rekonstrukci, protoÏe materiál ze
kterého je pomník (teraso) nelze efektivnû
opravit, kter˘ ãiní více neÏ 600.000,- Kã, pﬁipravuje obec Ïádost o dotaci na rok 2018.
p. Kunrtová - v mile‰ovské ulici u LachÛ
je tﬁeba dát zábradlí
p. Janda - je to na konci mostku u p. Lacheho. Poãítá se s umístûním zábradlí v jarních mûsících..
p. Bláha- kdy se to v okolí rybníka v Dobkoviãkách uvede do pÛvodního stavu, nebo
aspoÀ obehnat tu díru co tam je, aby tam
nûkdo nespadl. Dále je nutné opravit kﬁíÏek
u p. Vacka.
p. Janda - nádrÏ stále teãe, musí se nejdﬁív opravit, ale není to jednoduché a ani laciné, provûﬁujeme moÏnosti nov˘ch technologií. S opravou kﬁíÏku poãítáme. SnaÏíme
se vytvoﬁit cel˘ soubor drobn˘ch sakrálních
staveb na území obce a budeme Ïádat o
dotaci na cel˘ soubor.
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(21.05 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 30.3.2017
Zapisovatelka: Stejskalová I.
Dne: 30.3.2017
Ovûﬁovatelé zápisu: KoÈová J.
Dne: 30.3.2017
Seidlová D.
Dne: 30.3.2017
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 30.3.2017

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ - Vydává Obecní úﬁad ve Velemínû, ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVÍ, ÚSTÍ NAD LABEM •
Náklad tohoto vydání je 700 ks. • Pro obãany obcí v˘tisk zdarma • Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte na OU Velemín.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 19962

