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Pﬁijìte k volbám
VáÏení spoluobãané,
blíÏí se konec volebního období. Ve dnech
5. - 6. 10. 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí. V tûchto volbách máme v‰ichni
moÏnost sv˘mi hlasy na dal‰í ãtyﬁi roky
ovlivnit Ïivot v na‰í obci. My v‰ichni máme
právo odevzdat svÛj hlas tûm kandidátÛm,
o kter˘ch jsme pﬁesvûdãeni, Ïe nás budou
s plnou zodpovûdností zastupovat v zastupitelstvu obce, tûm o kter˘ch jsme pﬁesvûdãeni, Ïe budou naslouchat názorÛm spoluobãanÛ a budou se snaÏit dûlat v‰e pro
blaho obce a jejích obãanÛ a budou mít
v první ﬁadû na mysli rozkvût obce v dal‰ích
letech. Práce v zastupitelstvu obce není jed-

noduchá a mnohdy velmi sloÏitá, nikdy
nelze vyhovût v‰em pﬁáním a názorÛm
v‰ech obãanÛ. Také se mÛÏe stát, Ïe nûkterá rozhodnutí zastupitelstva se následnû
mohou ukázat jako chybná nebo nedostateãná. Toto je v‰ak riziko, které na sebe
v‰ichni kandidáti do zastupitelstva berou
a s tímto vûdomím do voleb vstupují. V na‰í
obci byly zaregistrovány do komunálních
voleb celkem ãtyﬁi kandidátky. Pevnû vûﬁím,
Ïe v‰ichni kandidáti do tûchto voleb vstupují s tím, Ïe se budou snaÏit zodpovûdnû pracovat ve prospûch obce s tím, Ïe se budou
snaÏit o zlep‰ení Ïivota v na‰í obci, o celkové zv˘‰ení komfortu Ïivota v‰ech obãanÛ

•

V¯TISK ZDARMA

a souãasnû s vûdomím, Ïe není moÏné, aby
byli úplnû v‰ichni obãané za v‰ech okolností a vÏdy spokojeni. Na‰e obecní zastupitelstvo má celkem 15 zastupitelÛ, kteﬁí budou
v tûchto volbách zvoleni a budou ãleny zastupitelstva obce v následujících ãtyﬁech letech. Celkem se o na‰e hlasy uchází 60 obãanÛ z na‰í obce. Pevnû vûﬁím, Ïe kaÏd˘
z nás je schopen si z tûchto kandidátÛ vybrat své zástupce, o kter˘ch je pﬁesvûdãen,
Ïe budou s plnou zodpovûdností zastupovat
zájmy obce a jejích obãanÛ. Nepromarnûte,
prosím, tuto pﬁíleÏitost a pﬁijìte v‰ichni
k volbám.
Zvolte sv˘ch patnáct zástupcÛ a vyjádﬁete tím svÛj názor a pﬁání jak˘m smûrem se
bude dále na‰e obec ubírat. Pevnû vûﬁím Ïe
va‰e volba bude zodpovûdná.
Petr Kﬁivánek, Starosta obce

Seznam prací proveden˘ch na majetku obce Velemín
za období ãervenec aÏ záﬁí 2018
Na jaﬁe leto‰ního roku získala obec vût‰í mnoÏství recyklovaného
materiálu na opravy komunikací. Jednalo se o cca 2000 tun materiálu, kter˘ chceme postupnû vyuÏít na opravy místních a úãelov˘ch
komunikací ve v‰ech katastrech obce. Opravou do dne‰ního dne
pro‰la cesta ve Bﬁeznû od ·piãkÛ k siláÏní jámû, cesta od bytovek
v Mile‰ovské ulici k Bﬁezenské silnici, cesta od základní ‰koly k Mile‰ovské silnici, cesta z Pa‰kapole na ZboÏnou a nûkolik dal‰ích

men‰ích úsekÛ. V opravách cest budeme i nadále pokraãovat.
V létû leto‰ního roku nás potrápila série poruch na hlavních ﬁádech vodovodního potrubí. První poruchou byla prasklina pﬁíruby ve
·kolní ulici na hlavním v˘tlaãném potrubí pﬁivádûjící vodu z úpravny
vody do vodojemu na Bílém Újezdû. Dal‰í poruchu jsme ﬁe‰ili na pﬁívodním potrubí z hlubinného vrtu u ‰koly do úpravny vody. Poslední vût‰í poruchou byla porucha na návsi ve Velemínû pﬁed domem
ã.p. 10, kde do‰lo k po‰kození tûsnûní mezi jednotliv˘mi díly potrubí. Situace byla o to komplikovanûj‰í, Ïe se jednalo o vodovodní ﬁád
(Pokraãování na následující stranû)

napájející polovinu Velemína, obce Bﬁezno
a Oparno. Navíc v místû poruchy ﬁádu dochází ke kﬁíÏení vodovodu hlavním potrubím
rozvodu plynu v obci a de‰Èové kanalizace,
práce musely proto probíhat s nejvy‰‰í opatrností a zároveÀ rychle, aby pﬁeru‰ení dodávek vody bylo co nejkrat‰í.
Vzhledem k leto‰nímu extrémnímu suchu,
nebyla tﬁeba tak ãastá frekvence sekání veﬁejn˘ch prostranství, proto pracovníci VPP
provádûli i jiné práce. Napﬁíklad natﬁeli
ochrann˘m nátûrem nové ploty u Mateﬁské
a Základní ‰koly ve Velemínû, opravili a natﬁeli oplocení dûtského hﬁi‰tû a obecního
domu ã.p.36 v Oparnû vãetnû stání na nádoby tﬁídûného odpadu a poÏárního hydrantu. Oãistili a natﬁeli zábradlí v Mile‰ovû, laviãky a vrata na obou na‰ich hﬁbitovech.
Provedli vyãi‰tûní horsk˘ch vpustí a ‰achet
de‰Èov˘ch kanalizací, ve spolupráci s vlastníkem sousedních parcel zahájili opravu

drátûného plotu kolem areálu ‰koly ve Velemínû atd..
Vzhledem k nárÛstu poãtu ﬁidiãÛ pﬁekraãující povolenou rychlost v obcích jsme se
rozhodli po Bﬁeznû, Mile‰ovû a ReÏném
Újezdû osadit dal‰í informaãní mûﬁiãe rychlosti a to v Chotimûﬁské a Mile‰ovské ulici.
Dále byly, hlavnû z dÛvodu bezpeãnosti obãanÛ, osazeny dopravní znaãky zákaz stání
v Chotimûﬁské a Mile‰ovské ulici, dopravní
zrcadlo na kﬁiÏovatku u Motorestu, dopravní
znaãení pozor chodci s dodatkovou tabulkou doporuãující rychlost 30km/h v obci
Oparno a na Ïádost obãanÛ Bílinky osazeno dopravní znaãení „Obytná zóna“ pﬁed
pﬁíjezdem na náves z dÛvodu ãastého v˘skytu hrajících si dûtí.
Na základû Ïádosti vlastníka rodinného
domu ã.p. 27 na návsi v Mile‰ovû, jsme po
konzultaci s majitelem objektu provedli rekonstrukci svodu de‰Èov˘ch vod odvádûjící

de‰Èové vody témûﬁ z celé návsi od zmiÀované nemovitosti do de‰Èové kanalizace.
Obdobnû jako v Mile‰ovû byl opraven dal‰í
svod de‰Èové vody na Bílince pﬁed domem
ã.p. 22. Na návsi v Oparnû jsme z bezpeãnostních dÛvodÛ provedli opravu obecní
studny.
Obnovili jsme vodorovné dopravní znaãení zastávky autobusu u ‰kolky ve Velemínû,
parkovacích míst pﬁed obûma obchody potravin a zónu zákazu stání na návsi, kde
hlavnû o víkendech parkovali ﬁidiãi zahraniãních kamionÛ.
Pokraãujeme v opravách mobiliáﬁe obce,
v souãasné dobû jsme zahájili udrÏovací
práce na autobusov˘ch zastávkách, u kter˘ch po dokonãení budou osazeny nové odpadkové ko‰e a v nûkter˘ch pﬁípadech
i nové laviãky, prÛbûÏnû provádíme i opravy
jednotliv˘ch nájemních bytÛ v majetku obce.
Janda Petr, Místostarosta obce

Rozlouãení s létem ve Velemínû
Akce s názvem Rozlouãení s létem a letní
kino ve Velemínû, která byla naplánovaná
na pátek 14. 9. 2018 musela b˘t kvÛli nepﬁíznivému poãasí pﬁesunuta na nedûli
16. 9. 2018, kdy uÏ to podzimní poãasí bylo
snesitelnûj‰í. Této akce se celkem zúãastnilo okolo 160 obãanÛ z rÛzn˘ch místních
ãástí obce a z toho cca 70 dûtiãek. Pro dûti
byly pﬁipravené skákací hrady, hry a pﬁekvapení v podobû bonbónÛ padajících
z nebe.
Nejen dûti, ale i dospûláci se pﬁedhánûli,
kdo jich posbírá nejvíce. Mimo jiné byla také
moÏnost zakoupení rÛzného obãerstvení od
bramborákÛ, klobás, pﬁes vynikající grilované vepﬁové maso aÏ po popcorn. V odpoledních hodinách se také zapálil oheÀ, kde
se dali opékat buﬁtíky. Cílem tûchto akcí je
nejen zábava pro dûti, ale také stmelování
obãanÛ jako celku, kdy se mÛÏou potkat
a probrat v‰echno moÏné i nemoÏné. :) Po
setmûní pﬁi‰lo na ﬁadu letní kino. Promítal
se ãesk˘ film, kter˘ byl vybrán na základû

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

2 / 2018

veﬁejné ankety, s názvem: „Dvû nevûsty
a jedna svatba“. Na‰e podûkování pﬁi pﬁípravách a úklidu patﬁí pﬁedev‰ím fotbalistÛm z klubu SK Velemín a v‰em dobrovolní-

kÛm, kteﬁí se na akci podíleli. Fotografie
z akce najdete na webov˘ch stránkách
obce www.velemin.cz nebo na FB - Obec
Velemín. Dûkujeme Vám za Va‰i úãast
a doufáme, Ïe se uvidíme i na dal‰ích akcích poﬁádan˘ch obcí Velemín.
Kunrtová Monika

Dûtsk˘ den na Borãi se vydaﬁil

sobotu 25. srpna se v odpoledních hodinách konal na Borãi Dûtsk˘ den. Poãátky dûtsk˘ch dnÛ v této malebné vesniãce na
úpatí stejnojmenného kopce Boreã sahají
aÏ do osmdesát˘ch let minulého století. Je
skvûlé, Ïe je tato tradice stále Ïivá.
Na organizaci se spoleãn˘mi silami podílejí stálí obyvatelé obce i chalupáﬁi. Leto‰ní
roãník probûhl neobvykle putováním, jeÏ
bylo obohaceno zastávkami s úkoly pro
dûti, aÏ na louku nad obcí. Z tohoto místa
v roce 1804 Ferdinad Runk namaloval pﬁekrásnou scenerii âeského stﬁedohoﬁí i s boreãsk˘m zámkem. Tento obraz se s pomocí
J. Otradovce, L. Hlaváãkové, V. Chodûry
a V. Kmocha podaﬁilo vytisknout také jako
pohlednici.
KaÏdoroãnû je Dûtsk˘ den tematicky zamûﬁen, letos jsme se rozhodli vzpomenout
na Miroslava Tyr‰e, a to proto, Ïe se právû
na Borãi narodila jeho matka Vincencie Tyr‰ová, rozená Kisrschbaumová. (Z tohoto
dÛvodu je také zelená znaãka vedoucí na
kopec Boreã pojmenována jako Tyr‰ova
stezka.) Mnozí z nás se pﬁevlékli do dobov˘ch kost˘mu, pﬁipnuli si kokardy z dílny
Eli‰ky Faustusové a v souladu se sokolsk˘m heslem TuÏme se! za zvuku sokolské
písnû Lví silou zahájili v˘let hromadnou
rozcviãkou, kterou vedl samotn˘ Miroslav
Tyr‰. Okolí kapliãky bylo vyzdobeno tematickou nástûnkou a na poãest sokolsk˘ch
ideálÛ harmonie, krásy a dobra jsme vytvo-

V

ﬁili Ïiv˘ obraz. Po celou dobu nás provázela
také Renáta Tyr‰ová, manÏelka Miroslava
Tyr‰e. V prÛbûhu v˘letu jsme vzpomnûli na
nûkteré momenty ze Ïivota Miroslava Tyr‰e
i na jeho tragickou smrt v rakouské ﬁece
Aá‰e. V cíli na‰í cesty nás ãekalo milé obãerstvení v podobû ovoce, lahodn˘ch ãokoládov˘ch muffinÛ, které napekla Martina
Maliãká, a dÏusíkÛ. Dûti namalovaly svÛj
pohled na âeské stﬁedohoﬁí, odmûnou jim
byl pohled historick˘ s balíãkem dobrot
a drobn˘ch pﬁekvapení.
V pozdním odpoledni jsme se se‰li u kapliãky ke komunitnímu grilování. Pepa Capiali zapÛjãil svÛj gril a pro v‰echny nachystal
bájeãné buﬁtíky, snûdli jsme jich skoro 70!
MÀam! Následovala netrpûlivû oãekávaná
soutûÏ ve vaﬁení „O boreãsk˘ putovní
pohár“ letos na téma ‰píz, kter˘ vyhrála Helena Hromádková. Neménû oãekávána byla
kutilská soutûÏ „O boreãskou fanku“ s v˘-

zvou tohoto roku o nejvût‰í hromadu dﬁeva
na oheÀ. Tu si slavnostnû odnesl Matteo
Capiali. Potom jsme si prohlédli v˘stavku
obrázkÛ, které namalovaly dûti, a také fotky,
které v místních sadech zachytila fotopast.
Vlka jsme neobjevili. Veãer u ohnû potom
probûhl maraton dûtsk˘ch vtipÛ. Dûti jich
mûly velkou zásobu a o zábavu dospûl˘ch
bylo skvûle postaráno!
Dûtsk˘ den jsme si na Borãi náramnû uÏili
a uÏ se tû‰íme na dal‰í. Je to zatím tajemství, ale pr˘ ho budou poﬁádat samy dûti??
Ná‰ dík patﬁí v‰em, kteﬁí se podíleli na organizaci, a také v‰em, kteﬁí se akce zúãastnili. Dûkujeme Obecnímu úﬁadu Velemín za
finanãní podporu, za kterou jsme mohli poﬁídit dárky pro dûti a obãerstvení pro v‰echny.
Radka Kmochová

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

3 / 2018

Bﬁezno (nejen) pro dûti pokraãuje v novém ‰kolním roce
Pﬁehoupli jsme se do dal‰ího ‰kolního
roku a z nûkter˘ch dûtí se rázem stali ‰koláci. RodiãÛm zaãaly opût nemalé povinnosti, starosti a nekoneãné plánování ãasu odvozÛ, krouÏkÛ a nekoneãn˘ch úkolÛ, které
si ‰kolní rok Ïádá.
Opût se snaÏíme pomoci zapojením dûtí
do v˘tvarné, ãi sportovní ãinnosti, proto pokraãujeme s následujícími krouÏky a aktivitami (nejen) pro dûti. Na v‰echny je moÏné
se osobnû pﬁihlásit na tel. 604 791 627,
nebo emailu petula.gazdova@seznam.cz.
V‰echny informace a aktivity vãetnû fotek
naleznete na stránkách spolku
www.brezno-deti.cz
Pro dûti je pﬁipraven (nejen) V˘tvarn˘
krouÏek se zamûﬁením na samostatnou
i kolektivní v˘tvarnou ãinnost, pochopení základních spoleãensk˘ch pravidel, poznání
pﬁírody a prohlubování vztahu k ní, sobû
a ostatním.
Pro sportovní vyÏití pokraãujeme v AtleÈáãku, sportovním krouÏku kde se dûti urãitû vyﬁádí, dozví se nûco o zdravém Ïivotním
stylu, a budou motivováni k dosaÏení sv˘ch

ﬁetí roãník benefiãního festivalu pro
záchranu barokního glorietu a na památku ZdeÀka Kaplíﬁe ze Sulevic je zdárnû za námi.
V sobotu 8.9. 2018 se v dopoledních hodinách nejprve konala v zámecké kapli domova dÛchodcÛ v Mile‰ovû m‰e svatá k
oslavû Narození Panny Marie, pﬁi které byl
vzpomínán i Zdenûk Kaplíﬁ ze Sulevic
(1611-1686).
Odpolední kulturní program v zámeckém
parku zahájil za sluneãného poãasí sv˘m
vystoupením dûtsk˘ soubor Tﬁebenická sluníãka. Poté se aÏ do pozdních veãerních
hodin na otevﬁené scénû pﬁed letohrádkem
stﬁídaly hudební skupiny reprezentující

T
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sportovních cílÛ.
Pro rodiãe pokraãujeme v programu NA
MAXIMUM s Petrou, silovém a vytrvalostním tréninku pro v‰echny dospûlácké vûkové kategorie.
Pro aktivní odpoãinek rodin s dûtmi je
opût naplánován ﬁíjnov˘ a lednov˘ pobyt
v hotelu PEKLO v Jizersk˘ch horách s bohat˘m programem pro dûti v místních hernách, ãisté pﬁírodû a slanovodním bazénu.
NaplÀujeme cel˘ hotel, proto jsme pro
úãastníky dojednali podstatnû niÏ‰í ceny,
neÏ jsou pultové.
Pro obãany (nejen) obce Bﬁezna, kteﬁí
mají nápad, návrh, nebo by rádi upozornili
na nûjak˘ problém, nabízíme novû sluÏbu
Máme zájem (nejen) o Bﬁezno, prostﬁednictvím které budeme sbírat podnûty a návrhy na zlep‰ení obce, spoleãnû je diskutovat a hledat ﬁe‰ení. Tyto podnûty pak budeme sdílet pﬁímo se zástupci obecního
úﬁadu, „mal˘m“ starostou, radou, zastupiteli a spoleãnû se podílet na realizaci.
Zatím je k dispozici na tel. 604 791 627
(Petra Maternová), nebo emailu: brezno-

deti@seznam.cz , podle zájmu a rozsahu
témat budeme plánovat spoleãná setkání
pﬁímo v obci.
Z akcí, které nás je‰tû ãekají do konce
roku pro veﬁejnost, se mÛÏete tû‰it na
DRAKIÁDU, moÏná Heloween párty, pokud
bude odpovídající poãasí, a (novû) Vánoãní
setkání s koledami a zdobení vánoãního
stromku.
V neposlední ﬁadû bych rád upozornil na
probíhající aktivity a diskuse nad vybudováním nového altánu pro setkávání obãanÛ
v prostoru ohni‰tû a modernizací pﬁilehlého
sportovi‰tû. To nás v‰echny bude stát
opravdu dost sil a penûz, proto budeme
rádi, kdyÏ se i na‰i obãané budou aktivnû
podílet. Hned jak to bude aktuální, budeme
vás informovat a o pﬁipadnou pomoc vás
poÏádáme.
Dûkujeme v‰em za pﬁízeÀ a dÛvûru, obci
Velemín za nemalou (nejen) finanãní podporu, obãanÛm pevnou ruku u komunálních
voleb a v‰em pevné zdraví a dobrou náladu
v souãasné uspûchané dobû.
Va‰e Bﬁezno (nejen) pro dûti z.s.

Festival Mile‰ov

dávali kaÏd˘m rokem dûtem na panství na
pﬁilep‰enou 62 zlat˘ch, aby pﬁipomínalo
poãet dnÛ, kdy byla VídeÀ hájena pﬁed
Turky.
Cílem celé akce, u jejíhoÏ zrodu stál a aÏ
doposud stojí Petr „Rasken“, je nejen získat
i touto formou finance na obnovu letohrádku, ale památku s pﬁilehl˘m parkem zviditelnit.
Na závûr je tﬁeba podûkovat v‰em, kteﬁí
se na pﬁípravû akce podíleli: Petru „Raskenovi“, Obecnímu úﬁadu Velemín, moderátoru Ondrovi, dobrovolníkÛm zaji‰Èujícím cel˘
prÛbûh i tûm, kteﬁí zajistili obãerstvení
pro úãinkující a náv‰tûvníky.

rÛzné Ïánry. Pﬁes dvû stovky náv‰tûvníkÛ si
mohly uÏít od country, pop-country, stﬁedovûkou hudbu, irsko -keltské melodie aÏ po
sviÏné ska-pop.
V doprovodném programu pro dûti vystoupil kouzelník a ‰ermíﬁi, po setmûní náv‰tûvníci zaÏili ohÀovou show v podání
SynÛ bouﬁe. Dûti se mohly bûhem odpoledne zabavit v „dûtském“ koutku, kde pro nû
bylo pﬁipraveno malování na obliãej, v˘tvarn˘ koutek, skládání kostek....
Vstupné bylo jako obvykle 62 korun na
pﬁipomínku hezké kaplíﬁovské tradice, kdy

Vlasta Karfíková

Minul˘ ‰kolní rok ve velemínské ‰kole
Hlavním posláním základní ‰koly je vzdûlávání ÏákÛ, ale nemusí to vÏdy b˘t jen klasická v˘uka ve tﬁídû. To platí i pro na‰i velemínskou ‰kolu. V uplynulém ‰kolním roce
u nás probûhly akce, které dûtem zpestﬁily
v˘uku a pﬁiblíÏily je praktickému Ïivotu.
Mezi takové akce patﬁily projektové dny.
Loni to byl napﬁ. Den vody, jehoÏ cílem bylo
podnítit zvídavost dûtí, rozvíjet kladn˘ vztah
k pﬁírodû a v neposlední ﬁadû vést Ïáky ke
vzájemné spolupráci, komunikaci a tím
upevÀovat pozitivní klima ve ‰kole. Îáci
1.stupnû s pomocí star‰ích spoluÏákÛ dûlali
pokusy s vodou, mikroskopem pozorovali
drobné vodní Ïivoãichy, dokonce i vyrazili
k potoku, kde nabírali vzorky, které poté
zkoumali.
Tradiãní jsou rÛzná divadelní pﬁedstavení.
Mlad‰í Ïáci nav‰tívili s herci Afriku, star‰í
pro zmûnu Mexiko. Poﬁad o hudebních nástrojích byl doplnûn o ukázku mnoha neobvykl˘ch nástrojÛ, se kter˘mi se bûÏnû nesetkáme. Velmi zajímavé bylo vystoupení
ãlenÛ ‰ermíﬁské skupiny Pern‰tejni, kteﬁí
k nám jezdí kaÏd˘ rok a vÏdy zábavn˘m
zpÛsobem pﬁiblíÏí vybrané období ãesk˘ch
dûjin. Na závûr nikdy nechybí ukázka ‰ermíﬁského vystoupení.
V minulém ‰kolním roce jsme se zapojili
do projektu Celé âesko ãte dûtem, jehoÏ vyvrcholením byl T˘den ãtení dûtem na zaãátku ãervna. V rámci projektu probûhla v˘stava prací ÏákÛ 2. a 3.tﬁídy, vûnovaná pﬁíbûhÛm o pejskovi a koãiãce, v˘stava star˘ch
knih nebo ãtení dûtem z knih, které pﬁedãítající uãitelky rády ãetly v dûtství.
Mezi oblíbené akce patﬁí diskotéky a také
Vánoãní noc, kdy dûti pﬁespávají ve ‰kole.
Ani loni nechybûly tradiãní vafle, kter˘ch
bylo opût zkonzumováno obrovské mnoÏství. Sice jsme byli v pátek ráno po probdûlé noci trochu ospalí, ale byl to poslední den
pﬁed prázdninami, takÏe to vÛbec nevadilo.
Vánoãní noc, stejnû jako nûkteré dal‰í akce,
pomáhali organizovat Ïáci vy‰‰ích roãníkÛ
pro své mlad‰í spoluÏáky. Stali se z nich
zdatní vedoucí skupinek a vyzkou‰eli si, jak

je obãas obtíÏné uhlídat malé neposedy.
Nutno podotknout, Ïe své role zvládali na
v˘bornou a malé dûti byly ze sv˘ch star‰ích
kamarádÛ nad‰ené.
Na pﬁelomu ledna a února odjeli nûkteﬁí
Ïáci do Kru‰n˘ch hor, a to na ‰kolu v pﬁírodû, nebo na lyÏaﬁsk˘ kurz. Asi není tﬁeba
dodávat, Ïe si dûti pobyt opravdu uÏily. LyÏaﬁi se zdokonalili ve sv˘ch lyÏaﬁsk˘ch dovednostech, v‰ichni se dosyta vydovádûli
ve snûhu, spoleãnû vyráÏeli na v˘lety
do okolí, dokonce zavítali i k nûmeck˘m sousedÛm
Na samém konci ‰kolního roku
probûhla v rámci projektu Mléko
do ‰kol ochutnávka mléãn˘ch
v˘robkÛ. KaÏdá tﬁída dostala
ochutnávkov˘ ko‰, kter˘ obsahoval mléko, nûkolik druhÛ bíl˘ch jogurtÛ a s˘rÛ, pomazánkové máslo s rÛzn˘mi
pﬁíchutûmi nebo tvaroh. Dûti samozﬁejmû
ochutnávaly a pﬁitom si povídaly o roli
mléãn˘ch v˘robkÛ v rámci zdravé v˘Ïivy.
V nûkter˘ch tﬁídách si dûti pﬁinesly peãivo,
ovoce a zeleninu a pﬁipravily si zdravou
svaãinku. Zajímavá byla ochutnávka po-

slepu a následné urãování v˘robkÛ. Dûti
mûly problém poznat napﬁ. ky‰ku. Nûkteré
dûti hlasovaly o nejchutnûj‰í v˘robek.
U druhákÛ s pﬁehledem vyhrálo pomazánkové máslo s pﬁíchutí paÏitky, které zmizelo bûhem chvilky. Dûtem se akce líbila, nakonec i ti, kteﬁí zpoãátku ochutnávat nechtûli, se nechali od kamarádÛ pﬁesvûdãit
a v˘robky ochutnali.
Neztratili jsme se ani ve sportovních soutûÏích. Velkou radost nám udûlali
Ïáci v plaveck˘ch závodech, kdy
pﬁivezli celkem 5 medailí, jednu
zlatou, jednu stﬁíbrnou a tﬁi
bronzové. Na‰e dva florbalové
t˘my se zúãastnily turnaje
v Tﬁebívlicích, první t˘m obsadil
tﬁetí místo a druh˘ t˘m, pﬁestoÏe
v nûm hráli i benjamínci tﬁeÈáci,
skonãil na krásném pátém místû. SoutûÏ
v aerobiku byla pro na‰e dûvãata premiérou,
pﬁesto nûkolik z nich postoupilo do finále.
Rozhodnû nám dívky ostudu neudûlaly.
Na závûr se musíme pochlubit nov˘m
logem na‰í ‰koly.
Mgr. Radka Kaiprová,
zástupce ﬁeditele
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KAPITOLY Z HISTORE VELEMÍNSKA

790. let obce Velemín
Pﬁi takto v˘znamném v˘roãí urãitû stojí
za to si pﬁipomenout nûco málo z historie Velemína.
Území, na kterém leÏí spádová obec Velemín, bylo osídleno jiÏ v mlad‰í dobû kamenné (asi 3 tisíce let pﬁed na‰ím letopoãtem), o ãemÏ svûdãí nálezy kamenn˘ch
nástrojÛ (napﬁ. soubor ãepelí u Borãe, sekeromlatu u Velemína, kamenn˘ch sekyrek
u Dobkoviãek). V pátém aÏ osmém století
se zde usídlili Slované.
Obec Velemín leÏí na dÛleÏité staré zemské tak zvané chlumecké cestû z Prahy do
Saska a patﬁí k nejstar‰ím obcím v tomto
kraji. Byla od nepamûti rozdûlena na dvû
ãásti. Jednu drÏel aÏ do husitsk˘ch válek
s ‰irok˘m okolím klá‰ter svatého Jiﬁí na
PraÏském hradû. První písemná zmínka
o vsi je z roku 1228, kdy se v této ãásti pﬁipomíná dvÛr. V druhé ãásti byla tvrz, poprvé
zmínûná v roce 1397, kdy zde sídlil Kunát
Kaplíﬁ ze Sulevic. Kaplíﬁové drÏeli tuto ãást
Velemína s tvrzí aÏ do roku 1447 a za husitsk˘ch válek získali i druhou ãást, kterou jim
roku 1436 potvrdil císaﬁ Zikmund Lucembursk˘. Teprve roku 1538 se podaﬁilo klá‰teru
svatého Jiﬁí zástavu vyplatit a ujmout se
opût svého majetku. Kamarét Kerunk ze
Sulevic, pﬁipomínan˘ v letech 1454-1496,
kter˘ sídlil v Mile‰ovû a pozdûji v sousedním
Bílém Újezdû, pronajal velemínskou tvrz
v roce 1474 jakémusi poddanému. Roku
1480 prodal svou ãást Velemína s dvorem
a tvrzí Jindﬁichovi Venclíkovi z Vrchovi‰È. To
byla tvrz jiÏ patrnû pustá, i kdyÏ tak se v˘slovnû pﬁipomíná aÏ v roce 1508, kdy ji od
Jindﬁicha Venclíka koupil spolu s Bíl˘m
Újezdem a ostatním zboÏím nejvy‰‰í kancléﬁ Albrecht z Kolovrat. Zpustlá tvrz s tímto
dílem Velemína mûla pak totoÏné osudy
s Bíl˘m Újezdem a stala se v roce 1633
souãástí velkého lovosického panství.
Druhá ãást Velemína patﬁící klá‰teru svatého Jiﬁí v Praze, pﬁipadla po zru‰ení klá‰tera
v roce 1782 náboÏenskému fondu a v roce
1819 byla prodána jako souãást panství
âíÏkovice-Tﬁebenice bohat˘m soukromníkÛm. Nepatrné zbytky tvrze a val s pﬁíkopem se dochovaly do dne‰ka. Oválné tvrzi‰tû bylo obklopené vodním pﬁíkopem, ze

kterého se dochovala ãást na v˘chodní stranû. Dnes je místo zastavûno domem s ã.p.
99. Od roku 1938 do roku 1945 byla území
obcí souãástí Velkonûmecké ﬁí‰e. Po osvobození pak byla vût‰ina nûmeckého obyvatelstva odsunuta. Do jejich opu‰tûn˘ch
domÛ a statkÛ pﬁicházejí z vnitrozemí noví
osídlenci z âech, ze Slovenska a kolem
roku 1947 i âe‰i z Volynû. Po roce 1949
jsou ve v‰ech obcích zakládána Jednotná
zemûdûlská druÏstva, která se postupnû
sluãují. Noví obãané se sÏívají a zakládají
rÛzné spoleãenské organizace napﬁ. Sokol,
âS Svaz Ïen, Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, divadelní krouÏky a jiné. Ve v‰ech obcích byly
ustaveny samostatné místní národní v˘bory.
V osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech dochází ke spojování tûchto místních národních v˘borÛ do souãasné velikosti. V roce
1990 do‰lo k transformaci místních národních v˘borÛ na spádovou obec Velemín.
V souãasné dobû Ïije v obci Velemín a jejich
místních ãástech celkem 1578 obyvatel.
Rozvíjí se nejen lep‰í komunikace s obãany
formou mobilního rozhlasu, sociální sítû,
webov˘ch stránek, ale také kulturní Ïivot
v obci. Z Obce Velemín se tudíÏ men‰ími
krÛãky stává ãím dál tím více modernûj‰í
obec.
Geologicky je plocha Velemínské kotliny
pokryta vrstvami ãtvrtohorních usazenin úrodn˘ch spra‰í a spra‰ov˘ch hlín. V okolí
Bﬁezna, Velemína, smûrem k Oparnu se dostávají na povrch druhohorní usazené horniny - pískovce, písãité slínovce a prachovce.
Na Pa‰kapole probûhly pokusy o tûÏbu
sloje ãerného uhlí a také v tomto sedle najdeme minerál augit.
Lesnatost kotliny je minimální, ale pohledovû je obklopena listnat˘mi lesy okolních
kopcÛ a masívÛ a pﬁímo si ﬁíká o vyfotografování panoramatick˘ch snímkÛ, nebo fotografií okolních dominant, jako je Lovo‰, Mile‰ovka a Ostr˘. Stejnû tak, z tûchto dominant, je Velemínsko velmi fotogenické i pﬁes
jeho pﬁetnutí tûlesem dálnice D8. V kotlinû
a na jejích svazích dominuje zemûdûlská
pÛda, pﬁedev‰ím velké bloky orné pÛdy
a ovocné sady.
Hlavní vodoteãí oblasti je Mile‰ovsk˘

potok, pramenící na plo‰inû vrchu Bﬁezina
ve v˘‰ce 640 m a posléze protékající celé
Oparenské údolí, kterému dodává jednak
erozní charakter a udrÏuje jeho jedineãné
mikroklima. Mile‰ovsk˘ potok se vlévá pod
Mal˘mi Îernosekami do ﬁeky Labe, na jejím
levém bﬁehu.
Bﬁezina je pﬁírodní rezervace ev.ã.32 jihov˘chodnû od obce Kostomlaty pod Mile‰ovkou. Oblast spravuje AOPK âR Správa
CHKO âeské stﬁedohoﬁí. DÛvodem ochrany
je Ïivé ra‰elini‰tû ojedinûlé v âeském stﬁedohoﬁí, smí‰ené porosty a zbytek staré buniãiny.
Rezervace vznikla roku 1969 slouãením
dvou chránûn˘ch území: Bukového vrchu
a Ra‰elini‰tû pod Bukov˘m vrchem. Kromû
druhÛ obvykl˘ch v buãinách se zde vyskytují rostliny: rosnatka okrouhlolistá, suchop˘r
úzkolist˘ a bublinatka jiÏní. Byl zde zji‰tûn
v˘skyt 87 druhÛ obratlovcÛ, v˘znamn˘mi
zástupci jsou ãolek obecn˘, skokan hnûd˘
a ropucha zelená. Stromy, tvoﬁící zdej‰í buãinu, dosahují stáﬁí kolem 190 let. Ra‰elini‰tû zarÛstá bﬁízou a orobincem, proto jsou
nutné regulaãní zásahy.
V bezprostﬁedním sousedství rezervace
vede ãervená turistická znaãka spojující
âernãice a Lukov. V tomto úseku probíhá
její trasa spoleãnû s Nauãnou stezkou Bﬁezina.
MainsteinÛv kámen
Mezi Bílinkou a Velemínem najdeme v polích mírnû zarostl˘ kopeãek, kter˘ se stal
svûdkem nepatrného úseku dûjin na‰í i evropské historie. Podobn˘ch kopeãkÛ ve
Stﬁedohoﬁí nacházíme desítky. Ten ná‰
s nadmoﬁskou v˘‰kou 326,5 m se naz˘vá
„MannsteinÛv kámen“. Byl pojmenován
podle pruského generála Kry‰tofa Hermanna Mannsteina, kter˘ se zúãastnil sedmileté
války, probíhající v letech 1756-1763. Dne
27. ãervna 1757, kdy zranûn˘ prchal s vojskem do Saska, soustﬁedil kolem tohoto vr‰íãku generál Mannstein kruhovou obranu
svého vojska chránûnou vozy. Chybnou
stavbou hradby do‰lo k vytvoﬁení mezery
a Chorvaté proniknuv‰í obranou vybili v‰e
Ïivé. Od té doby se naz˘val vr‰ek Mannsteinberg neboli MannsteinÛv kámen.
Kunrtová Monika
*zdroj: www.wikipedie.cz
www.ceskestredohori.info
www.velemin.cz

Velemínsko na poãátku vládnutí Marie Terezie
Za ãtyﬁicetiletého vládnutí císaﬁovny
(1740-1780) bylo prvních 20 let její vlády
ovlivnûno dvûma vlek˘mi válkami, Slezskou
1740-48 a Sedmiletou 1756-1762.
V první válce pﬁi taÏení prusk˘ch vojsk
a jeho spojencÛ pro‰lo Velemínskem tisíce
vojákÛ, kteﬁí táhli na Prahu a vraceli se zpût
do Saska a Pruska.
KaÏd˘m tímto pﬁechodem vojsk docházelo k vydrancování zásob potravin, zcizení
hospodáﬁského dobytka a krmení.
Daleko vût‰í problém v‰ak nastal, kdyÏ
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zaãali do Saska odváÏet ranûné a nemocné, které v obcích ubytovali od února aÏ do
kvûtna 1742. Byly vyjedeny zásoby potravin, nastal hlad. Do toho pﬁi‰la dal‰í pohroma - mor, tehdy zvaná studená horeãka.
Do kvûtna 1742 odpovídala úmrtí na velemínské farnosti prÛmûru z dﬁívûj‰ího období. Bûhem léta nastal velk˘ nárÛst, kdy podlehlo této nemoci ve Velemínû 40, v Opárnû
23, v Bílém Újezdû 18, na Bílince 14, v ReÏném Újezdû 17, v Dobkoviãkách 12, v Cho-

timûﬁi 12, ve Bﬁeznû 11, na Hru‰ovce 5 a na
ZboÏné 2 obûti.
ProtoÏe velemínsk˘ hﬁbitov, kter˘ byl
tehdy u kostela, pro tak velk˘ poãet zemﬁelích nestaãil, daroval sedlák Benka (po zavedení ãíslování domÛ ãp. 13) ãást louky na
nové pohﬁebi‰tû.
Louka se nachází za vsí smûrem k Mile‰ovu, na levém bﬁehu potoka. Celkem bylo
na tzv. morové louce pohﬁbeno 154 osob
velemínské farnosti. Cesta na pohﬁebi‰tû se
(Pokraãování na následující stranû)

dlouho naz˘vala „Luchenoveg“ (Mrtvolná
cesta). Nejdﬁíve zde stával do r. 1893 dﬁevûn˘ kﬁíÏ, pak byl nahrazen kovov˘m kﬁíÏem na kamenném podstavci.
KdyÏ jsme jako Ïáci obãas chodívali z Mile‰ova polní cestou, netu‰ili jsme v˘znam
kﬁíÏe.
AÏ v roce 1962, kdy probíhala regulace
potoka, byly nûkteré pozÛstatky zemﬁel˘ch
vyhrabány a zﬁejmû byl po‰kozen pomník.
Místo, kde stával se nachází nûkolik metrÛ
od mostku, smûrem k Velemínu. Dnes je to
oplocen˘ pozemek pana Peta Pavezi.
O patnáct let pozdûji, kdy je vût‰inû obyvatelÛm Velemínska známa malá epizoda
ze Sedmileté války. Tehdy pﬁi‰el o Ïivot
v ‰arvátce mezi Raku‰any a Prusy, v té
dobû na bezejmenném vr‰ku u Velemína,
prusk˘ generál Kry‰tof Heman von Manstein.
Nûkteré z Vás bude moÏná zajímat podrobnosti z jeho Ïivota. Generál Manstein
byl muÏ pestré minulosti. Narodil se
1.9.1711 v Petrohradû. V dospûlosti se dal

do sluÏeb armády a v Rusku jako plukovník
byl do roku 1744 .
Jako pﬁívrÏenec Ivana III. jej carevna AlÏbûta Petrovna I., zbavila majetku a byl uvûznûn. KdyÏ byla uznána jeho nevina, ode‰el
z Ruska. V roce 1745 vstoupil do pruské armády. Zúãastnil se Sedmileté války jiÏ jako
generál. V tûchto bojích dobyl dûãínsk˘
zámek a vyznamenal se v kvûtnu 1757
v bitvû u Prahy. Av‰ak bitva u Kolína
18. ãervna se mu stala osudnou. Podnikl
útok proti rakouské armádû na vlastní vrub
a zavinil poráÏku prusk˘ch vojsk. Byl lehce
zranûn, proto byl poslán na léãení do DráÏìan. Pﬁi této cestû byl u Velemína napaden
chorvatsk˘mi pandury a zahynul. Není bez
zajímavosti, Ïe tehdy cesta nevedla pﬁes Bílinku, n˘brÏ pﬁes Stru‰enku, kde tehdy byla
v provozu známá „Slamûná hospoda“ smûrem k Velemínu. Dnes je to pouze polní
cesta, souãasná silnice byla vybudována
jako „¤í‰ská silnice „ r. 1810.
Syn generála, kter˘ se pozdûji zajímal
o místo, kde je jeho otec pochován, se pﬁes

ve‰kerá pátrání nepodaﬁilo s urãitostí stanovit. Teprve pan faráﬁ Josef Stósel z Velemína
na‰el ve farním archívu Mile‰ova zápisy, ze
kter˘ch lze soudit, Ïe generál Manstein je pochován na mile‰ovském hﬁbitovû. Tyto zápisy
znûjí -“ LP 1757 26. ãervna byl pochován na
hﬁbitovû vpravo u vrat prusk˘ dÛstojník, kter˘
byl Chorvaty poblíÏ Velemína zabit“.
Zápis se udál r. 1778 na pobídku chorvatského kapitána, svobodného pána Partneva, kter˘ byl svûdkem úmrtí generála.
V kostelním úãtu v Mile‰ovû je dále zápis
za poplatek z hrobu za dva pruské dÛstojníky.
Lze tedy pﬁipustit, Ïe pruského generála
nepohﬁbili s padl˘mi vojáky na poli , ale Ïe
leÏí pohﬁben na Mile‰ovském hﬁbitovû Kry‰tof Herman von Manstein - *1. 9. 1700 - Petrohrad - + 26. 6. 1757 - Velemín.
Od té doby se tehdy bezejmenn˘ vr‰ek
naz˘vá MansteinÛv vr‰ek.
Z poznámek Václava Vlka,
ﬁídícího uãitele mile‰ovské ‰koly,
sestavil V. Hajn˘ Mile‰ov

Dal‰í setkání PáleãákÛ
VáÏení ãtenáﬁi, rádi bychom se s Vámi
podûlili o záÏitky z dal‰ího setkání PáleãákÛ s Páleãáky.
Tak jako v loÀském roce, tak i v tomto
roce, jsme byli dne 8. 9. 2018 pozváni na‰imi pﬁáteli na slavnost 700 let obce Páleã u
Zlonic. Za podpory OÚ Velemín jsme mohli
dÛstojnû reprezentovat ná‰ kraj. Pﬁi zahájení slavnosti pﬁedal pan Du‰ek jménem OÚ
Velemín a osadníkÛ z Pálãe vûcn˘ dar s
gratulací paní starostce Janû ·imonové k
700. v˘roãí existence jejich obce Páleã u
Zlonic. Pan Du‰ek rovnûÏ pﬁi této pﬁíleÏitosti podûkoval paní ·imonové a obãanÛm
obce za pﬁátelství na‰ich stejnojmenn˘ch
obcí s pﬁáním, aby se i nadále udrÏovalo a
rozvíjelo. Vzájemná spolupráce na‰í osady
Pálãe u Mile‰ova a Pálãe u Zlonic je historicky uvedena také v publikaci (KníÏka o obcích, které mají toto datum ve svém rodném
listû) a tím zvûãnûna i pro dal‰í generace.
Hostitelé se nám vûnovali s maximální péãí.
SlouÏená m‰e ve zdej‰ím kostele Narození
Panny Marie umocÀovala slavnostní atmosféru celé obce. Na slavnost byli pozváni rodáci z této obce, aby se mohli podívat, Ïe
obec má na‰lápnuto správn˘m smûrem,
prohlédnout si a porovnat na fotografiích pozitivní zmûny. Pﬁi prohlídce OÚ nás mile
pﬁekvapilo, Ïe v‰echny na‰e dary této obci

jsou vystaveny v knihovnû obce, vãetnû
Zpravodaje OÚ Velemín a upomínkov˘ch
pﬁedmûtÛ. Pracovitost a schopnosti zdej‰ích lidí byla v‰udypﬁítomná, obec ukonãila
veﬁejn˘ vodovod, vybudovala pﬁípojky u
v‰ech domÛ, postavila odpoãinkov˘ altán
atd. Samotná slavnost byla organizaãnû na
velice dobré úrovni jak pro dûti, tak pro dospûlé, ukázka star˘ch ﬁemesel, sokolníci,
kování koní, ‰ermíﬁi, raÏba mincí, ukázky

dûtsk˘ch scének a krásná hudba v nás zanechala pﬁíjemn˘ dojem, Ïe lidé v této Pálãi
vûdí, o ãem je Ïivot, pﬁátelství a vzájemné
porozumûní.
Moc dûkujeme OÚ Velemín za podporu a
pochopení. PﬁátelÛm z Pálãe u Zlonic za
krásn˘ den a za pozvání, moc si toho váÏíme.
Páleãáci od Mile‰ova
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Pohled do historie Dobkoviãek
Pokraãování ãlánku z bakaláﬁské
práce od paní Bc. Dany Chrastilové
z Dobkoviãek.
Koncem osmnáctého století pﬁe‰ly Dobkovice do posledního soukromého vlastnictví rodu SchwarzenbergÛ, jehoÏ majetkem
byly aÏ do pozemkové reformy v roce 1920.
Obec zasáhl na konci 19. století proces
industrializace, kter˘ probíhal v cel˘ch severních i severozápadních âechách, a zde
se projevil náhl˘m nárÛstem ãeské men‰iny. Díky v˘stavbû nové jednokolejné trati
z Teplic do Liberce se zastávkou v Dobkovicích byl na okraji obecních pozemkÛ zprovoznûn lom Kubaãka, kde se v prvotním
plánu lámal potﬁebn˘ kámen pro stavbu
tratû. TraÈová zastávka i nedalek˘ lom pﬁinesly ﬁadu nov˘ch pracovních pﬁíleÏitostí
pro ãeské i nûmecké obyvatelstvo ‰irokého
okolí. Postupnû do v‰ech pohraniãních obcí
pﬁicházeli obãané ãeské národnosti a místo
c.k. hejtmanÛ také ãe‰tí úﬁedníci z vnitrozemí. TraÈ Ústí nad Labem - Teplice byla na
základû zestátnûní, které probûhlo v roce
1922, odebrána hned následující rok soukromé nûmecké Ïelezniãní spoleãnosti
ATE. Mnoho místních nûmeck˘ch státních
úﬁedníkÛ muselo místa na dráze opustit díky
nedostateãné znalosti ãeského jazyka,
která se stala nezbytnou podmínkou státní
ãeskoslovenské sluÏby. Nûmci opou‰tûli po-

Rodov˘ znak SchwarzenbergÛ,
vyobrazení ãeskokrumlovského erbu.
zice i na nedaleké velemínské po‰tû, v místní myslivnû i ve velemínské ãetnické stanici.
Museli postupnû uvolnit byty v dobkovické
nádraÏní budovû a v hlídacím nádraÏním
domku, kam se na poãátku dvacát˘ch let
nastûhovaly první ãeské rodiny ÏelezniãáﬁÛ
i s dûtmi. Ty se postupnû zapojovaly do
chodu obce a pro jejich malé dûti se na
konci dvacát˘ch let dvacátého století poprvé otevﬁela ãeská mateﬁská ‰kola.

Obyvatelé Dobkovic se aÏ do otevﬁení
lomu Ïivili pﬁeváÏnû ovocnáﬁstvím a zemûdûlstvím. Úrodná polabská pÛda mûla a dodnes má díky sv˘m jiÏním svahÛm vysokou
bonitu pÛdy. Znaãné mnoÏství vinic v blízkém okolí mûlo jistû své nezamûnitelné
kouzlo, ale jiné pracovní pﬁíleÏitosti v okolí
vesnice nebyly. Jako vût‰ina okolních obcí,
mûla i tato své ‰ikovné místní ﬁemeslníky,
jako pﬁíklad mohu uvést nûmeckou rodinu
Romana Kühnela, kde se kováﬁství dûdilo
z otce na syna ve velké místní kovárnû stojící pﬁi pﬁíjezdu do obce jiÏ od ‰estnáctého
století.
Celkovû se díky tûmto zmûnám nárÛst
ãeské populace v obci zv˘‰il na 30,5% a tak
ãesk˘mi Nûmci do té doby propagovaná
ideologie o uzavﬁeném nûmeckém území,
které se nechce zaãlenit do ãeskoslovenského státu, pﬁestala platit. Ale znamenala
také velk˘ problém v podobû neshod mezi
ãesk˘mi men‰inami a nûmeck˘m obyvatelstvem v celém ‰irokém okolí. Pojem men‰ina je v tomto kontextu silnû zavádûjící. Ta
se pﬁedev‰ím po potlaãení národnostního
puãe v bﬁeznu 1919 zmûnila z men‰iny
ãeské na men‰inu nûmeckou, pﬁiãemÏ
náhlá zmûna pﬁinesla nepochopení, nenávist a snad i touhu po znovunastolení pevného nûmeckého ﬁádu.
V dal‰ím vydání Velemínského zpravodaje se dozvíte nûco o mateﬁské ‰kole v Dobkoviãkách.
Kunrtová Monika
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