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Z ãinnosti obecního úﬁadu...
Pﬁiná‰íme vám struãn˘ pﬁehled ãinností,
kter˘m se momentálnû intenzivnû vûnujeme. Pracujeme na projektov˘ch pﬁípravách,
následn˘ch územních a stavebních ﬁízeních, kompletacích Ïádostí o dotace nebo
s tím souvisejících v˘bûrov˘ch ﬁízení na dodavatele konkrétních akcí ãi projektÛ. Oslovujeme projektanty, zpracovatele, administrátory, dodavatele a vybíráme nejvhodnûj‰í
nabídky. Mnohdy to mÛÏe vypadat, Ïe vynaloÏíme mnoho úsilí a finanãních prostﬁedkÛ
na projekty, stavební povolení a zpracování
Ïádosti a ve finále nám poskytovatel Ïádost
zamítne, nebo pro dané období ani dotaãní
v˘zvu nevyhlásí. Neexistuje obec nebo
mûsto, které by bylo v tomto smûru 100%
úspû‰né. Nicménû bez popsan˘ch pﬁíprav
není moÏné o dotace Ïádat a finanãní prostﬁedky ãerpat.
Jak jsme vás jiÏ informovali na konci loÀského a zaãátku leto‰ního roku, jiÏ bylo podáno nûkolik prvních Ïádosti o dotace pro
rok 2021, zatím nemáme od jednotliv˘ch
poskytovatelÛ dotací vyjádﬁení, zda jsme
uspûli ãi nikoli. Vlastnû jedinou Ïádostí,
u které jiÏ víme, Ïe byla poskytovatelem Nadaãním fondem OranÏová hﬁi‰tû spoleãnosti âEZ zamítnuta, byla Ïádost na multifunkãní sportovní hﬁi‰tû s umûl˘mi povrchy
pro tenis, volejbal, nohejbal a street basketball, která jsou plánována v obcích Bﬁezno
a Bílinka. Na hﬁi‰tû máme zpracovány projektové dokumentace a jiÏ probûhlo i v˘bûrové ﬁízení na dodavatele obou hﬁi‰È. Pokud
bude v nejbliÏ‰í dobû otevﬁena v˘zva k podání Ïádosti o dotaci na tato sportovi‰tû, pﬁípadnû i jin˘m poskytovatelem, bude Ïádost
opûtovnû podána.
Multikulturní zaﬁízení Mile‰ov je jednou
z tûchto akcí, na kterou máme téÏ podanou
Ïádost o dotaci, poskytovatelem dotace je
Ministerstvo pro místní rozvoj, a i na tuto
akci jiÏ máme zpracován projekt, vydané
stavební povolení a probûhlo i v˘bûrové ﬁízení na dodavatele stavebních prací. Dal‰í
Ïádost, kterou jsme na Ministerstvo pro
místní rozvoj podávali jsou Opravy místních
komunikací v katastrech obce Velemín,
pokud uspûjeme a dotaci získáme, provedeme opravy místních komunikací ve Velemínû, Mile‰ovû, Oparnû a Bílince. Jako
u pﬁedchozí akce máme na tuto zpracován

projekt a probûhlo i v˘bûrové ﬁízení na dodavatele prací, jelikoÏ se jedná o opravy povrchÛ komunikací, není nutné stavební povolení, jen ohlá‰ení stavby.
Opakovanû se pokou‰íme získat dotaci
na opravu Pomníku obûtem obou svûtov˘ch
válek na návsi ve Velemínû, a to z Ministerstva obrany sekce péãe o váleãné veterány
a váleãné hroby, pomník byt zbudován v poãátcích nového âeskoslovenského státu po
první svûtové válce, jeho souãasn˘ havarijní stav nejen Ïe hyzdí vzhled obce, ale je
i pomûrnû nebezpeãn˘m hlavnû pro dûti,
které si v jeho blízkosti hrají. O dotaci na
opravu pomník Ïádáme jíÏ nûkolik let, pokaÏdé je nám odpovûzeno, Ïe se jedná o finanãnû nákladnou rekonstrukci a komise
radûji rozhodne o rozdûlení finanãních prostﬁedkÛ mezi nûkolik drobnûj‰ích ÏadatelÛ,
neÏ by podpoﬁila jeden vût‰í projekt.
V nejbliÏ‰ích dnech, ãi t˘dnech, bude dokompletována a podána Ïádost o dotaci
akce „PrÛzkum, posílení a budování nov˘ch
zdrojÛ vody v obcích Boreã a Kleteãná“, poskytovatelem je Státní fond Ïivotního prostﬁedí a mûlo by se jednat o dotaci ve v˘‰i
70% z celkov˘ch nákladÛ projektu. Souãasnû bude uzavﬁena smlouva o dílo se spo-

leãností, která podala nejvhodnûj‰í cenovou
nabídku na vybudování obou nov˘ch vrtÛ.
PÛvodnû jsme zam˘‰leli, Ïe oba vrty zrealizujeme z dÛvodu nedostatku podzemních
vod jiÏ v loÀském roce a aÏ následnû podáváme Ïádost o dotaci, bohuÏel situace se
zkomplikovala opatﬁeními v souvislosti
s pandemii covidu a sníÏením pﬁíjmÛ obcí.
Proto nyní podáme Ïádost a po získání dotace zrealizujeme oba vrty, následnû se
musí provést nûkolikat˘denní ãerpací
zkou‰ky, ze kter˘ch bude v˘stupem zji‰tûna
kvalita vody a vydatnost novû vybudovaného zdroje. Nutné k dal‰ím krokÛm pro stanovení technologie ãerpání a pﬁípadné úpravy vody a pﬁipojení zdroje do vodovodního
ﬁadu a s tím spojené vypracování potﬁebn˘ch projektov˘ch dokumentací.
V pﬁedminulém roce jsme tímto zpÛsobem vybudovali v rámci projektu „PrÛzkum,
posílení a budování nov˘ch zdrojÛ pitné
vody v obcích Velemín a Dobkoviãky“, dva
nové vrty. V souãasnosti se pokou‰íme zajistit zpracovatele na projektovou dokumentaci, kter˘ navrhne zpÛsob ãerpání a úpravu
vody a moÏnosti pﬁipojení tûchto nov˘ch
vrtÛ na vodárenskou infrastrukturu.
(Pokraãování na následující stranû)

Opakovanû se pokou‰íme získat dotaci na opravu Pomníku obûtem obou svûtov˘ch válek.

Na‰e pﬁedstava byla trochu jiná, neÏ je
skuteãnost. BohuÏel na kaÏdou z uveden˘ch ãástí související s pﬁipojením je potﬁeba jin˘ specializovan˘ projektant a technolog. Jen doufáme, Ïe na zpracování PD
souvisejících s vodovody, bude opût vypsaná dotaãní v˘zva nebo budou tyto náklady
uznateln˘mi v rámci Ïádosti na samotnou
realizaci projektu.
Dal‰ím aktuálním projektem je rekonstrukce b˘valé ‰kolní kuchynû a jídelny
v areálu základní ‰koly na nov˘ objekt ‰kolní druÏiny. V minulosti jsme v tomto objektu
plánovali vybudovat veﬁejnou knihovnu
a nov˘ archiv pro potﬁeby obecního úﬁadu
a ‰koly. Nicménû po rozhodnutí zastupitelstva o nabytí b˘valého ·a‰kova statku se
zájezdním hostincem na návsí do majetku
obce, se situace zmûnila, a i z dÛvodu potﬁeb ‰koly bylo rozhodnuto, Ïe archiv s veﬁejnou knihovnou budou pﬁesunuty do novû
vzniklého obecního úﬁadu na návsi. Projekt
na úpravu kuchynû s jídelnou byl upraven
tak, aby odpovídal vyuÏití pro ‰kolní druÏinu
a vzniknou zde dvû nové tﬁídy ‰kolní druÏiny s kapacitou 70 ÏákÛ, coÏ je o 28 ÏákÛ víc,
neÏ je souãasná kapacita ‰kolní druÏiny
v budovû ‰koly a navíc se nám pro potﬁeby
‰koly uvolní prostory, které momentálnû vyuÏívá ‰kolní druÏina. V následujících nûkolika dnech bude provedeno v˘bûrové ﬁízení
na dodavatele stavby a zároveÀ bude na
Ministerstvo financí podána Ïádost o dotaci
na realizaci akce.
Jak jiÏ jsme vás informovali, v druhé polovinû loÀského roku jsme nechali provést
geodetické zamûﬁení stávajících chodníkÛ
v Dobkoviãkách a ve Bﬁeznû pro zpracování projektov˘ch dokumentací na jejich rekonstrukce. Pozdûji k zadání pﬁibylo zpracování projektu na nov˘ chodník v Bílém
Újezdû. Mûli jsme v úmyslu na konci roku
2020 podat Ïádost o dotaci na opravu chodníku ve Bﬁeznû do dotaãní v˘zvy Státního
fondu dopravní infrastruktury, bohuÏel
bûhem zpracování dokumentace a Ïádosti
vyplynuli na povrch nové skuteãnosti a nebylo moÏné pﬁípravy dotáhnou v plánovaném reÏimu. Je nutné místo ohlá‰ení stavby
opravy chodníku Bﬁezno zaÏádat Odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství o vydání
stavebního povolení, a to z dÛvodÛ majetkov˘ch a technick˘ch, které vyÏadují podmínky poskytovatele dotace. Projekt a povolení by mûli b˘t hotové a pﬁipravené pro
zpracování Ïádosti o dotaci na zaãátku
druhé poloviny roku 2021. V prÛbûhu dubna
bychom mûli mít pﬁipraven projekt na opravu chodníku v Dobkoviãkách pro ohlá‰ení
stavby a rozpoãet pro zpracování Ïádosti
o dotaci z MAS Serviso. Projekt na nov˘
chodník v Bílém Újezdû bude pﬁipraven do
konce leto‰ního roku.
Projektová dokumentace na vybudování
nového vodovodního ﬁádu pro osadu StruÏenka je pﬁed podáním Ïádosti o vydání stavebního povolení. Rádi bychom tuto akci
v leto‰ním roce zrealizovali, neboÈ územnû
je stavba navrÏena do komunikace, která by
mûla b˘ti opravena v rámci akce „Oprava
obecních komunikací v katastrech obce Velemín“, o které jsem se v tomto ãlánku také
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·kolní druÏina v areálu Z· ve Velemínû

zmiÀoval. Zámûr vybudovat nov˘ vodovod
na StruÏenku schválila i majetková komise
Severoãeské vodárenské spoleãnosti a po
zrealizování vodovodní ﬁad od obce Velemín odkoupí a prostﬁednictvím Severoãesk˘ch vodovodÛ a kanalizací bude provozovat a zásobovat obyvatele StruÏenky
vodou.
V rámci postupné rekonstrukce rozvodÛ
nízkého napûtí v obci Bílinka a zbudování
nového odbûrného místa, byla obci Velemín
doruãena v˘povûì veﬁejného osvûtlení
z podpûrn˘ch bodÛ nadzemního vedení NN.
Z toho dÛvodu byla spoleãnosti Meritum
Kladno zadána projekãní ãinnost na rekonstrukci veﬁejného osvûtlení v této ãásti
obce. Podobn˘ pﬁípad je momentálnû v Mile‰ovû, kde nám spoleãnost âEZ taktéÏ doruãila v˘povûì VO z podpûrn˘ch bodÛ nadzemního vedení NN a plánuje postupnou rekonstrukci na rok 2024. V nejbliÏ‰í dobû budeme kontaktovat zpracovatele projektové
dokumentace nov˘ch rozvodÛ NN a zahájíme jednání ohlednû projektové dokumentace na ãásti veﬁejného osvûtlení dotãené rekonstrukcí rozvodÛ NN.
Dal‰í problematikou, na jejímÏ ﬁe‰ení intenzivnû pracujeme, je ohromn˘ nárÛst náv‰tûvníkÛ turisticky lákav˘ch lokalit Mile‰ova, Oparna, Lovo‰e a Borãe. Obce, které se
nachází v okolí tûchto cílÛ náv‰tûvníkÛ
témûﬁ z celé republiky se stala v zimní období parkovi‰ti mnohdy bezohledn˘ch ﬁidiãÛ
s okamÏitou nutností zaparkovat kamkoli za
jakoukoli cenu. Proto jsme v rámci obce vytypovali nûkolik lokalit pro vytvoﬁení zádrÏn˘ch odstavn˘ch ploch pro náv‰tûvníky
a o jejich vybudování jednáme s zástupci
CHKO âeské stﬁedohoﬁí, Stavebního úﬁadu
MûÚ Lovosice, Odboru dopravy a silniãního
hospodáﬁství MûÚ Lovosice, Dopravního in-

spektorátu Policie âR a v neposlední ﬁadû
se Správou a údrÏbou silnic Ústeckého
kraje. SoubûÏnû pracujeme na stanovení
dopravních omezení zamezující parkování
turistÛ v na‰ich obcích a na pﬁíjezdov˘ch komunikací do nich, která zároveÀ nebudou
omezovat pohyb a parkování vozidel na‰ich
obyvatel.
V roce 2012 obec nechala zpracovat projekt pro územní ﬁízení na v˘stavbu multifunkãního sportovního zaﬁízení v areálu
‰koly. Nûkolikrát jsme se na vybudování
hﬁi‰tû ve ‰kole pokou‰eli získat dotaci, bohuÏel neúspû‰nû. V leto‰ním roce se naskytla moÏnost poÏádat o dotaci prostﬁednictvím Národní sportovní agentury. Na základû této dotaãní v˘zvy jsme oslovili pÛvodního zpracovatele projektové dokumentace a uzavﬁeli s ním smlouvu na aktualizaci projektu, resp. rozpoãtu a v˘kazu v˘mûr
a zaji‰tûní stavebního povolení. Îádost
o dotaci bude podána na konci prvního pololetí leto‰ního roku.
Zaﬁízení na odvodnûní kalÛ na âOV Velemín je název projektu, na kter˘ jsme Ïádali
o podporu z dotaãních prostﬁedkÛ Státní
fond Ïivotního prostﬁedí v loÀském roce. Na
zaãátku leto‰ního roku jsme obdrÏeli akceptaci projektu a rozhodnutí o pﬁidûlení dotace. Zrealizovali jsme v˘bûrové ﬁízení, na základû kterého byl vybrán dodavatel, se kter˘m jsme uzavﬁeli smlouvu o dodávce zaﬁízení linky na odvodnûní ãistírenského kalu
z ãistírny odpadních vod Velemín. Zaﬁízení
bude téÏ odvodÀovat kaly dal‰ích dvou ãistíren v majetku obce, a to z Dobkoviãek
a Bﬁezna. Linka bude osazena a zprovoznûna do léta.
To byl struãn˘ v˘ãet akcí, na kter˘ch v leto‰ním roce mimo jiné pracujeme.
Petr Janda

POZVÁNKA NA VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ - VáÏení obãané, zastupitelstvo obce Velemín vás
zve na veﬁejné zasedání, které se koná v pondûlí dne 14. ãervna 2021 od 18.00 hodin
v sále Sportovního centra Velemín (u fotbalového hﬁi‰tû).

Pﬁíbûhy na‰ich sousedÛ. ·kolní rok 2019/2020
Îáci osmé a deváté tﬁídy dokonãili tûsnû pﬁed nucen˘m uzavﬁením ‰kol projekt, kterému jsme se spoleãnû vûnovali od záﬁí. Na
ãem pﬁesnû na‰i Ïáci, kteﬁí byli rozdûleni do ãtyﬁ skupin, tak dlouho
pracovali? Byli jsme osloveni spoleãností Post Bellum, abychom se
zapojili do projektu s názvem „Pﬁíbûhy na‰ich sousedÛ“. KaÏdá skupina oslovila jednoho místního pamûtníka, se kter˘m nahrála hodinov˘ rozhovor. Následovalo sepsání Ïivotopisu, uspoﬁádání dobové
fotodokumentace a finální vytvoﬁení tﬁíminutov˘ch rozhlasov˘ch audioreportáÏí, které mûly i s komentáﬁem zachytit ty nejzajímavûj‰í
okamÏiky vyprávûní pamûtníkÛ.
Za v‰echny Ïáky zapojené v tomto projektu bychom je‰tû jednou
rádi a s úctou podûkovali paní Evû Kﬁivánkové, paní Annû Plesníkové, panu Josefu Rainerovi a panu Franti‰ku Pavlatovi. Na‰e dûti
tyto osoby dennû potkávají na ulici. AÏ díky tomuto projektu si v‰ak
uvûdomili, jakou nepﬁíznivou minulost, která byla ovlivnûna událostmi dvou totalitních reÏimÛ, tito jejich „obyãejní sousedé“ zaÏili a jak
se s dan˘mi skuteãnostmi museli mnohdy stateãnû poprat. Velk˘ dík
patﬁí i v‰em ÏákÛm, kteﬁí se do tohoto projektu zapojili a pomohli tak
poodhalit osudy ãtyﬁ lidí, z jejichÏ v˘povûdí si nebudeme moci vzít
ponauãení jen my, ale i následující generace.

I pﬁes nepﬁízeÀ pandemického v˘voje a opûtovné uzavﬁení
‰kol jsme se rozhodli zapojit Ïáky do tohoto projektu i letos,
i kdyÏ v okle‰tûnûj‰í formû - tzn. dva t˘my - dva pamûtníci. Vûﬁíme, Ïe v˘sledn˘ v˘stup bude minimálnû na stejnû dobré úrovni
jako ten loÀsk˘ a na‰i deváÈáci si skrze on-line rozhovory s pamûtníky odnesou cenné zku‰enosti, ponauãení a radost z t˘mové
práce.
Celou práci velemínsk˘ch ÏákÛ a profily pamûtníkÛ, vãetnû v˘sledn˘ch audioreportáÏních v˘stupÛ a ÏivotopisÛ, najdete zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/.../lovosicko-2019-2020/
Mgr. Vít Seidl
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Les v dobû kÛrovcové kalamity
Jen málokdo si asi nev‰imnul, Ïe v okolí Velemína, ale zdaleka
nejen tady, probíhá ve vût‰í míﬁe tûÏba dﬁeva, v drtivé vût‰inû ve
smrkov˘ch porostech. BohuÏel rok 2020 byl ve znamení nejvy‰‰ích
tûÏeb za poslední roky. ZpÛsobila to kÛrovcová kalamita, která probíhá témûﬁ v celé Evropû. Primárním dÛvodem tûchto pﬁírodních excesÛ je dlouhodob˘ vláhov˘ nedostatek. ProÏíváme velmi suchá
léta, tepl˘ podzim, zimu témûﬁ bez snûhu a prudk˘ nástup jara. Porosty prvotnû oslabené suchem jsou pak následnû napadány ‰kÛdci, mezi nimiÏ je nejzásadnûj‰í a nejvíce zmiÀovan˘ L˘koÏrout smrkov˘.
Léto 2020 bylo suché a pﬁírodû tak citelnû chybí spodní voda.
Tento klimatick˘ model bohuÏel uÏ trvá nûkolik let. Zachránit by to
mohl dostatek snûhu v zimû, ale toho se nedostává dlouhodobû.
BohuÏel tato situace se neprojevuje ve svém dÛsledku jen na smrku
ztepilém, ale ve velkém chﬁadnou tﬁeba modﬁíny, borovice, javor
a i bﬁíza, která b˘vala vÏdy prÛkopnickou dﬁevinou.
Kalamity rÛzného druhu napadají lesy s Ïeleznou pravidelností.
KdyÏ pomineme vûtrné epizody, kter˘ch bylo za poslední roky také
dost, jsou nejzásadnûj‰ím ãinitelem ‰kÛdci. Poslední kalamita podobnû velkého rozsahu probûhla v ãesk˘ch zemích kolem roku
1920, kdy se pﬁemnoÏil nenápadn˘ mot˘lek Bekynû mni‰ka. Její
housenky sv˘m Ïírem na listech a jehliãí zpÛsobily obrovskou kalamitu, která postihla tﬁetinu v˘mûry lesa v âechách (asi 600 tis. ha).
Pﬁi porovnání s dne‰ní situací jsme na tom je‰tû dobﬁe.
Vlastníci lesa samozﬁejmû rozsáhlé holiny zalesnili, ale vznikly tak
stejnovûké lesy, které nyní po sto letech dospûly do fáze, kdy probíhá jejich obnova. KÛrovec tuto obnovu v podstatû jen uspí‰il, pﬁesto
to není zdaleka ideální stav, protoÏe se musí v jednu dobu zpracovat velké mnoÏství dﬁeva, které je nyní na pﬁesyceném trhu obchodováno hodnû pod reálnou cenou a do budoucna nám smrk bude
citelnû chybût ve zpracovatelské sféﬁe. S touto situací se musíme
vyrovnat stejnû, jako to zvládli na‰i pﬁedchÛdci. BohuÏel musíme
v‰ichni pﬁijmout tuto hoﬁkou skuteãnost a brát konec nûãeho jako
zaãátek nového. Na‰e generace se prostû zrovna setkala s urãit˘m
pﬁírodním procesem a nám nezb˘vá neÏ pro na‰e potomky vypûstovat les nov˘.
Musíme se tak smíﬁit s faktem, Ïe smrk postupnû zmizí z krajiny,
ale zde v pﬁeváÏnû listnatém âeském stﬁedohoﬁí to na‰tûstí nebude
tak citeln˘ zásah pro pﬁírodu, jako tﬁeba na Vysoãinû ãi tam, kde
byly pûstovány témûﬁ souvislé smrkové lesy. Jednodu‰e ﬁeãeno,
pokud se ve Stﬁedohoﬁí vytûÏí v‰echen kÛrovcem napaden˘ smrk
(je ho tu cca 10% v˘mûry), zÛstane nám stále velk˘ souvisl˘ komplex listnat˘ch lesÛ a ‰koda na ekosystémech a krajinném rázu nebude tam zﬁetelná. Nám lesníkÛm ale zaãnou práce, které bohuÏel
nejsou veﬁejností vnímány tak, jako samotná tûÏba dﬁeva. Holiny se
musí nejen zalesnit, ale pﬁedem pﬁipravit - uklidit klest, ochránit
oplocenkami proti zvûﬁi. To obná‰í urãité ãinnosti, pohyb techniky
v lese, ãasto i omezení turistiky. Snaha je chovat se ‰etrnû, ale lec-

VytûÏené dﬁevo.

Svítání v lese má své kouzlo.
kdy se to bohuÏel úplnû nedaﬁí. VÏdy se tﬁeba poãítalo s tím, Ïe
v zimû mrzne a práce probíhají hlavnû v tomto období. Dnes s tím
uÏ nelze moc poãítat, a tak se obãas neradi musíme brodit blátem
a nadmûrnû opotﬁebovávat lesní cesty. Buìte tedy shovívaví
v na‰em konání, nûjak˘ ãas bude trvat, neÏ se v‰e po intenzivních
tûÏbách vrátí do normálu.
Rádi v lese pﬁivítáme náv‰tûvníky, turisty, slu‰né lidi, kteﬁí pro na‰i
práci mají pochopení. Chtûl bych podûkovat i mnoh˘m na‰im obãanÛm, kteﬁí nezi‰tnû uklízejí odpadky, aktivnû se zajímají o Ïivot
v lese a starají se o místo, kde Ïijí. Je skvûlé zjistit, Ïe lidé uÏ nevnímají les jen jako zdroj palivového dﬁeva, ale jako dÛleÏité pﬁírodní prostﬁedí.
Snad tento ãlánek trochu roz‰íﬁí obzory veﬁejnosti a pomÛÏe neznal˘m vnímat rÛst lesa, pﬁírodní procesy, pochopit a moÏná i ospravedlnit práci lesníkÛ v této sloÏité dobû.
Lesu zdar.
Petr Bláha, revírník LesÛ âR

L˘koÏrout smrkov˘ a seversk˘
V lesním hospodáﬁství âeské republiky je
nejroz‰íﬁenûj‰í druh zvan˘ l˘koÏrout smrkov˘
(Ips typographus). Pokud se pﬁemnoÏí, coÏ
se v souãasnosti dûje, je schopen zpÛsobit
neuvûﬁitelné ‰kody. V posledních letech v‰ak
pﬁedstavuje váÏn˘ problém také l˘koÏrout seversk˘ (Ips duplicatus), kter˘ se do âeska
dostal ze Sibiﬁe. Je více odoln˘ a na vût‰inu
hubících pﬁípravkÛ nereaguje.
Mlad˘ les.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Památné stromy na území Velemína
Kromû obecné ochrany ve‰ker˘ch dﬁevin
rostoucích mimo les pﬁed po‰kozováním
a niãením se uplatÀuje také pﬁísnûj‰í ochrana stromÛ, které jsou vyhlá‰eny památn˘mi
stromy, a stromÛ, které náleÏejí ke zvlá‰tû
chránûn˘m druhÛm rostlin.
Zvlá‰tní zv˘‰ená ochrana velmi v˘znamn˘ch nebo jedineãn˘ch ãástí pﬁírody má
v na‰í zemi dlouhou tradici. Vedle ãásti krajiny ãi geologického útvaru mÛÏe b˘t za
zvlá‰tû chránûnou ãást pﬁírody vyhlá‰en
právû strom, Ïivoãich, rostlina a nerost.
Památné stromy na území CHKO vyhla‰uje Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR,
která památné stromy nejen vyhla‰uje, ale
také ru‰í jejich ochranu nebo udûluje v˘jimky k jejich pokácení.
Na území obce Velemín máme celkem
4 památné stromy. Víte, které to jsou?
Nemusíme chodit daleko. Hned jeden
máme pﬁímo ve Velemínû. Jmenuje se ·imrova lípa. Jedná se o lípu velkolistou vysokou 16 metrÛ s obvodem kmene 391 cm.
Najdeme ji ve Velemínû u domu ã. p. 178.
Tato lípa byla vyhlá‰ena za památnou
19. záﬁí 2005 a její stáﬁí odborníci odhadují
na cca 400 let. Lípy velkolisté se v Evropû
doÏívají aÏ 1000 let.
Za na‰ím druh˘m památn˘m stromem
musíme na okraj lesa poblíÏ silnice Velemín
- Mile‰ov. Roste zde 20 metrov˘ Oskeru‰e
pod Ostr˘m. Ten byl vyhlá‰en za památn˘
26. bﬁezna 2015.

Oskeru‰e u Bílého Újezdu

Oskeru‰e pod Lovo‰em

·imrova lípa

Tﬁetí strom je také oskeru‰e, Oskeru‰e
u Bílého Újezdu. Tato památná oskeru‰e
o v˘‰ce 12 metrÛ a obvodu kmene 224 cm
roste v poli u Bílého Újezdu smûrem na Teplice. Za památn˘ strom byl vyhlá‰en dne
18. února 1998.
Jako poslední 4. památn˘ strom máme
také jeﬁáb. Oskeru‰e pod Lovo‰em roste
v lese u Ïluté trasy na Lovo‰. Ten byl za pa-

mátn˘ strom vyhlá‰en 17. listopadu 1997.
Mûﬁí 20 metrÛ s obvodem kmene 222 cm.
Jeﬁáb oskeru‰e roste obvykle v pahorkatinách od ·panûlska do Malé Asie. Dﬁíve byl
pûstován také jako ovocn˘ strom, dnes je to
spí‰e oblíbená alejová a parková dﬁevina.
Oskeru‰e se doÏívají aÏ 400 let.
Luká‰ William ·míd
Foto: Jaroslav Drtil, Milan Sotona

Oskeru‰e pod Ostr˘m

Knihovna Velemín je od 17. dubna 2021 opût v provozu
■ ON-LINE katalog
Odkaz na vyhledávání knih v katalogu místní knihovny ve Velemínû:
https://velemin-katalog.knihovnalitomerice.cz
Místní knihovna Velemín
Velemín 93
V˘pÛjãní doba:
sobota 8:30 - 10:30 hodin
Knihovnice: Mgr. Sylvie Holubová
http://velemin.knihovna.info

Místní knihovna Mile‰ov
Mile‰ov 16
V˘pÛjãní doba:
pondûlí 15:00 - 17:00 hodin
Knihovnice: Monika Koubová
http://milesov.knihovna.info
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POVÍDKA

Tﬁi dívky na Kibiãce
Minulé vydání Velemínského zpravodaje jsem vám psal o Pa‰kovû lsti. V tomto vydání si povíme povídku Tﬁi dívky na Kibiãce (Mal˘
Lovo‰).
„Pﬁed dávn˘mi ãasy poslala Ïena z Lovosic své tﬁi dûti - dûvãátka
je‰tû do ‰koly chodící - sbírat jahody do lesa na Kibiãku. Sestry se
zabraly do trhání, umínily si, Ïe pﬁekvapí maminku pln˘mi ko‰íãky
jahod. Nezpozorovaly, Ïe se pﬁiblíÏil veãer. Matka vyhlíÏela dívky
celá netrpûlivá a její netrpûlivost se zmûnila ve zlost. Myslela si, Ïe
jsou neposlu‰né a bÛhvíkde se toulají. V hnûvu pronesla neuváÏenû: „KéÏ by tam nahoﬁe v‰echny tﬁi zkamenûly!“ Sotva vyslovila ta
slova, její pﬁání bylo splnûno. Svoje dcery uÏ Ïivé neuvidûla.“
Pﬁí‰tû si povíme nûco o vodníku z Litochovic.
Luká‰ William ·míd
Zdroj: MAREK, Vitalij, Václav VERNER a Jiﬁí DVO¤ÁK. Povûsti
Litomûﬁicka. Hostivice: Baron, 2012. ISBN 978-80-86914-55-8.
Wikipedia

Kaple na Borãi má koneãnû zvon!
Zaãátkem bﬁezna 2021 se kaple na Borãi z roku 1910 doãkala nového litinového zvonu. TotoÏn˘ zvon loni obec poﬁídila také do kaple
na Hru‰ovce.
Luká‰ William ·míd
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 4/2020
konaného dne 21.12.2020
od 18.00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
Ing. Duda Miroslav, Hladík Oldﬁich, Janda
Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr.
Malíková Ladislava, Pleskaã Milan, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, Ing. Skalick˘ Jiﬁí
Omluveni: Hájková Tereza, Chmelaﬁová
Ivana, Pakan Josef
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 zapisovatele
p. Luká‰e Williama ·mída a ovûﬁovatele zápisu - V. Rajni‰ a Ing.J.Skalick˘
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, ing.E.Rainer, M.Pleskaã.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 49/2020: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, ing.E.Rainer, M.Pleskaã
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:

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.

■ pﬁebudování budovy obﬁadní sínû na

BOD â. 3
HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ listopad 2020 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 21.12.2020):

■

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ listopad 2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 51/2020 bylo schváleno

■

b) Projednáno pﬁidûlení dotace z Úﬁadu
práce âeské republiky ve v˘‰i 60.000,- Kã
na úhradu v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním uchazeãÛ o zamûstnání na období
od 1.10. do 30.11.2020 (2 místa).

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr podání Ïádostí o dotace do programÛ, které
budou vypisovány v prÛbûhu roku 2021,
jednotliv˘mi poskytovateli dotací (ministerstva, státní fondy, Ústeck˘ kraj, MAS).
Konkrétnû se jedná o projekty:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Úﬁadu práce âeské republiky ve
v˘‰i 60.000,- Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním uchazeãÛ
o zamûstnání na období od 1.10. do
30.11.2020 (2 místa).
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 52/2020 bylo schváleno
c) Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné se Zápisem z dílãího pﬁezkoumání
hospodaﬁení obce Velemín za období 1.1.
aÏ 30.9.2020. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení
obce nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.
Kontrola byla provádûna pracovníky odboru kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
Zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 53/2020 bylo schváleno

hﬁbitovû v Mile‰ovû na Kolumbárium
■ opravy drobn˘ch sakrálních staveb na

území obce
■ oprava a rekonstrukce pomníku obûtem

■
■

■
■

■ pokraãování v opravû Glorietu Mile‰ov

(zahradní pavilon)
■ oprava a sníÏení energetické nároãnosti

tûlocviãny Z· Velemín
■ multikulturní centrum Mile‰ov ãp. 160
■ opravy hﬁbitovních zdí a oplocení na hﬁbi-

tovech Velemín a Mile‰ov
■ pﬁebudování budovy obﬁadní sínû na

hﬁbitovû v Mile‰ovû na Kolumbárium
■ opravy drobn˘ch sakrálních staveb na

území obce
■ oprava a rekonstrukce pomníku obûtem

■

■
■
■

■
■

1. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
2. Zpráva starosty obce
3. Hospodaﬁení obce
4. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2020
5. Rozpoãet obce na r. 2021
6. Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu na roky
2020 -2024
7. Majetek obce
8. RÛzné
9. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 50/2020 bylo schváleno
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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d) Projednána moÏnost podání Ïádostí
o dotace do programÛ, které budou vypisovány v prÛbûhu roku 2021, jednotliv˘mi poskytovateli dotací (ministerstva, státní fondy,
Ústeck˘ kraj, MAS). O podání konkrétní Ïádosti bude rozhodováno radou obce. Konkrétnû se jedná o projekty:
■ pokraãování v opravû Glorietu Mile‰ov

obou svûtov˘ch válek na návsi ve Velemínû
vybudování a opravy chodníkÛ na území
obce (Velemín, Mile‰ov, Bﬁezno, Dobkoviãky, Bíl˘ Újezd)
revitalizace zámeckého parku a parkové
zdi
vybudování vodovodÛ v místních ãástech
Boreã a Kleteãná
zapojení náhradních zdrojÛ pitné vody
Dobkoviãky a Velemín do vodárenské
soustavy
oprava a rekonstrukce objektu ãp. 1 ve
Velemínû
rekonstrukce b˘valé ‰kolní jídelny na
‰kolní druÏinu

obou svûtov˘ch válek na návsi ve Velemínû
vybudování a opravy chodníkÛ na území
obce (Velemín, Mile‰ov, Bﬁezno, Dobkoviãky, Bíl˘ Újezd)
revitalizace zámeckého parku a parkové
zdi
vybudování vodovodÛ v místních ãástech
Boreã a Kleteãná
zapojení náhradních zdrojÛ pitné vody
Dobkoviãky a Velemín do vodárenské
soustavy
oprava a rekonstrukce objektu ãp. 1 ve
Velemínû
rekonstrukce b˘valé ‰kolní jídelny na
‰kolní druÏinu

Zastupitelstvo obce povûﬁuje radu obce
schválením podání konkrétní Ïádosti.
O pﬁijetí dotace v‰ak bude vÏdy rozhodovat zastupitelstvo obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 54/2020 bylo schváleno

(zahradní pavilon)
■ oprava a sníÏení energetické nároãnosti

tûlocviãny Z· Velemín
■ multikulturní centrum Mile‰ov ãp. 160
■ opravy hﬁbitovních zdí a oplocení na hﬁbitovech Velemín a Mile‰ov

BOD â. 4
ZMùNY ROZPOâTU OBCE
NA R. 2020
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu

obce - rozpoãtového opatﬁení z dÛvodu dorovnání skuteãného pﬁíjmu a v˘dajÛ a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn. Celkem se jedná
o zv˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 1,996.000,- Kã a zv˘‰ení v˘dajové ãásti
rozpoãtu o 995.709,- Kã. Rozdíl ve v˘‰i
1,000.291,- Kã bude ponechán na úãtech
obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny - rozpoãtové opatﬁení v pﬁíjmové ãásti o 1,996.000,- Kã a v˘dajové ãásti
ve v˘‰i 995.709,- Kã tak, jak byly pﬁedneseny a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl ve v˘‰i 1,000.291,- Kã
bude ponechán na úãtech obce. Souãasnû povûﬁuje starostu obce realizovat mimoﬁádné
rozpoãtové
opatﬁení
k 31.12.2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 55/2020 bylo schváleno
BOD â. 5
ROZPOâET OBCE
NA R. 2021
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem rozpoãtu obce na r. 2021.
Celkové pﬁíjmy navrhovány ve v˘‰i
27,332.600,- Kã. Celkové v˘daje jsou navrhovány ve v˘‰i 27,332.600,- Kã. Rozpoãet
je navrhován jako vyrovnan˘.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh rozpoãtu obce Velemín na r.
2021. Schválen˘ rozpoãet tvoﬁí pﬁílohu
zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 56/2020 bylo schváleno
BOD â. 6
ST¤EDNùDOB¯ V¯HLED ROZPOâTU
NA ROKY 2020 - 2024
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem stﬁednûdobého v˘hledu
rozpoãtu obce na roky 2020 - 2024.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu obce Velemín na roky 2020 - 2024.
Schválen˘ stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu
tvoﬁí pﬁílohu zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 57/2020 bylo schváleno
BOD â. 7
MAJETEK OBCE
a) Projednána Ïádost pana Jiﬁího Maliãkého, Velemín 137 o prodej ãásti pozemku
p.ã. 381/6 (dle GP ã. 424-95/2020 se jedná
o p.ã. 381/8 o v˘mûﬁe 300 m2) v k.ú. Velemín. Jedná se o pozemek, kter˘ je uÏíván
Ïadatelem jako zahrada a je souãástí souvislé plochy, jejíÏ ostatní ãásti jsou ve vlast-

nictví ostatních ãlenÛ rodiny Maliãk˘ch. Tyto
ostatní ãásti jsou pﬁedmûtem pﬁevodu na
p.Maliãkého.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 381/6 (dle GP ã. 42495/2020 se jedná o p.ã. 381/8 o v˘mûﬁe
300 m2) v k.ú. Velemín panu Jiﬁímu Maliãkému. Cena pozemku bude stanovena
odhadcem nemovitostí jako trÏní cena cena obvyklá. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrick˘m plánem, ocenûním a povolením vkladu do
KN budou hrazeny nabyvatelem. Podmínkou uzavﬁení kupní smlouvy je prokázání vlastnictví pana Maliãkého k sousedícím pozemkÛm p.ã. 381/4 a 381/6
v k.ú. Velemín.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 58/2020 bylo schváleno
c) Projednána smûna pozemkÛ mezi obcí
Velemín a Ústeck˘m krajem. Na stranû
obce se jedná o pozemky, které jsou souãástí komunikace I/8 ve Velemínû a na stranû Ústeckého kraje o pozemek, kter˘ je
souãástí místní komunikace v Bílém Újezdû.
Jednalo by se tedy o smûnu pozemkÛ p.ã.
1466/23 o v˘mûﬁe 280 m2 (dle GP ã. 398592/2018 ãást pÛvodní p.ã. 1466/24
a 1466/23), p.ã. 1466/53 o v˘mûﬁe 268 m2
(dle GP ã. 398-592/2018 ãást pÛvodní p.ã.
1466/40) a p.ã. 129/2 o v˘mûﬁe 16 m2 v k.ú.
Velemín (celková v˘mûra 564 m2) za pozemek p.ã. 1133/2 o v˘mûﬁe 1346 m2 v k.ú.
Bíl˘ Újezd.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smûnu
pozemkÛ p.ã. 1466/23 o v˘mûﬁe 280 m2
(dle GP ã. 398-592/2018 ãást pÛvodní p.ã.
1466/24 a 1466/23), p.ã. 1466/53 o v˘mûﬁe 268 m2 (dle GP ã. 398-592/2018 ãást
pÛvodní p.ã. 1466/40) a p.ã. 129/2 o v˘mûﬁe 16 m2 v k.ú. Velemín (celková v˘mûra 564 m2) za pozemek p.ã. 1133/2
o v˘mûﬁe 1346 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd mezi
obcí Velemín a Ústeck˘m krajem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 59/2020 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost pana Daniela Ellmricha, Mile‰ov 167, 411 32 Mile‰ov o prodej
pozemku p.ã. 6/10 o v˘mûﬁe 28 m2 v k.ú.
Páleã u Mile‰ova. Jedná se o pozemek,
kter˘ sousedí s nemovitostmi na kter˘ch je
Ïadatel podílov˘m spoluvlastníkem. Souãasnû se jedná o pozemek, kter˘ dle mapov˘ch podkladÛ, je souãástí zahrady u domu
ve vlastnictví p.Petra Moudrého. Návrh je
rozhodnutí o prodeji tohoto pozemku odloÏit
a pro‰etﬁit skuteãné umístûní pozemku 6/10
a jeho skuteãného uÏivatele.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí
o prodeji pozemku p.ã.6/10 p.Danielu
Ellmrichovi na dal‰í jednání zastupitel-

stva, po pro‰etﬁení skuteãností souvisejících s umístûním a uÏíváním tohoto pozemku.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 60/2020 bylo schváleno
BOD â. 8
RÒZNÉ
a) Projednán strategick˘ dokument obce „Plán rozvoje obce Velemín“. Jedná se
o dokument, kter˘ je nezbytn˘ pro dal‰í rozvoj na‰í obce a je vyÏadován poskytovateli
dotací jako jedna z povinn˘ch pﬁíloh Ïádostí
o dotace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje strategick˘ dokument obce - „Plán rozvoje obce
Velemín“.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 61/2020 bylo schváleno
BOD â. 9
DISKUSE
■ p. Weiss - „Chtûl jsem se zeptat. U nás
pﬁed domem, nad pﬁíjezdovou cestou, je
velká hromada listí, bordelu po rekonstrukci, leÏí tam záchody, obklady, dlaÏdiãky
a o kus dál na b˘valém hﬁi‰ti hromada
‰rotu, tak jsem se chtûl zeptat, jestli by
s tím ne‰lo nûco udûlat, pﬁípadnû dát nûjak˘ kontejner.“
■ p. Janda - „Minul˘ t˘den jsem byl informovan˘ panem Mrázkem st., Ïe tam leÏí nûjak˘ takov˘ nehorázn˘ bordel u zpevnûné
plochy u b˘valého kuÏelníku.“
■ p. Janda - „Pane Weissi, zaﬁídím to.“
■ p. Weiss - „Dûkuji Vám hroznû moc.
Potom jsem se chtûl zeptat na plánované
nové dûtské hﬁi‰tû co tam má b˘t. Na minulém zastupitelstvu se ﬁe‰ilo, Ïe uÏ tam je dokumentace zpracovaná, ale co se t˘ãe nûjaké stavebního povolení, nebo nûco takového, bude se tam ﬁe‰it? ProtoÏe jsme
vlastnû sousedi.“
■ p. Janda - „Ta lokalita je obecnû urãená pro sportovní vyuÏití a volnoãasové aktivity a tam stavebního povolení není potﬁeba. Mantinely tam nebudou, jen suchá
opûrná zeì, která povolení nepotﬁebuje.
Bude tam vlastnû jen zpevnûná plocha
a oplocení.“
■ p. Weiss - „Ale jakoby minimálnû za mû
urãitû nûjaké vyjmutí ze zemûdûlského pÛdního fondu?“
■ p. Janda - „Ohlá‰ení a na sportovi‰tû
se vynûtí ze ZPF nevztahuje. Jestli máte
zájem vidût ten projekt, tak se mÛÏete zastavit na úﬁadû.“
■ p. Weiss - „No jestli by to pﬁípadnû ‰lo,
byl bych rád. Mû ‰lo jen o to, Ïe je to v blízkosti na‰eho plotu.“
■ p. Janda - „Minul˘ t˘den pan starosta
podal Ïádost o dotaci mimo jiné na toto hﬁi‰tû.“
■ p. Weiss - „A co se t˘ãe parkování aut,
je to tam nûjak˘m zpÛsobem zohlednûné?“
■ p. Janda - „Pﬁedpokládáme vyuÏití
místními obãany, takÏe nepﬁedpokládáme,
Ïe tam nûkdo bude jezdit autem.“
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■ p. Weiss - „Aby nedo‰lo k tomu, Ïe tam
budou tﬁi, ãtyﬁi auta stát u nás pﬁed barákem. MÛÏu se tedy pﬁijít podívat na dokumentaci?“
■ p. Janda - „Urãitû, pokud budete mít
zájem, tak se zastavte na úﬁadû.“
■ p. Weiss - „A pak poslední vûc. StûÏovali jsme si na hluk z hospody, stûÏovali
jsme si, Ïe uÏ to je pro nás neúnosné, snaÏili jsme se to nejdﬁíve ﬁe‰it sami, bez úspûchu. Pan Kﬁivánek mi posílal e-mail, Ïe mu
je známo, Ïe se to ﬁe‰ilo domluvou nájemci,
ale vÛbec nic se v podstatû nevyﬁe‰ilo. Teì
si tam dali nûjaké desky a jsou tam zabednûn˘, a co se t˘ãe ru‰ení noãního klidu, tak
tam o pÛlnoci pﬁijedou auta, troubí a tÛrují
je. Niãí se tam majetek obce, niãí se tam
soukromé majetky. Pro nás uÏ je to neúnosné. Chtûl jsem se jenom zeptat, jestli uÏ je
to z va‰í strany vyﬁe‰ené, nebo jak to ﬁe‰íte?“
■ p. Janda - „Já jsem okamÏitû po Va‰í
stíÏnosti kontaktoval pana Licinberka, kter˘
je nájemcem na tom objektu, resp. nebytov˘ch prostorech, a upozornil jsem ho na to,
Ïe je potﬁeba dodrÏovat noãní klid. Pokud to
tam pokraãuje, tak dojde k tomu, Ïe Rada
obce ukonãí nájemní smlouvu. Nejste jediní,
kdo si stûÏuje. V souãasnosti provoz toho

„klubu“ ﬁe‰í Ïivnostensk˘ úﬁad.“
■ p. Kﬁivánek - „Byli jsme poÏádání
o souãinnost ze strany Ïivnostenského
úﬁadu a souãasnû ze strany policie, takÏe
obû tyto instituce mají nájemní smlouvu
resp. si vyÏádali nájemní smlouvu s panem
Licinberkem.“
■ p. Weiss - „KdyÏ jedete, tak není nic
vidût, jsou zatemnûn˘, mají tam asi nûjaké
desky.“
■ p. Karfík - „To uÏ jsem také sly‰el, Ïe
jsou zatemnûn˘ a sedí tam pﬁi svíãkách.“
■ p. Janda - „Já se tam byl v pátek podívat a není nic vidût. Z venku to vypadá, Ïe
je hospoda zavﬁená. Tam bude asi opravdu
ﬁe‰ení, Ïe rada ukonãí nájemní smlouvu na
nebytové prostory.“
■ p. Karfík - „No alespoÀ na nûjakou ãást
roku urãitû. Já nevím jak to tam vÛbec je,
ale myslím si, Ïe to tam jede tak napÛl naãerno, nevidím do toho.“
■ p. Janda - „Já bych nerad ru‰il nájemní
smlouvu, ale pokud s nimi není rozumná
ﬁeã, tak asi nic jiného nezbyde.“
■ p. Karfík - „Pﬁesnû, komu není rady,
tomu není pomoci. Jestli probíhá ‰etﬁení od
ÏivnostÀáku a od policie, tak vyãkejte na
závûr ‰etﬁení.“
■ p. Weiss - „To je jen otázka ãasu, kdy

se tam nûco stane. Já jsem tﬁeba venku
s dûtmi na hﬁi‰ti, je ‰est hodin, pﬁijede 6 lidí,
vyskáãou z auta a sedí tam u piva do noci,
a co mám ﬁíct dûtem? Vevnitﬁ mají záchody,
ale jdou ven a vymoãí se na dûtské hﬁi‰tû.
Ráno si tam hrajou dûti. Tak jestli by s tím
‰lo nûco udûlat.“
■ p. Janda - „Dobrá, mám to zapsané.“
■ p. Weiss - „Jo, díky moc.“
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(19.20 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 28. 12. 2020
Zapisovatel:
·míd Luká‰ William
Dne: 28.12.2020
Ovûﬁovatelé zápisu:
Rajni‰ V.
Dne: 28. 12. 2020
Ing. Skalick˘ J.
Dne: 28. 12. 2020
Starosta:
Petr Kﬁivánek
Dne: 28. 12. 2020
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