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Zlat˘ erb 2019
Ve ãtvrtek 21.3.2019 probûhl v budovû Krajského úﬁadu Ústeckého kraje slavnostní ceremoniál vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe Zlat˘ erb
2019. Hodnotné ceny a diplomy pﬁedával hejtman Ústeckého kraje,
pan Oldﬁich Bubeníãek. SoutûÏilo se v kategoriích nejlep‰í webová
stránka mûsta, nejlep‰í webová stránka obce a v kategorii Smart
city a nejlep‰í elektronická sluÏba. Obec Velemín se v krajském kole
soutûÏe umístila na 3. místû za sluÏbu Mobilní rozhlas. Je‰tû nemáte tuto sluÏbu? Pﬁihlá‰ením na webov˘ch stránkách obce www.velemin.cz se snadno pﬁidáte. Dal‰í sluÏbou, kterou novû mobilní rozhlas umí je mobilní aplikace. Návod ke staÏení je popsán níÏe.
MÁME PRO VÁS APLIKACI
PRO CHYTRÉ TELEFONY
Stáhnûte si aplikaci do Va‰eho mobilu
a otestujte v‰echny uÏiteãné funkce.

VáÏení obãané,
jak jistû víte, pﬁistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi úﬁadem a obãany. JiÏ
nûjak˘ ãas vyuÏíváme SMS zprávy, hlasové
zprávy a e-maily a v tuto chvíli bychom Vám
rádi pﬁedstavili dal‰í moÏnost, jak získat
je‰tû více informací. Na‰i novou aplikaci pro
chytré telefony.
UÏiteãné funkce aplikace
Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástûnka: Na hlavní stránce
aplikace najdete v‰echny zprávy z úﬁadu.
Aktuality, informace z úﬁední desky a fotografie z událostí, stejnû jako rozcestník do
dal‰ích sekcí aplikace. Kromû novinek se
také dozvíte, jaké je u nás zrovna poãasí,
kdo má svátek a najdete tam upozornûní na
zprávy, které Vám budeme posílat.
• Fotohlá‰ky Zmapujto: Funkce, díky
které mÛÏete vyfotit a poslat na úﬁad pochvaly i námûty na zlep‰ení. Staãí pﬁímo
v aplikaci vyfotit ãernou skládku, v˘mol na
silnici, nesvítící lampu, zniãenou laviãku
nebo napﬁíklad sraÏenou zvûﬁ, oznaãit místo
a odeslat. Kompetentní osoba se jiÏ postará

o nápravu. Samozﬁejmû budeme rádi i za
pozitivní a pochvalné fotohlá‰ky jako povedenou rekonstrukci, opraven˘ chodník nebo
hezkou vánoãní v˘zdobu.
• TísÀové linky: V aplikaci mÛÏete jednodu‰e najít seznam nejdÛleÏitûj‰ích tísÀov˘ch linek a zavolat záchrannou sluÏbu, hasiãe ãi policii. Souãástí této funkce je také
moÏnost zobrazit Va‰i aktuální polohu
a mapu okolí pro pﬁípad nenadál˘ch událostí a nehod. Díky TísÀov˘m linkám budete mít
pocit bezpeãí, aÈ pÛjdete kamkoliv.
• Informace o místû Va‰eho bydli‰tû:
V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje, stejnû jako fotogalerii z kulturních ãi jin˘ch aktivit, kontakty
a otevírací dobu úﬁadÛ a tipy na nejzajímavûj‰í aktivity a v˘lety v okolí. U kaÏdého tipu
na v˘let navíc najdete jeho polohu, otevírací
dobu a pﬁípadnû vstupné. UÏ si nebudete
muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhnûte si aplikaci Mobilní rozhlas!
Jak zaãít pouÏívat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhnûte aplikaci a nainstalujte ji.
2. Otevﬁete aplikaci a vyberte místo Va‰eho
bydli‰tû.
3. Zadejte své telefonní ãíslo, aby bylo
moÏné Vá‰ kontakt pﬁiﬁadit k aplikaci.
4. A to je v‰e! MÛÏete zaãít vyuÏívat v‰echny funkce v aplikaci.
Díky na‰í nové
aplikaci Mobilní
rozhlas budete mít
vÏdy po ruce dÛleÏité
informace,
kontakty i moÏnost se podílet na
zlep‰ení
Ïivota
u Vás i ve Va‰em
okolí.
Kunrtová Monika

Soupis prací proveden˘ch na obecním majetku
za UPLYNULÉ T¤I MùSÍCE

dobû provádíme opravy a rekonstrukce nûkolika bytÛ, napﬁ. ve Bﬁeznû nebo Dobkoviãkách.
Pokraãujeme prostﬁednictvím místních
V zimním období je prioritou obce v rámci
ní vyuÏití, jak jsme jiÏ v minulosti informovaobãanÛ
v nûkter˘ch místních ãástech
provádûn˘ch prací zimní údrÏba chodníkÛ
li, pro‰el taktéÏ rozsáhlou rekonstrukcí.
v proﬁezávkách náletov˘ch dﬁevin podél
a komunikací. Zimní údrÏbu komunikací
V souãasnosti se dokonãují malíﬁské práce,
polních cest a úãelov˘ch komunikací v maobec zaji‰Èuje prostﬁednictvím dlouholeté
pokládka dlaÏby a osazení interiérov˘ch
jetku obce tak, abychom mohli i na dále
spolupráce s místními zemûdûlci, kteﬁí prodveﬁí.
pokraãovat do budoucna s opravami povrvádûjí pluÏení snûhu a posyp komunikací inPrÛbûÏnû taktéÏ dochází k opravám a rechÛ tûchto cest. Pﬁedpokladem je, Ïe tyto
ertním materiálem v na‰em pﬁípadû ‰tûrkem
konstrukcím nájemních bytÛ v majetku obce
práce budou pokraãovat i na podzim. Nûz kamenolomu Dobkoviãky. O údrÏbu chodVelemín. K rekonstrukcím a opravám bytÛ
které z tûchto vyﬁezan˘ch mezí a struh
níkÛ se v místních ãástech obce Velemín ve
pﬁistupujeme u star‰ích bytÛ a to vût‰inou
podél cest bude zároveÀ vyuÏivût‰inû pﬁípadÛ starají místní obto k realizaci druhé etapy náãané, se kter˘mi má obec nebo
hradní v˘sadby stromÛ a keﬁÛ
KS Velemín s.r.o., uzavﬁenu doza vykácené stromy a remízky
hodu nebo smlouvu o provedení
v souvislosti s v˘stavbou Dálnipráce. Zimní údrÏba chodníkÛ
ce D8.
ve Velemínû i pro jejich rozsah
Obec Velemín, se dlouhá léta ve
byla v minulosti ﬁe‰ena prov‰ech sv˘ch místních ãástech
stﬁednictvím stálé zamûstnankypravidelnû stará o zdraví
nû obce plus pracovníky v rámci
a vzhled stromÛ na obecních posmlouvy s Úﬁadem práce. Bohuzemcích. I kdyÏ se mnohdy na
Ïel smlouvu s Úﬁadem práce,
první pohled zdá, Ïe je vzhled
uzavﬁenou na dobu urãitou
a zdravotní stav stromu jedin˘m
Vizualizace
dûtského
hﬁi‰tû
za
fotbalov˘m
hﬁi‰tûm.
v roce 2018, nebylo moÏné tak
dÛvodem provedení zdravotního
jako v minul˘ch letech prodlouﬁezu, opak je pravdou. Hlavním
Ïit, coÏ zpÛsobilo na‰í obci pﬁi
dÛvodem provádûní proﬁezávek
zimní údrÏbû chodníkÛ potíÏe.
stromÛ je bezpeãí obãanÛ,
Obec Velemín po oznámení
ochrana jejich Ïivota, zdraví
spoleãností âEZ o plánované
a v neposlední ﬁadû i ochrana
rekonstrukci rozvodÛ nízkého
majetku, toho veﬁejného i sounapûtí v místní ãásti Bíl˘ Újezd
kromého. Zdravotním ﬁezem
nechala v loÀském roce zpracoovlivníme i délku Ïivota stromu,
vat projektovou dokumentaci na
bohuÏel v nûkter˘ch pﬁípadech
rekonstrukci ãásti veﬁejného
musíme pﬁikroãit i k pokácení
osvûtlení v dotãené lokalitû
stromu. Tam kde si nejsme jisti,
obce. Na základû této PD bylo
Vizualizace dûtského hﬁi‰tû u bytovek za OÚ.
Ïe je to nezbytnû nutné, Ïádáme
pﬁíslu‰n˘m stavebním úﬁadem
o konzultaci Agenturu ochrany
vydáno stavební povolení pro tuto akci. Na
pﬁed pﬁedáním bytu novému nájemníkovi.
pﬁírody
a
krajiny.
Jak se ukázalo o leto‰ní
realizaci se obec dohodla se spoleãností
Ve vût‰inû pﬁípadÛ je dÛvodem tﬁeba jen
zimû,
která
byla
nadprÛmûrnû vûtrná, je
provádûjící pro spoleãnost âEZ rekonstrukãásteãné rekonstrukce stáﬁí bytu, ãetnost
údrÏba stromÛ nezbytnou, jsme totiÏ jedna
ci rozvodÛ NN. V nejbliÏ‰í dobû by mûla b˘t
uÏívání nûkter˘ch ãástí, nebo kvalita zvolez mála obcí na‰eho rozsahu v kraji, která
stavba dokonãena.
n˘ch materiálÛ pﬁi budování bytÛ. V pﬁípadû
nemusela ﬁe‰it v˘vraty a polomy stromÛ
Na základû prÛzkumu veﬁejného mínûní
tûch nejstar‰ích bytÛ, mluvíme zhruba
v intravilánu sv˘ch místních ãástí. Proto
na v˘bûr lokalit pro nová dûtská hﬁi‰tû, které
o dvou desítkách let uÏívání. PﬁeváÏnû proi v leto‰ním roce budeme realizovat proﬁezy
obec provedla prostﬁednictvím sociálních
vádíme opravy odpadních potrubí na to nastromÛ a to s odbornou firmou, která pﬁedsítí v loÀském roce, byly zahájeny terénní
vazujících rekonstrukcí koupelen, opravy
loÏí nejlep‰í cenovou nabídku.
a pﬁípravné práce pﬁed samou montáÏí dûtelektroinstalace, v˘mûny podlahov˘ch kryJanda Petr
ského hﬁi‰tû na pozemku za fotbalov˘m
tin a kuchyÀsk˘ch linek apod.. V souãasné
hﬁi‰tûm. MontáÏ hﬁi‰È ve Velemínû by mûla
b˘t realizována na konci mûsíce bﬁezna. Po
instalaci hﬁi‰È bude probíhat osetí prostoru
mezi jednotliv˘mi prvky travou, oplocením
Celkem obãanÛ v obci: 1600 (z toho 258 dûtí do 15-ti let a 1342 dospûl˘ch)
a v pﬁípadû dûtského hﬁi‰tû za fotbalov˘m
Vûková struktura obyvatel (prÛmûrn˘ vûk):
hﬁi‰tûm vybudováním provizorní pﬁístupové
cesty. O provizorní cestu se jedná z dÛvodu
Dospûlí
Dûti
plánované v˘stavby kabin pro fotbalisty
MuÏi
Îeny
Chlapci
Dívky
a zázemí pro poﬁádání kulturních a spole48 let
51,73 let
7,85 let
8,48 let
ãensk˘ch akcí v této lokalitû, na jehoÏ v˘Celkov˘ prÛmûrn˘ vûk ve v‰ech místních ãástech obce je 42,68 let.
stavbu byla prostﬁednictvím fotbalového
Statistika pohybu obyvatel za rok 2018:
klubu na konci loÀského roku podána ÏáPﬁistûhovaní
Narození
Odstûhovaní
Úmrtí
dost o dotaci.
85
10
-24
-23
Nadále i pokraãuje rekonstrukce obcí zakoupeného b˘valého bistra ve Velemínû
Poãty a oblíbenost kﬁestních jmen:
ã.p. 90, kde v roce 2018 rekonstrukcí ãásti
MuÏská
Îenská
objektu vznikly prostory obcí provozované
1. Jiﬁí (56x)
1. Jana (46x)
poboãky Po‰ty partner. Zbytek objektu, se
2. Jan (44x)
2. Marie (32x)
kter˘m se do budoucna poãítá pro komerã3. Petr (41x)
3. Hana (26x)
Kunrtová Monika
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Dûtsk˘ karneval ve Velemínû
V nedûli 3.3.2019 se jako jiÏ tradiãnû
konal dûtsk˘ karneval na sále Motorestu ve
Velemínû. Letos nás a na‰e dûti nav‰tívil
Mickey a Minnie se sv˘mi pomocníky, kteﬁí
rozdávali dûtem bonbóny a svítící náramky.
Cel˘ program trval cca 2 hodiny, kdy si dûti
mohly zatancovat, zablbnout a nechat se vy-

fotit s maskoty leto‰ního karnevalu. CoÏ byla
bez pochyb nejvût‰í atrakce. Velmi nás mrzí
jako poﬁadatele, Ïe jsme se pot˘kali s nejvût‰ím problémem a tím byl prostor. V leto‰ním roce sál opravdu praskal ve ‰vech. CoÏ
se bohuÏel ukázalo hlavnû na tom, Ïe dûti
nemûly dostatek prostoru na hry, které pro

nû byly pﬁipravené a ani se nemohly uskuteãnit. Na akci pﬁi‰lo okolo stovky dûtí a je‰tû
o nûco více dospûl˘ch. V dal‰ích letech pﬁistoupíme k jinému ﬁe‰ení poﬁádání vnitﬁních
akcí, protoÏe zájem je obrovsk˘. Vûﬁte, Ïe
ani pro nás ta situace nebyla lehká, ale nûjak˘m zpÛsobem jsme to v‰ichni zvládli. Fotografie z této akce naleznete na oficiálních
stránkách obce www.velemin.cz a na FB
stránkách - Obec Velemín. Tû‰íme se na
dal‰í akce.
Kunrtová Monika

Akce, které probûhly v domovû dÛchodcÛ v Mile‰ovû
Milí spoluobãané, rádi bychom se s vámi podûlili o akce, které
probûhly v domovû dÛchodcÛ v Mile‰ovû od zaãátku leto‰ního roku.
Jako první nás 11.1. 2019 odpoledne nav‰tívila charitativní sbírka
„Tﬁí králÛ“. Pﬁi‰ly dûti ze základní ‰koly ve Velemínû pﬁevleãené
v kost˘mech Ka‰para, Melichara a Baltazara. Doprovázela je na‰e
oblíbená p. Mazánková a p. faráﬁ Roman Depa z Lovosic. Vzpomínalo se, co se 6.1. dûlávalo a co vÛbec tento den znamená. UÏivatelé byli za jejich pﬁítomnost moc rádi a písniãku „My tﬁi králové“ zpívali s nimi. Poté dostali cukﬁík a kalendáﬁ. Pro na‰e uÏivatele to bylo
pﬁijemné zpestﬁení v‰edního odpoledne.
Dne 20.2.2019 se ná‰ domov zahalil do masopustního veselí
a rozmanitost masek byla pﬁeveliká. K poslechu i tanci hrál p. âech
na klávesy a zatanãit v kost˘mech pﬁi‰ly dûti z mateﬁské ‰koly Mile‰ov. Zapojily se do tance jak s uÏivateli tak i se zamûstnanci, kteﬁí
mimo jiné mûli pro v‰echny zúãastnûné pﬁipravené vystoupení s balonky v podání nástupu fotbalového t˘mu. Balonky létaly po celé
spoleãenské místnosti, uÏivatelé se také ihned zapojili a s balónky
si pinkali, mûli radost a smáli se. Zpﬁíjemnûním bylo podávání kávy
s domácím ‰trÛdlem a nebo líneck˘m ﬁezem. Celé dopoledne se vydaﬁilo, v‰em se ma‰karní velice líbil.
Ve stﬁedu 6.3.2019 u nás v domovû probûhl VII.roãník „MDÎ-MILE·OVSK¯ DEN ÎEN“, kter˘ se nesl v duchu minulém. Dobrovolnice z ﬁad zamûstnankyÀ se pﬁevlékly za culíkaté pion˘rky, upovídanou uklízeãku, pracující lid na 120 %, matrikáﬁku a pana pﬁedsedu mûstského národního v˘boru. Paní matrikáﬁka s panem pﬁedsedou mûli uvítací ﬁeã pﬁed konanou akcí. Po uvítání pﬁi‰lo krátké
pásmo básní recitované místními pion˘rkami. Tradiãnû nás také pﬁi‰ly potû‰it dûti z M· Mile‰ov s paní uãitelkou, které nám pﬁednesly
a zazpívaly ke svátku Ïen a pozdûji se také zapojily a vyzkou‰ely si
dané disciplíny. Vystoupení se v‰em zúãastnûn˘m líbilo, bylo neoãekávan˘m pﬁekvapením.
Po zahájení se ‰lo na vûc. Daného konání se zúãastnila ãtyﬁi
druÏstva sloÏená ze tﬁí Ïen- z DUT Litomûﬁice, DD âíÏkovice,
PDSS Teplice a domácí. SoutûÏio se v deseti disciplínách, napﬁíklad
‰krábání brambor, poznávání hercÛ, pﬁebírání lu‰tûnin, poznávání
kuchyÀského náãiní a oblíbené jedhohubky, které si soutûÏící poté
snûdly. Souboj byl tûÏk˘ a vyrovnan˘, ale nakonec na prvním místû
skonãila domácí p. M.K., na druhém a tﬁetím místû se umístily Ïeny
z PDSS a také mezi doprovody zvítûzila p. G. â. z PDSS. Nikdo ale

neodjel s prázdnou, jako pozornost dostala kaÏdá Ïena kytiãku.
Cel˘ den mûl velik˘ úspûch a v‰ichni se tû‰í na dal‰í.
A Ïe toho nebude málo! âekají nás v˘lety, akce v jin˘ch zaﬁízení
a pﬁedev‰ím Velikonoce. UÏ teì je ná‰ domov pln˘ zajíãkÛ z papíru,
jarních obrázkÛ a malovan˘ch vajíãek. Doufáme, Ïe i vy se tû‰íte na
svátky jara a pﬁejeme vám jejich krásné proÏití.
UÏivatelé a zamûstnanci domova dÛchodcÛ Mile‰ov
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Mile‰ovsk˘ karneval
V nedûli 10.3. se v Mile‰ovû na hﬁi‰ti ve fotbalovém klubu dûti rozlouãily s masopustním obdobím vesel˘m rejem nápadit˘ch masek.
Se‰ly se zde místní dûti, omladina z nedalekého okolí, ale i droboÈ
od Ú‰tûka.
Tanãily zde pohádkové postaviãky od princezen, králÛ, rytíﬁÛ,
knûÏny, carevny, Carmen, indiánky N‰oãi. Dále nechybûli ani pﬁedstavitelé zvíﬁátek jako pejsek, koãiãka, my‰ka, zajíãek, ninja Ïelvy,
jednoroÏec atd.
A do tﬁetice samozﬁejmû i masky sportovcÛ fotbalistÛ, pavouãí
muÏ a dal‰í atleti. Hlavnû potápûãi patﬁí uznání za odváÏn˘ tanec s
ploutvemi. Ti v‰ichni stﬁídali tanec se soutûÏemi, jeÏ byly doprová-

zeny bezprostﬁedním nad‰ením a radostí z nedûlního odpoledne. V
soutûÏích byly masky odmûnûny sladkostmi a na závûr i hraãkou jeÏkem v kleci a ãokoládou, neboÈ si v‰ichni peãlivû pﬁipravili krásné, ruãnû ‰ité ãi vyrobené masky.
Podûkování za uspoﬁádání mile‰ovského karnevalu patﬁí pﬁedev‰ím rodinû Richterové, Koubové, Sokolové z Mile‰ova dále p.Machotové, p. Hlu‰iãkové. JeÏek v kleci dûti moc potû‰il, za coÏ moc
dûkujeme p. Slámové.
Za finanãní podporu dûkujeme OÚ Velemín,TJ Sokol Mile‰ov
a v‰em, kteﬁí se zaslouÏili o skvûlou náladu.
Tû‰íme se na veselé tváﬁe zase napﬁesrok??
Mazánková Eva

JeÏí‰kova vnouãata v Mile‰ovû
Letos poprvé se ná‰ domov pﬁihlásil do
projektu JeÏí‰kova vnouãata, která vznikla
na podzim roku 2016. U jejich zrodu stála
novináﬁka Olga ·trejbarová, která se rozhodla, Ïe udûlá radost mnoha osamûl˘m
lidem v Domovech pro seniory.
Spolu se sv˘mi pﬁáteli a dal‰ími nad‰enci
a dobrovolníky, kteﬁí se soustﬁedili kolem facebookové skupiny JeÏí‰kova vnouãata,
dokázali splnit bûhem dvou mûsícÛ 600 vánoãních pﬁání babiãkám a dûdeãkÛm v domovech pro seniory a dal‰ích podobn˘ch
zaﬁízeních.
V roce 2017 se do organizace JeÏí‰kov˘ch vnouãat pustil âesk˘ rozhlas. Oslovil
stovky domovÛ pro seniory, zdravotnick˘ch
zaﬁízení a peãovatelsk˘ch sluÏeb. O projektu odvysílal velkou informaãní kampaÀ
a ﬁadu reportáÏí.
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Posluchaãi zareagovali fantasticky. To, co
rozpoutali, neãekali ani nejvût‰í optimisté.
13 084 doruãen˘ch dárkÛ, kosmetika, sladkosti, hry, obleãení, kníÏky, ale také poãítaãe, rádia nebo televize, které byli rozeslány
po celé âeské republice. A mechanické
a elektrické vozíky - tûch bylo pﬁes padesát.
V na‰em zaﬁízení se podaﬁilo za spolupráce personálu splnit také spousta pﬁání,
od tûch drobn˘ch aÏ po ta hodnotnûj‰í. Nûkteﬁí uÏivatelé mûli radost z lampiãky, biÏuterie, kníÏky ale dorazila i televize, kﬁeslo atd.
Na‰im uÏivatelÛm se splnilo i spoleãné
pﬁání, pﬁáli si kuÏelky a pergolu, tû‰í se aÏ
za pûkného poãasí tyto úÏasné dary vyuÏijí.
KuÏelky jim zakoupila stﬁední ‰kola AGC
z Teplic, ta má zájem navázat s na‰ím domovem i dal‰í spolupráci, jednalo by se
o hudební vystoupení dûvãat z této ‰koly.

JiÏ zaãali pﬁipravovat a nacviãovat s uãiteli
písnû, které rádi zazpívají na‰im uÏivatelÛm
na akcích jako je na‰e tradiãní pouÈ a jiné.
Bude to jistû velice zajímavé mezigeneraãní
setkávání seniorÛ a mlád˘ch lidí, kteﬁí
mnohdy vÛbec netu‰í co stáﬁí obná‰í.
Nûkteﬁí dárci poslali vybranému obdarovanému i dopis se zpûtnou adresou, ve kterém napsali nûco o sobû. Ve spolupráci
s personálem uÏivatel odepsal, nûkdo se
i rozepsal o svém Ïivotû. MoÏná a bylo by to
hezké, vznikne i nové pﬁátelství.
Projekt JeÏí‰kova vnouãata otevﬁel brány
v‰em lidem do domovÛ dÛchodcÛ, chránûn˘ch bydlení a domovÛ se zvlá‰tním reÏimem, kteﬁí mnohdy ani netu‰í, jak˘ je Ïivot
za zdmi tûchto zaﬁízení.
Na‰i uÏivatelé dûkují v‰em, kteﬁí stáli
u zrodu tohoto úÏasného projektu a hlavnû
lidem, kteﬁí se pﬁihlásili a poslali dárky.
Veinholdová Andrea

Premiéra Tﬁíkálové sbírky v Mile‰ovû 2019
Poprvé v leto‰ním roce se 11.1. vydali mile‰ov‰tí koledníci za
podpory pana faráﬁe Romana Karola Depy popﬁát ‰tûstí, zdraví na
zámek a do podzámãí.
V zámeck˘ch prostorách se potû‰ili zpíváním tﬁíkrálové koledy klienti, ale i zamûstnanci, kteﬁí nás mile pﬁijali a pﬁispûli do sbírky.
I v podzámãí si vedli koledníci skvûle, vytrvale a zvuãnû
zpívali od domu k domu, kde
byli téÏ ‰tûdﬁe odmûnûni do kasiãky a nechybûla ani nûjaká ta
sladkost na zub.
PﬁestoÏe byl mûsíc leden,
pﬁekvapilo nás aprílové poãasí,
na zámku nám pr‰elo a v podzámãí snûÏilo.
Prokﬁehlé zpûváãky po úspû‰ném koledování pozvala
obyvatelka Mile‰ova, paní
Hajná, na v˘born˘ hork˘ ãaj s
obãerstvením, za nûÏ jsme byli
velmi vdûãni.
Ve Velemínû probûhla Tﬁíkrálová sbírka jiÏ 8.1. 2019 do níÏ
se zapojily i dûti z místní Z· a
M·, proto patﬁí podûkování
paní ﬁeditelce Ladislavû Malíkové, která umoÏnila konání
sbírky ve ‰kole.
Roman K. Depa zde mohl s
dûtmi pohovoﬁit, vysvûtlit jim poslání Tﬁíkrálové sbírky, jejíÏ pﬁesah
se t˘ká i pomoci bliÏnímu a je zaloÏena na solidaritû mezi lidmi. Dûti
se pﬁi tomto setkání dozvûdûly o Tﬁech králích, v˘znamu a poselství

jejich pﬁíchodu do Betléma a o svûceni obydlí K+M+B 2019, kde Tﬁí
králové koledují.
Tﬁikrálová sbírka je tradice, jejíÏ novodob˘ rozmûr je pomoci lidem
v nouzi, coÏ se nám daﬁí naplÀovat díky pﬁíspûvkÛm, které domácnosti poskytují.
Podûkování patﬁí v‰em obãanÛm Mile‰ova a Velemína, kteﬁí nás
vﬁele pﬁijali a ochotnû pﬁispûli nemalou ãástkou do tﬁíkrálové sbírky,
celkem se vybralo 8018 Kâ.
V neposlední ﬁadû dûkujeme zpûváãkÛm, koledníkÛm- Ondrovi
Karfikovi, Aliãce a Gábince Richterové, Nikolce Bení‰kové, Anetce
Skalické a Eli‰ce Steifové (ãlenÛm pûveckého sboru Z· Velemín).
Text a foto: Eva Mazánková

Vítali jsme nov˘ rok po svém, ale s noblesou
Bílinka - Opravdu stylovû se s loÀsk˘m rokem, ve kterém jsme si pﬁipomínali sté v˘roãí samostatného âeskoslovenska, rozlouãili obyvatelé Bílinky, ReÏného Újezda a Borãe.
Na silvestrovsk˘ veãer 2018 si v klubu na Bílince pﬁipravili z vlastní iniciativy zábavn˘ kvíz, ve kterém tentokrát ne‰lo o znalosti, ale hlavnû o zábavu, do‰lo i na vystoupení zahraniãní hvûzdy. A aby to nebylo málo, v˘jimeãnost veãera podpoﬁila vût‰ina zúãastnûn˘ch, zejména dam, róbami ve stylu
první republiky. V˘borná zábava se samozﬁejmû protáhla aÏ do prvních
hodin Nového roku. Obdivuhodné je mimo jiné to, Ïe se spoleãnû dokázali
bavit lidé nûkolika generací, od mlad˘ch po seniory.“Byl to opravdu krásn˘
veãer, jste fakt ‰ikulky,“vyjádﬁila se pozdûji paní Eleonora Hauserová z Dûãína, která na pozvání své kamarádky, Marie Karfíkové, trávila poslední den
v roce rovnûÏ na Bílince.
Dodejme, Ïe kvíz nebyl zdaleka prvním, kter˘ se na Bílince odehrál,
stává se uÏ nûkolik let pravidelnou zábavou. A jeho aktivisté uÏ pﬁem˘‰lejí
o dal‰ích podobn˘ch akcích. Tou byla kromû dûtského ma‰karního karnevalu oslava Mezinárodního dne Ïen v retro stylu. Obû zmínûné akce pﬁipadly na sobotu 9. bﬁezna.
Miloslava Lánská
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Bﬁezno (nejen) pro dûti v roce 2019
LEDNOV¯ START
... A jedeme dál.... Dal‰í rok zaãal opût jiÏ tradiãním lednov˘m
Peklem pro rodiny s dûtmi v Jizersk˘ch horách, které nám pﬁineslo
nádhernou snûhovou nadílku. Nebylo snad dítûte, které se nenauãilo základním lyÏaﬁsk˘m dovednostem, pﬁestoÏe nûkteﬁí stáli na lyÏích poprvé, v‰ichni se úãastnili závûreãného závodu v „obﬁím slalomu“ na pekelné sjezdovce u hotelu. Nezaskoãil nás ani del‰í v˘padek proudu a kalamitní stav spadl˘ch stromÛ v okolí, o to víc jsme
si uÏili spoleãnû stráven˘ veãer pﬁi svíãkách a hlavnû super hru
„Mûsteãko Palermo“, na které vût‰ina dûtí opravdu „neskuteãnû
ujela“. Nejvût‰í dobrodruÏství bylo na‰e uvíznutí „bez proudu“ na
nedaleké sjezdovce a neplánovan˘ (bezpeãn˘) transport snûÏn˘m
skÛtrem, kter˘ zanechal velk˘ adrenalinov˘ záÏitek v kaÏdém z
nás. Byli jste skvûlí ... opût velk˘ dík v‰em pekeln˘m úãastníkÛm....
Dal‰í peklo plánujeme 5.-10.1. 2020
LEP·Í INFORMOVANOST v souladu s GDPR a nové logo
Jedna z novinek je vytvoﬁení zasílacího seznamu s novinkami a pozvánkami spolku, do kterého se mÛÏe kaÏd˘ pﬁihlásit pouh˘m vyplnûním své emailové adresy na www.breznodeti.cz (a zároveÀ souhlas se zasíláním odvolat). Úãastníci na na‰ich pﬁedchozích akcích
byli automaticky do seznamu zaﬁazeni, pokud
ale vyplní formuláﬁ znovu, nic se nestane a
emaily budou pﬁicházet.
Dal‰í novinkou je logo spolku, které má vyjadﬁovat nûkolik charakteristick˘ch vlastností a
rysÛ na‰eho pﬁístupu k vám...
Otevﬁené srdce, symbolizující recept na ‰tûstí, které jiÏ v minulosti popsal Jan Werich - pr˘ staãí MÍT RÁD LIDI... no nûco na tom
bude ...
Diskuse (bublina) - otevﬁenost k názorÛm a nápadÛm, dûtsk˘m pﬁáním a potﬁebám, chceme dûlat co baví VÁS, ne vám
nûco vnucovat.... I kdyÏ nûkdy jsme jistû
„na hranici“ ale vûﬁíme Ïe pro dobro vûci.
A MA·KARNÍ PRO DOSPùLÉ?
Co dodat... Tradiãnû jsme se se‰li s rodiãi v pﬁestrojení a potvrdili si, Ïe jste pro kaÏdou legraci, a ne Ïádní suchaﬁi. Celoveãerní pﬁíbûh a my‰lenka vzájemné pomoci lidem na pokraji spoleãnosti
vedla k metamorfóze Lidí od popelnic na (samozvanou) dvojici
Krále a Královny plesu, coÏ jistû pro mnohé bylo pﬁekvapení.. a to
jsme chtûli... Masky byly opût povedené, soutûÏí jste se nebáli, tombola byla pestrá a bohatá.

Následuje v˘ãet plánovan˘ch aktivit pro rok 2019. Zachovejte nám
pﬁízeÀ, nav‰tûvujte nás a uÏívejte legrace.
AtleÈáãek pro dûti Tûlocviãna Velemín + venkovní prostory
Step s Markétou (STEP aerobic pro dospûlé)
Tûlocviãna Velemín
Na Maximum s Petrou
(kondiãní a silové cviãení pro dospûlé)
Tûlocviãna Velemín + venkovní prostory
(nejen) V˘tvarn˘ krouÏek - Bﬁezno
autobusová zastávka (v˘tvarn˘ pro dûti),
okolí Bﬁezna
Peklo pro rodiãe s dûtmi (t˘denní zájezd
do Jizersk˘ch hor) - bohat˘ program
pro dûti, bazén
Ma‰karní ples Bﬁezna v Bﬁeznu ...
jiÏ probûhlo
âarodûjnice ve Bﬁeznû
Dûtsk˘ den ve Bﬁeznû
Louãení s létem ve Bﬁeznû
Drakiáda ve Bﬁeznû
Zpívání u stromeãku - vánoãní setkání
Ovce a zpracování vlny - Environmentální
programy pro Z· a M·
Vãely a zpracování medu, medobraní Environmentální programy pro Z· a M·
Letní pﬁímûstské tábory a v˘jezdní tábor

PONDùLÍ 16:00
PONDùLÍ 19:00

ST¤EDA 17:45

âTVRTEK 16:00

5.-10.1.2020
1. pátek v Bﬁeznu
30. duben 2019
25. kvûten 2019
Srpen/záﬁí 2019
¤íjen 2019
Prosinec 2019
Na objednávku,
kdykoliv bûhem roku
Na objednávku jaro, léto,
ãervenec, srpen

Pﬁipravuje se

PODPORA A DÍKY ZA NÍ
Je potﬁeba zmínit to, Ïe bez nemalé podpory Obce Velemín,
sponzorÛ, darovatelÛ, vás rodiãÛ a hlavnû va‰ich dûti, bychom nemohli v takovémto rozsahu aktivit fungovat, za to jsme moc rádi a
DùKUJEME. Budeme se nadále snaÏit dûlat vûci s radostí, nasazením a elánem... zatím máme v‰eho dost, kdyÏ tak se od vás trochu
nabijeme, kdyÏ bude potﬁeba.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Crossfit v pﬁírodû s Petrou
- Bﬁezno a okolí (od dubna 2019 bude upﬁesnûno)

PÁTEK 17:00
(zaãneme
pﬁi pﬁíznivém poãasí)

V‰echny INFORMACE, formuláﬁe, pﬁihlá‰ky, kontakty, fotografie a
pﬁesné termíny jsou k dispozici na www.brezno-deti.cz
Va‰e Bﬁezno (nejen) pro dûti z.s.
Email.: brezno-deti@seznam.cz

BUDEME STAVùT!
Projekt - VÍCEÚâELOVÉ ZÁZEMÍ PRO ENVIRONMEMNÁLNÍ
V¯CHOVU, VZDùLÁVÁNÍ A OSVùTU
Cílem projektu je podpora infrastruktury pro základní vzdûlávání
v Základní ‰kole ve Velemínû. V rámci projektu budou jednak realizovány stavební úpravy zamûﬁené na rekonstrukci stávající odborné uãebny pﬁírodních vûd, kabinetu pﬁírodních vûd a skladu, pﬁípravny chemikálií a chemick˘ch pomÛcek. Souãástí stavebních
úprav je rovnûÏ zaji‰tûni bezbariérovosti budovy ‰koly. âást projektu je zamûﬁena na venkovní prostory, kde bude vystaven v˘ukov˘
altán, jenÏ bude obklopen vodní plochou a arboretem zamûﬁen˘m
na dﬁeviny âeského stﬁedohoﬁí.

Obrázek 1 návrh uãebny - vizualizace
Za spolupráci na tomto projektu bychom chtûli podûkovat obci Velemín, bez jejíÏ podpory by k realizaci nemohlo dojít a projektantovi panu Janu Hrdliãkovi.
Dovolím pouÏít jeden z citátÛ Konfucia:
„Co sly‰ím, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkou‰ím, tomu rozumím.“
Cílem na‰eho vzdûlávání by mûlo b˘t porozumûní a pochopení. Cel˘ tento projekt smûﬁuje k tomu, aby Ïáci svou
vlastní aktivní ãinností objevovali, analyzovali, ovûﬁovali a
pochopili pﬁírodní jevy a zákonitosti na‰eho svûta.
Z· Velemín
Dále zahrnuje vybavení uãebny moderními v˘ukov˘mi pomÛckami a kvalitním
technick˘m zázemím. Rekonstrukce a modernizace pomÛcek odborné uãebny i úãelová úprava venkovních prostor povede
k zatraktivnûní a zkvalitnûní vzdûlávání
v pﬁírodovûdn˘ch oborech a to s ohledem
na rozvoj pﬁíslu‰n˘ch kompetencí potﬁebn˘ch pﬁi uplatnûní ÏákÛ na trhu práce
v této oblasti.

Setkání obãanÛ v dÛchodovém vûku
Jako kaÏdoroãnû jsme se v tomto pﬁedvánoãním období 12.12.2018 se‰li na sále Motorestu ve Velemínû. Zahájení a úvodní
slovo mûl pan starosta. Uvítal v‰echny obãany, seznámil pﬁítomné s programem a popﬁál pﬁíjemnou zábavu a krásné proÏití vánoãních svátkÛ a hlavnû hodnû zdraví. Na

tuto akci je vÏdy zaji‰tûna doprava a scházejí se sem obãané ze v‰ech místních ãástí
obce vãetnû obãanÛ z Domova dÛchodcÛ v
Mile‰ovû.
Následoval program v podobû vystoupení
ÏákÛ z M· a Z· Velemín a taneãní vystoupení klubu Styl Dance - Teplice. Poté pﬁi‰la

na ﬁadu volná zábava. K tanci a poslechu
hrála malá dechová kapela Plechovanka.
Ani letos na‰i obãané nepﬁi‰li o obãerstvení,
kter˘m byl klasick˘ vepﬁov˘ ﬁízek s vaﬁen˘m
bramborem, zákusek a kafíãko. Dûkujeme
Vám za úãast, a v prosinci se tû‰íme na
shledanou.
Kunrtová Monika
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MÁ TO SMYSL, T¤IëTE ODPAD !
28 km2.... Ano, pﬁesnû tolik bylo v loÀském roce zachránûno pﬁírody právû díky
tﬁídûní odpadu. Dosáhlo se toho tím, Ïe se
zrecyklovalo a znovu vyuÏilo 74 % celkové
produkce obalov˘ch materiálÛ. Recyklát
pak pﬁi v˘robû nov˘ch v˘robkÛ nahradil pﬁírodní zdroje, které se tak nemusely vytûÏit.
Odpady v domácnosti
Pﬁi vût‰inû ãinností produkujeme odpady,
se kter˘mi je tﬁeba dále správnû nakládat.
Bez správného nakládání s odpady bychom
za chvíli neÏili v domech, ale spí‰e na
skládkách. O tom, zda dáme nov˘ Ïivot odpadu, kter˘ vyhazujeme, rozhodujeme
právû my.
Nejsnadnûj‰ím zpÛsobem jak tﬁídit odpad,
je uÏ v místû vzniku, a to ve va‰ich domácnostech. Tedy uÏ ve chvíli, kdy obal nebo urãitá vûc doslouÏila a my se jí chceme zbavit.
Staãí obal, kter˘ právû doslouÏil, hned hodit
do ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad. Tyto ta‰ky dostanete ZDARMA jako podporu na zaãátek
tﬁídûní odpadu od obce Velemín. JiÏ nyní
jsou k vyzvednutí na Obecním úﬁadû ve Velemínû.
Jak správnû tﬁídit?

SKLO
• vhazuje se do zeleného nebo bílého
kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je
dÛleÏité tﬁídit sklo i podle barev. Barevné do
zeleného, ãiré do bílého. Pokud je kontejner
pouze jeden, pak do nûj dávejte sklo bez
ohledu na barvu. Vytﬁídûné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále tﬁídit!
ANO
• barevné sklo, napﬁ. lahve od vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, tabulové sklo z oken a ze dveﬁí
• do bílého kontejneru vhazujte sklo ãiré,
tedy sklenice od keãupÛ, mermelád ãi zavaﬁenin, rozbité skleniãky
NE
• nepatﬁí sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika. Vratné zálohované sklo vracejte
zpût do obchodu.

PLAST
• patﬁí do Ïlutého kontejneru. V prÛmûrné
ãeské popelnici zabírají nejvíc místa ze
v‰ech odpadÛ, proto je nejenom dÛleÏité jejich tﬁídûní, ale i se‰lápnutí ãi zmaãkání pﬁed
vyhozením.
ANO
• fólie, sáãky, plastové ta‰ky, PET láhve,
obaly od pracích, ãistících a kosmetick˘ch
pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie od spotﬁebního zboÏí,
obaly od CD diskÛ, a dal‰í v˘robky z plastÛ
NE
• nepatﬁí sem mastné obaly se zbytky potravin nebo ãistících pﬁípravkÛ, obaly od Ïíravin, barev a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek,
podlahové krytiny ãi novodurové trubky

PAPÍR
• patﬁí do modrého kontejneru. Ze v‰ech
tﬁídûn˘ch odpadÛ právû papíru vyprodukuje
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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prÛmûrná ãeská domácnost za rok hmotnostnû nejvíc. Modré kontejnery na papír
b˘vají nejsnaz‰ím zpÛsobem, jak se ho
správnû zbavit.
ANO
• ãasopisy, noviny, se‰ity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy,
obálky s fóliov˘mi okénky, papír s kanceláﬁsk˘mi sponkami, bublinkové obálky pouze
bez plastového vnitﬁku
NE
• nepatﬁí sem celé svazky knih (vhazovat
pouze bez vazby, ve vût‰ím poãtu patﬁí na
sbûrn˘ dvÛr), uhlov˘, mastn˘ nebo jakkoliv
zneãi‰tûn˘ papír, termopapír (úãtenky).
POZOR, pouÏité dûtské pleny opravdu nepatﬁí do kontejneru na papír, ale do popelnice.
M¯TY V OBLASTI ODPADÒ
1) Stejnû se to sype na jednu hromadu
• nikoli, po roztﬁídûní uÏ se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. V dne‰ní dobû, kdy se za kaÏdou uloÏenou tunu
odpadÛ na skládkách platí, nemá nikdo
zájem sesypávat odpady dohromady. V
âeské republice je dostatek zpracovatelÛ,
kteﬁí vytﬁídûn˘ odpad nadále zpracovávají
aÈ na druhotnou surovinu, se kterou se dále
obchoduje, nebo na hotové v˘robky, se kter˘mi se v bûÏném Ïivotû setkáváme.
2) Tﬁídí málokdo
• omyl, 73 % âechÛ odpady aktivnû tﬁídí!
Vût‰ina obãanÛ tak povaÏuje tﬁídûní odpadu
za bûÏnou souãást kaÏdodenního Ïivota.
Nemusíte ihned zaãít tﬁídit v‰e, ale prokázáním dobré vÛle se mÛÏete pﬁipojit k tûm, kter˘m není zbyteãné pl˘tvání zdroji lhostejné.
3) Je to jenom módní v˘stﬁelek, kter˘ pomine
• tﬁídit odpady není nic módního - jedná se
spí‰e o spoleãenskou odpovûdnost a tﬁídit
by tak mûl opravdu kaÏd˘. Odpady se vlastrok
2017
2018

papír
2,156
8,099

plast
24,047
26,266

nû tﬁídí uÏ odnepamûti. V minul˘ch stoletích
se vyuÏiteln˘ odpad (zejména zemûdûlsk˘),
dále zpracovával. Pﬁedev‰ím na vesnicích
se málokdy nûco vyhazovalo a odpad se
dále vyuÏíval. Napﬁíklad odpad z kuchyní vyuÏívalo se v‰e od skoﬁápek aÏ po slupky
od brambor. Také si urãitû nûkteﬁí z vás pamatují dobu, kdy byly igelitky vzácné a pravidelnû se vym˘valy vodou, aby mohly je‰tû
nûkolikrát poslouÏit.
• tﬁídûní odpadÛ se rozmohlo v padesát˘ch letech minulého století prostﬁednictvím
sbûrov˘ch soutûÏí na ‰kolách, kde se sbíral
papír a kovy. V 70. letech minulého století
jsme se mohli setkat s prvními kontejnery
na sklo, s barevn˘mi kontejnery na dal‰í komodity jsme se zaãali setkávat v devadesát˘ch letech. JiÏ deset let máme moÏnost tﬁídit do barevn˘ch kontejnerÛ. Systém tﬁídûní
odpadÛ v âR je u nás ve srovnání s evropsk˘mi zemûmi, nastaven efektivnû a pohodlnû pro obãany tak, aby tﬁídûní nebylo problémem, ale snadnou cestou k dal‰í recyklaci vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ.
Informace o tﬁídûní v obci Velemín
Obãané obce Velemína vyprodukovali za
rok 2018 995 tun smûsného komunálního
odpadu, coÏ je 248,8 kg/obyvatele a rok.
Vzhledem k tomu, Ïe do roku 2035 bude
nutné mnoÏství smûsného komunálního odpadu podstatnû sníÏit, se obec ve spolupráci s autorizovanou obalovou spoleãností
EKO-KOM, a.s. snaÏí co nejvíce zahustit
sbûrnou síÈ na tﬁídûn˘ odpad a souãasnû
v‰típit obãanÛm, Ïe tﬁídûní není dobrovolná
ãinnost, n˘brÏ zákonná povinnost, kterou
obec na obãana pﬁená‰í svojí OZV o systému nakládání s odpady.
Souãasnû s produkcí odpadÛ vzrostla i
v˘tûÏnost vytﬁídûn˘ch sloÏek, a to skoro o 6
t více u papíru (8,09 tun) a o 2 t více plastÛ
(26 tun). BohuÏel cca o 2,5 tuny pokleslo
mnoÏství vytﬁídûného skla a to na 22 tun.

sklo celkem
22,760
20,258

nápojov˘ karton
0,288
0,317

kov
4,220
9,600

KaÏd˘ obãan obce vytﬁídil v roce 2018 v prÛmûru 5 kg papíru, 17 kg plastu a 13 kg skla.
Úsilí mûsta v loÀském roce vytﬁídit co nejvíce obalÛ z komunálních odpadÛ, pﬁineslo své
ovoce, a to v podobû nav˘‰ení mnoÏství vytﬁídûného odpadu a s tím, ruku v ruce, zv˘‰ení
v˘tûÏnosti kg/obyv./rok v porovnání s roky pﬁede‰l˘mi.
rok
2015
2016
2017
2018

papír
0,8
1,0
1,4
5,2

plast
13,7
15,8
15,3
16,8

sklo celkem
12,0
14,4
14,5
13,0

nápojov˘ karton
0,1
0,2
0,2
0,2

kov
0,0
0,0
2,7
6,1

Obec má ve své sbûrné síti od spol. EKO-KOM, a.s. zapÛjãeno celkem 24 nádob, 7
nádob na papír a sklo, 10 nádob na plast. V‰echny nádoby jsou oznaãeny správnou samolepkou, která informuje o tom, jak˘ odpad do nádoby patﬁí. Podrobnûj‰í informace o tﬁídûní
lze také najít na www.jaktiridit.cz nebo na www.ekokom.cz
âím více se bude tﬁídit, tím více dostane obec od spoleãnosti EKO-KOM, a.s. odmûn. Jen
za loÀsk˘ rok tato odmûna ãinila ãástku zhruba ve v˘‰i 185 tisíc korun. Za období 4 let
(2014-2018) je ãástka pomûrnû zajímavá, a to 780 tisíc korun. Ve‰kerá finanãní odmûna
byla pouÏita napﬁ. na poﬁízení jiÏ zmínûn˘ch ta‰ek a dále na zaji‰tûní systému odpadového
hospodáﬁství (napﬁ. v podobû poﬁízení nádob, úhrady svozu, nákupu pytlÛ na tﬁídûn˘ odpad,
zaji‰tûní provozu sbûrného dvora apod.).
NA ZÁVùR - Více tﬁídûní = ménû nákladÛ na svoz komunálního odpadu = nezv˘‰ení poplatku za svoz komunálního odpadu.

20. 4. 2019
24. 5. 2019
2. 6. 2019
22. 6. 2019
ãerven/srpen
srpen/záﬁí
7. 12. 2019

Velikonoãní hledání sladkostí
Noc kostelÛ v Mile‰ovû
Pohádkov˘ les v Mile‰ovû
Dûtsk˘ den ve Velemínû
Letní kino ve Velemínû
Rozlouãení s létem ve Velemínû
Mikulá‰ská besídka pro dûti ve Velemínû

* o dal‰ích akcích, které nejsou uvedeny, budete informováni prostﬁednictvím mobilního rozhlasu, webov˘ch stránek a FB stránek Obec Velemín.

Zápis z jednání zastupitelstva
obce Velemín (dle § 95 zákona
o obcích, v platném znûní)
ã. 5/2018 konaného dne
17.12.2018 od 18,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
Ing. Duda Miroslav, Hájková Tereza, Hladík
Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Karfík Vladislav,
Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pleskaã Milan, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer
EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, ing.
Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Janda Petr
BOD ã. 1 Úvod
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné obãany. Je pﬁítomno 14 z 15 ãlenÛ ZO, tzn. zastupitelstvo obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední desce
Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna v souladu se zákonem po dobu nejménû 7 dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední
desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou
sleãnu M. Kunrtovou a ovûﬁovatele zápisu Ing.M. Duda a M.Pleskaã
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, T.Hájková, O.Hladík.
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 84/2018: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, T.Hájková, O.Hladík
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné s návrhem programu. K návrhu nebyly vzneseny pﬁipomínky a návrhy na dal‰í doplnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající moÏnost vyjádﬁit se
pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující
program dne‰ního zasedání:
1. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ
zápisu a zapisovatele)
2. Zpráva starosty obce
3. Hospodaﬁení obce
4. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2018
5. Rozpoãet obce na r. 2019

MÍSTNÍ KNIHOVNA VELEMÍN:
sobota 8:30 - 10:30 hod.
MÍSTNÍ KNIHOVNA MILE·OV:
pondûlí 15:00 - 17:00 hod.

6. Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu na
r. 2018 - 2022
7. Majetek obce
8. OdmûÀování zastupitelÛ
9. Odmûny zastupitelÛm
10. RÛzné
11. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 13proti: 1 zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 85/2018 bylo schváleno
BOD ã. 2 Zpráva starosty obce
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním rady obce od posledního veﬁejného jednání zastupitelstva obce a s ãinností obecního
úﬁadu.
BOD ã. 3 Hospodaﬁení obce
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ listopad
2018 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na
úãtech obce (ke dni 15.12.2018):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu
o hospodaﬁení obce za mûsíce leden aÏ listopad 2018.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 86/2018 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ pro
obec Velemín. Jedná se o sponzorské dary na
poﬁádání kulturních a sportovních akcí pro dûti
na území obce Velemín v celkové v˘‰i 5.500,Kã.
- od Ing. Miroslav Peﬁina
500,- Kã
- od Otto Hanu‰ - Spojmat
5.000,- Kã
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i 5.500,- Kã:
- od Ing. Miroslav Peﬁina
500,- Kã
- od Otto Hanu‰ - Spojmat
5.000,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 87/2018 bylo schváleno
c) Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné se Zápisem z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2018. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce byly zji‰tûny
ménû závaÏné chyby a nedostatky. Konkrétnû
se jedná o skuteãnosti:
- Územní celek nedodrÏel tﬁídûní podle rozpoãtové skladby.
Pﬁi kontrole poskytnut˘ch dotací bylo zji‰tûno chybné zaúãtování v˘daje pﬁi odesílání prÛ-

Termín uzávûrky do dal‰ího
vydání Velemínského
zpravodaje je

21. ãervna 2019

tokové dotace od M·MT - operaãní program
V˘zkum, v˘voj a vzdûlávání pro Z· a M· Velemín ve v˘‰i 1,242.748,- Kã na poloÏku rozpoãtové skladby 5331 - neinvestiãní pﬁíspûvky
zﬁízen˘m pﬁíspûvkov˘m organizacím
Dále byly zji‰tûny závaÏné chyby a nedostatky:
- §16 odst. 4 - rozpoãtové opatﬁení, s vyjímkou zákonem vymezen˘ch opatﬁení, nebylo
provedeno pﬁed provedením rozpoãtovû nezaji‰tûného v˘daje
Kontrolou v˘kazu FIN 2-12M za mûsíc kvûten 2018 bylo zji‰tûno, Ïe u rozpoãtov˘ch v˘dajÛ byl pﬁekroãen závazn˘ ukazatel paragraf
6118 - volba prezidenta republiky o 127.011,Kã.
V˘kaz FIN 2-12M k 31.5.2018 - schválen˘
rozpoãet 0 Kã, rozpoãet po zmûnách 0 Kã,
skuteãné ãerpání ve v˘‰i 127.011 Kã. Rozpoãtov˘m opatﬁením ã. 1/2018, které schválilo
zastupitelstvo obce dne n18.6.2018, byl rozpoãet zmûnûn a tato zmûna byla poﬁízena do
v˘kazu FIN 2-12M k 30.6.2018.
Rozpoãtové opatﬁení nebylo provedeno
pﬁed provedením rozpoãtovû nezaji‰tûného
v˘daje.
Kontrola byla provádûna pracovníky odboru
kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého kraje.
Bude realizováno nápravné opatﬁení k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ, konkrétnû se jedná
o tato opatﬁení:
1. Bude zmûnûno zaúãtování prÛtokové dotace od M·MT pro Z· a M· Velemín.
2. Bude zabezpeãeno, aby rozpoãtová
opatﬁení byla schvalována vÏdy tak, aby pﬁedcházela rozpoãtov˘m v˘dajÛm.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
- bere na vûdomí Zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2018.
- ukládá zabezpeãit zmûnu zaúãtování prÛtokové dotace od M·MT pro Z· a M· Velemín.
- ukládá zabezpeãit, aby rozpoãtová opatﬁení byla schvalována vÏdy tak, aby pﬁedcházela rozpoãtov˘m v˘dajÛm.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 , proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 88/2018 bylo schváleno
d) Projednáno vykonávání hospodáﬁské ãinnosti obcí, a to v souvislosti s provozem
SAZKA TerminálÛ na poboãkách Po‰ta partner ve Velemínû a v Mile‰ovû.
Návrh na usnesení:
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●
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Zastupitelstvo obce schvaluje vykonávání
hospodáﬁské ãinnosti obcí Velemín, a to v souvislosti s provozem SAZKA TerminálÛ na poboãkách Po‰ta partner ve Velemínû a v Mile‰ovû.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 89/2018 bylo schváleno
e) Projednána informace od SK Velemín
z.s. o podání Ïádosti o dotaci na projekt „Novostavba sportovního centra pro mládeÏ ve
Velemínû“ z programu 133530 Podpora materiálnû technické základny sportu 2017 - 2024,
Podprogram 133D531 Podpora materiálnû
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ financované Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy. Celkov˘ rozpoãet na akci je
18,641.122,- Kã. Dotace by mûla ãinit 70% nákladÛ. Spoluúãast SK Velemín z.s. bude hrazeno Obcí Velemín formou mimoﬁádné investiãní dotace pro SK Velemín z.s. ve v˘‰i
5,592.337,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se spolufinancováním projektu „Novostavba sportovního
centra pro mládeÏ ve Velemínû“ z programu
133530 Podpora materiálnû technické základny sportu 2017 - 2024, Podprogram 133D531
Podpora materiálnû technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ financované Ministerstvem
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, kter˘ bude
realizovat SK Velemín z.s., Iâ 432 23 605,
z rozpoãtu obce Velemín ve v˘‰i 5,592.337,Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 90/2018 bylo schváleno
f) Projednána moÏnost podání Ïádostí o dotace do programÛ, které budou vypisovány
v prÛbûhu roku 2019, 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 (zahradní pavilon)
• sanace, konzervace a zpﬁístupnûní hradní
zﬁíceniny Oparno
• oprava vstupu do Z· Velemín
• oprava a sníÏení energetické nároãnosti tûlocviãny Z· Velemín
• multikulturní centrum Mile‰ov ãp. 160
• opravy komunikací na území obce
• opravy hﬁbitovních zdí a oplocení na hﬁbitovech 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
obou svûtov˘ch válek na návsi ve Velemínû
• vybudování a opravy chodníkÛ na území
obce (Velemín, Mile‰ov, Bﬁezno)
• revitalizace zámeckého parku a parkové zdi
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr podání
Ïádostí o dotace do programÛ, které budou
vypisovány v prÛbûhu roku 2019, jednotliv˘mi
poskytovateli dotací (ministerstva, státní
fondy, Ústeck˘ kraj, MAS). Konkrétnû se
jedná o projekty:
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●
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• pokraãování v opravû Glorietu Mile‰ov (zahradní pavilon)
• sanace, konzervace a zpﬁístupnûní hradní
zﬁíceniny Oparno
• oprava a sníÏení energetické nároãnosti tûlocviãny Z· Velemín
• multikulturní centrum Mile‰ov ãp. 160
• opravy komunikací na území obce
• opravy hﬁbitovních zdí a oplocení na hﬁbitovech 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
obou svûtov˘ch válek na návsi ve Velemínû
• vybudování a opravy chodníkÛ na území
obce (Velemín, Mile‰ov, Bﬁezno)
• revitalizace zámeckého parku a parkové zdi
Zastupitelstvo obce povûﬁuje radu obce
schválením podání konkrétní Ïádosti. O pﬁijetí
dotace v‰ak bude vÏdy rozhodovat zastupitelstvo obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 91/2018 bylo schváleno
BOD ã. 4 Zmûny rozpoãtu obce na r. 2018
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu obce
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. Oproti zveﬁejnûnému návrhu je nav˘‰ena ãástka v pﬁíjmové
ãásti u poloÏky 1111 o 300.000,- Kã (celkem
1,300.000,- Kã), u poloÏky 1113 o 200.000,Kã, u poloÏky 1211 o 100.000,- Kã (celkem
2,100.000,- Kã), u poloÏky 1381 o 40.000,- Kã,
u kapitoly 3399 o 25.000,- Kã, u kapitoly 3612
o 150.000,- Kã, u kapitoly 3639 o 340.000,- Kã
a u kapitoly 6310 o 10.000,- Kã. Ve v˘dajové
ãásti u kapitoly 3722 o 50.000,- Kã (celkem
350.000,- Kã), u kapitoly 6310 o -70.000,- Kã
a u kapitoly 6399 o 100.000,- Kã. Celkem se
jedná o sníÏení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 29,612.806,- Kã a sníÏení v˘dajové ãásti
rozpoãtu ve v˘‰i 48,996.666,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové
zmûny v pﬁíjmové ãásti o -29,612.806,- Kã
a v˘dajové ãásti ve v˘‰i -48,996.666,- Kã tak,
jak byly pﬁedneseny a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 92/2018 bylo schváleno
BOD ã. 5 Rozpoãet obce na r. 2019
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem rozpoãtu obce na r. 2019. Celkové pﬁíjmy navrhovány ve v˘‰i 62,791.666,Kã. Celkové v˘daje jsou navrhovány ve v˘‰i
89,481.000,- Kã. Rozdíl ve v˘‰i 26,689.334,Kã bude kryt zmûnou stavu krátkodob˘ch prostﬁedkÛ na úãtech obce ve v˘‰i 11,289.334,Kã a bankovním úvûrem ve v˘‰i 16,000.000,Kã. Oproti zveﬁejnûnému návrhu je nav˘‰ena
ãástka ve v˘dajové ãásti u kapitoly 3421
o 6,140.000,- Kã (dûtská hﬁi‰tû Velemín a mimoﬁádná dotace pro SK Velemín z.s.).

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘
návrh rozpoãtu obce Velemín na r. 2019.
Schválen˘ rozpoãet tvoﬁí pﬁílohu zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 93/2018 bylo schváleno
BOD ã. 6 Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu na
roky 2018 - 2022
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu obce na roky 2018 - 2022.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘
návrh stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu obce
Velemín na roky 2018 - 2022. Schválen˘
stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu tvoﬁí pﬁílohu zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti: 0 zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 94/2018 bylo schváleno
BOD ã. 7 Majetek obce
a) Projednána Ïádost pana Jiﬁího Oczto‰e,
Mile‰ov 4 a pana Pavla Veinholda, Mile‰ov 10,
o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 1018/1 v k.ú.
Mile‰ov u Lovosic. Jedná se o pozemek, kter˘
by chtûli oba Ïadatelé vyuÏít jako parkovi‰tû
pro osobní vozidlo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 1018/1 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti 0, zdrÏel
se: 1 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 95/2018 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost manÏelÛ ·tefana
a Terezie Mikov˘ch, Bílinka 26, o odkoupení
ãásti pozemku p.ã. 484/1 v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná se o pozemek kde je umístûn vodojem. Îadatelé jsou souãasn˘mi uÏivateli tohoto pozemku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 484/1 v k.ú. Boreã u Lovosic manÏelÛm Mikov˘m.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 96/2018 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost pana Oldﬁicha Donáta, Oparno 60, o odkoupení pozemkÛ p.ã.
349/1 a 348/1 v k.ú. Oparno. Jedná se o zemûdûlsky vyuÏívané pozemky pod Poldrem
Oparno. Pozemky by mohly b˘t v budoucnu
vhodné pro pﬁípadn˘ rozvoj místní ãásti Oparno. Îadatel není souãasn˘m uÏivatelem tûchto pozemkÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemkÛ p.ã. 349/1 a 348/1 v k.ú. Oparno panu
Oldﬁichu Donátovi.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 97/2018 bylo schváleno
BOD ã. 8 OdmûÀování ãlenÛ
zastupitelstva
âlenÛm zastupitelstva dlouhodobû uvolnûn˘m pro v˘kon funkce (starosta a místostarosta) náleÏí mûsíãní odmûna dle § 72 zákona

o obcích a její v˘‰e se urãuje dle naﬁízení
vlády ã. 318/2017 Sb., o odmûnách za v˘kon
funkce ãlenÛm zastupitelstev, v platném znûní
a zastupitelstvo obce nerozhoduje o její v˘‰i.
Odmûna za v˘kon funkce uvolnûného ãlena
zastupitelstva takovému ãlenu náleÏí ode dne
zvolení do funkce. Pﬁedsedající navrhl, aby
neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a naﬁízení
vlády ã. 318/2017 Sb., o v˘‰i odmûn ãlenÛ zastupitelstev územních samosprávn˘ch celkÛ,
v platném znûní, poskytována mûsíãní odmûna v tûchto ãástkách:
Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Hájková Tereza
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich
(pﬁedseda kontrolního v˘boru)
3.283,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen rady, pﬁedseda
finanãního v˘boru)
6.566,- Kã/mûsíc
Pleskaã Milan
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Podhorsk˘ Vítûzslav
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Rainer EvÏen
(ãlen rady)
6.566,- Kã/mûsíc
Rajni‰ Vlastimil
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Seidlová Dagmar
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Skalick˘ Jiﬁí
(ãlen rady)
6.566,- Kã/mûsíc
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování pro ãleny
zastupitelstva, kteﬁí nejsou pro v˘kon funkce uvolnûni, v tûchto ãástkách:
Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Hájková Tereza
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich
(pﬁedseda kontrolního v˘boru)
3.283,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen rady, pﬁedseda finanãního
v˘boru)
6.566,- Kã/mûsíc
Pleskaã Milan
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Podhorsk˘ Vítûzslav
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Rainer EvÏen
(ãlen rady)
6.566,- Kã/mûsíc
Rajni‰ Vlastimil
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Seidlová Dagmar
(ãlen zastupitelstva)
1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Skalick˘ Jiﬁí
(ãlen rady)
6.566,- Kã/mûsíc

Toto odmûÀování je platné od 1.1.2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti: 0 zdrÏel
se: 1
Usnesení ã. 98/2018 bylo schváleno
BOD ã. 9 Odmûny zastupitelÛm
Projednáno poskytnutí mimoﬁádn˘ch
odmûn ve smyslu ust. § 76 zákona ã.
128/2000 Sb., v platném znûní, starostovi
a místostarostovi obce. Souhrnná v˘‰e mimoﬁádn˘ch odmûn poskytnut˘ch v kalendáﬁním
roce uvolnûnému ãlenovi zastupitelstva obce
nesmí b˘t vy‰‰í neÏ dvojnásobek nejvy‰‰í odmûny, která mu v prÛbûhu tohoto kalendáﬁního roku náleÏela za v˘kon jím zastávan˘ch
funkcí za mûsíc. DÛvodem je skuteãnost, Ïe
v prÛbûhu roku, i celého pﬁedcházejícího volebního období, byly obûma vykonávány ãinnosti v˘raznû nad rámec povinností, které jsou
jim stanoveny zákonem o obcích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
mimoﬁádn˘ch odmûn ve smyslu ust. § 76 zákona ã. 128/2000 Sb., v platném znûní, starostovi a místostarostovi obce a to ve v˘‰i dvojnásobku nejvy‰‰í odmûny, která mu v prÛbûhu
tohoto kalendáﬁního roku náleÏela za v˘kon
jím zastávan˘ch funkcí za mûsíc. DÛvodem je
skuteãnost, Ïe v prÛbûhu roku, i celého pﬁedcházejícího volebního období, byly obûma vykonávány ãinnosti v˘raznû nad rámec povinností, které jsou jim stanoveny zákonem o obcích.
V˘sledek hlasování: Pro: 11 proti 1 (p.Karfík - uvedeno na jeho v˘slovnou Ïádost), zdrÏel se: 2
Usnesení ã. 99/2018 bylo schváleno
Z dal‰ího jednání se omluvil Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D. a ode‰el z jednání v 19,25
hodin.
BOD ã. 10 RÛzné
a) Projednáno jmenování zástupcÛ obce do
dozorãí a správní rady MAS SERVISO. Jako
zástupce obce do správní rady je navrhován
pan Petr Janda a jako zástupce do dozorãí
rady je navrhován Ing. EvÏen Rainer.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce
obce Velemín do správní rady MAS SERVISO
pana Petra Jandu.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce
obce Velemín do dozorãí rady MAS SERVISO
pana Ing. EvÏena Rainera.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti: 0 zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 100/2018 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost pana Miroslava Zajíãka, Oparno 27 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 27
Oparno - jedná se o poﬁízení ekologického
elektrického kotle RAJ /12 kW.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Miroslavu Zajíãkovi, Oparno 27 na poﬁízení ekologického elektrického kotle RAJ /12
kW v rodinném domû ãp. 27 Oparno ve v˘‰i
10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 , proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 101/2018 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost pana ·tefana Mika,

Bílinka 26 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 26 Bílinka jedná se o poﬁízení ekologického kotle Dakon
DOR N25.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu ·tefanu Mikovi, Bílinka26 na poﬁízení
ekologického kotle Dakon DOR N25 v rodinném domû ãp. 26 Bílinka ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 , proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 102/2018 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost pana Petra Vocáska,
Bﬁezno 24 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 24 Bﬁezno jedná se o poﬁízení ekologického kotle Domino P 15 kW.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Petru Vocáskovi, Bﬁezno 24 na poﬁízení
ekologického kotle Domino P 15 kW v rodinném domû ãp. 24 Bﬁezno ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 , proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 103/2018 bylo schváleno
e) Projednána Ïádost obãanÛ Kleteãné
o zﬁízení Osadního v˘boru v ãásti obce Kleteãná dle zákona ã. 128/2000 Sb., v platném
znûní. Zákon o obcích (128/2000 Sb.) k tomuto stanoví:
§ 120
(1) V ãástech obce mÛÏe zﬁídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní v˘bory (dále jen
„osadní v˘bor“). Osadní v˘bor má minimálnû 3
ãleny. Poãet ãlenÛ osadního v˘boru urãí zastupitelstvo obce.
(2) âleny osadního v˘boru jsou obãané
obce, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu
v té ãásti obce, pro kterou je osadní v˘bor zﬁízen, a jsou urãeni zastupitelstvem obce.
(3) Pﬁedsedu osadního v˘boru zvolí zastupitelstvo obce z ﬁad ãlenÛ osadního v˘boru.
§ 121
(1) Osadní v˘bor je oprávnûn
a) pﬁedkládat zastupitelstvu obce, radû
obce a v˘borÛm návrhy t˘kající se rozvoje
ãásti obce a rozpoãtu obce,
b) vyjadﬁovat se k návrhÛm pﬁedkládan˘m
zastupitelstvu obce a radû obce k rozhodnutí,
pokud se t˘kají ãásti obce,
c) vyjadﬁovat se k pﬁipomínkám a podnûtÛm
pﬁedkládan˘m obãany obce, kteﬁí jsou hlá‰eni
k trvalému pobytu v ãásti obce, orgánÛm
obce.
(2) PoÏádá-li pﬁedseda osadního v˘boru na
zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu
b˘t udûleno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce dle § 120 odst. 1 zák.ã.
128/2000 Sb. schvaluje zﬁízení Osadního v˘boru v místní ãásti Kleteãná.
Zastupitelstvo obce dle § 120 odst. 1 zák.ã.
128/2000 Sb. stanoví poãet ãlenÛ Osadního
v˘boru v místní ãásti Kleteãná na 6 ãlenÛ.
Zastupitelstvo obce dle § 120 odst. 2 zák.ã.
128/2000 Sb. urãuje, Ïe ãleny Osadního v˘boru v místní ãásti Kleteãná jsou: Petrásek Jiﬁí,
Kleteãná 5; Valín Jarolím, Kleteãná 17; Pejchalová TaÈána, Kleteãná 9; Novotná Iva, Kleteãná 12; Hubáãková Romana, Kleteãná 1;
·utková Povolná Klára, Kleteãná 4
Zastupitelstvo obce dle § 120 odst.3 zák.ã.
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128/2000 Sb. volí pﬁedsedu Osadního v˘boru
v místní ãásti Kleteãná - p.Jiﬁí Petrásek, Kleteãná 5
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel
se: 1
Usnesení ã. 104/2018 bylo schváleno
BOD ã. 11 Diskuse
BOD ã.3 (e)
p. Karfík - seznámíte nás s projektem nov˘ch kabin ve Velemínû?
p. Kﬁivánek - vyuÏití ve formû sauny, spoleãenské místnosti, která by byla vyuÏívána
nejen sportovci, ale i obãany
p. Rainer - pﬁedloÏil projektovou dokumentaci p. Karfíkovi a p. âechurovi
BOD ã.3 (f)
p. Hladík - v jakém ãasovém rozmezí jsme
schopni dosáhnout na dotaci na kulturní centrum v Mile‰ovû?
p. Kﬁivánek - záleÏí pouze na tom, kdy
budou vyhlá‰eny dotaãní tituly na tuto akci.
V tuto chvíli nejsem schopen ﬁíci, kdy to bude.
p. âechura - v tomto seznamu chybí napﬁ.
oprava zámecké zdi v parku.
p. Kﬁivánek - revitalizace zámeckého parku
se mÛÏe doplnit jako dal‰í zámûr (doplnûno do
usnesení).
p. Skalick˘ - dﬁíve se schvaloval strategick˘
plán pro rozvoj obce. Je stále platn˘? Nebo se
musí aktualizovat?
p. Kﬁivánek - toto je pouze zámûr pro nejbliÏ‰í dobu na podání Ïádostí o dotace. Na
dal‰ím jednání zastupitelstva obce se mÛÏou
schvalovat dal‰í akce.
p. Skalick˘ - dotaãní tituly se rozjíÏdûly ve
vût‰ím rozsahu, ale bohuÏel ne ke v‰em
do‰lo.
p. âechura - nemûli by se schvalovat pouze
prioritní vûci cca do 3-4 kategorií a pouze je
aktualizovat?
p. Kﬁivánek - toto je pouze v˘ãet, na kter˘
by se v roce 2019 mûly vypisovat dotaãní tituly.
p. Karfík - které akce bychom mohli udûlat
bez dotaãních titulÛ, napﬁ. hﬁbitovní zdi, atd..?
p. Kﬁivánek - oprava hﬁbitovních zdí by
mohla vyjít z dotaãních titulÛ. Pokud ne pﬁistoupíme k dal‰ímu ﬁe‰ení.
p. Skalick˘ - dﬁíve se realizovaly akce ve
vût‰inû pﬁípadÛ z dotací, dnes je situace jiná.
V dne‰ní dobû cena stoupá nahoru ve v‰ech
odvûtví. Mûli bychom se snaÏit sehnat peníze
ze v‰ech zdrojÛ.
p. Karfík - pokud to obec zvládne sama,
proã bychom mûli ãekat na dotace?
p. Kﬁivánek - sami mÛÏete vytvoﬁit seznam
akcí, které jsou podle vás prioritní. Toto je
právû práce zastupitele - pﬁijít a ﬁíct co je podle
nûho prioritou a poté to dál ﬁe‰it.
BOD ã. 9
p. Karfík - co je obsaÏené v zákonû o obcích? Jaká je náplÀ, kterou plní starosta a místostarosta nad rámec sv˘ch povinností?
p. Malíková - pﬁeãetla tento zákon i dal‰í
vûci, kterou plní starosta a místostarosta, dle
zákona o obcích.
p. Karfík - pﬁeji si jmenovitû zaspat do zápisu, Ïe s touto odmûnou nesouhlasím.

BOD ã. 10 (e)
p. Petrásek - chtûl bych jen ﬁíci, Ïe s osadním v˘borem bude snaz‰í komunikovat. Místní
obãané z Kleteãné to tak chtûli.
p. Kﬁivánek - nikdy nedo‰lo a ani nedojde
k tomu, aby se s nûkter˘m z obãanÛ Kleteãné
nekomunikovalo.
p. Skalick˘ - nemûl by tedy osadní v˘bor na
Kleteãné fungovat jako „mal˘ starosta“? Nejdﬁíve by si ho mûli urãit obãané této místní
ãásti sami.
p. Karfík - kdo dûlal malého starostu do teì?
p. Kﬁivánek - pan Materna, bohuÏel má
v poslední dobû zdravotní problémy.
p. Rainer - myslíte si, Ïe je potﬁeba to mûnit
a zaloÏit osadní v˘bor a nezÛstat u „malého
starosty“?
p. Petrásek - je to poÏadavek obãanÛ Kleteãné, je to pouze na vás jako zastupitelích,
jak rozhodnete.
BOD ã. 11
p. Kunrtová Marie - na posledním ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se mluvilo
o kontejnerech u b˘valého ZD. Tato situace se
stále nezlep‰ila. Obãané z bytového domu
u ZD neumûjí tﬁídit a nepoﬁádek se válí okolo
kontejnerÛ. Proã si to doma neuskladní a poté
neodnesou to kontejneru nebo do Sbûrného
dvora, kter˘ mají hned vedle? Bylo by dobré
jim vytvoﬁit nûjaké upozornûní nebo ãlánek do
dal‰ího vydání zpravodaje s tím, jak mají tﬁídit
odpad.
p. Kﬁivánek - bohuÏel není v na‰ich silách je
tzv. vodit za ruku. MÛÏeme pro to udûlat to, Ïe
napí‰eme ãlánek do zpravodaje jak mají tﬁídit.
p. Hájková - v jednom z tûchto bytÛ bydlím
a také se mi nelíbí, Ïe se nepoﬁádek povaluje
okolo. Byt je mal˘ a nemáme kde skladovat
tyto vûci, abychom je nosili do sbûrného
dvora.
p. Kunrtová Marie - jak je na tom obec
s vodou? Mám mal˘ tlak vody. Bude voda staãit i pro novostavby?
p. Kﬁivánek - nemáte napﬁ. zanesenou síÈku
v baterii? V na‰em zaﬁízení je tlak v poﬁádku
a voda bude staãit i pro novostavby.
p. Kunrtová Marie - pﬁi vjezdu do Velemína
je radar, nebo pouze tabule, která ukazuje
rychlost? Jsou pokutováni ti ﬁidiãi, kteﬁí jezdí
rychle?
p. Kﬁivánek - tito ﬁidiãi byli pokutováni, ale
uÏ nejsou. Je tam alespoÀ tento radar bez evidence pﬁestupkÛ, kter˘ ukazuje pﬁekroãení
povolené rychlosti.
p. Faustus - mohl by b˘t zaﬁazen˘ bod pitné
vody na Borãi jako priorita?
p. Kﬁivánek - máme na to projekt i územní
rozhodnutí. V souãasné dobû probíhá provûﬁení, zda by nemohl b˘t vyuÏit ãi vybudován
jin˘ zdroj vody.
p. Faustus - na zaãátku obce Boreã u zastávky je ãerná skládka. Dalo by se s tím nûco
dûlat?
p. Kﬁivánek - bohuÏel toto není majetek
obce. MÛÏeme iniciovat majitele, aby jí odstranil.
p. Faustus - cesta, která vede k novostavbû
RD na Bílince kolem dûtského hﬁi‰tû je rozkopaná a rozmáãená. Jezdí tam tûÏká technika

a je to ãím dál hor‰í. Je to vedené jako stavba? Pokud ano mûl by tam b˘t dozor a dodrÏovat se nûjaká pravidla.
p. Kﬁivánek - na tuto stavbu je vydáno stavební povolení z Mûú Lovosice.
p. Faustus - je nutné sledovat pﬁes okno,
konkrétnû na akci Mikulá‰ské na Bílince?
Do‰lo k nûjakému nedorozumûní, byli potíÏe
s vyúãtováním?
p. Kﬁivánek - na základû Ïádosti rada obce
rozhodla o finanãním pﬁíspûvku s tím, Ïe podmínkou byl seznam dûtí a fotodokumentace
z akce. Akcí, které obec podporuje je více a je
potﬁeba to podloÏit doklady.
p. Hladík - má ta osoba nûjaké jméno?
p. Holub - ano byl jsem to já a napoãítal
jsem 19 dûtí. Do sálu jsem nepﬁi‰el, protoÏe
jsem musel odjet ﬁe‰it jiné pracovní záleÏitosti.
p. Skalick˘ - obec vynakládá nemalé peníze
na poﬁádání kulturních akcí pro dûti. Jste
první, kteﬁí tuto podmínku dostali a do budoucna to takto bude probíhat. Rada obce
bude poÏadovat podklady k vyúãtování ve
formû fotodokumentace z akce v pﬁípadû
men‰ích akcí i seznamem dûtí.
p. Petrásek - Ïádám, aby se obec zab˘vala
také náhradním zdrojem vody na Kleteãné.
p. Kﬁivánek - toto je stejn˘ problém jako na
Borãi, se stejnou prioritou pro obec.
p. Karfík - budou dûtské akce sledovány,
stane se to trendem, budou se nastavovat taková pravidla? Jak to budou provozovat napﬁíklad ve Bﬁeznû, kdy není moÏné toto podloÏit
a kontrolovat, kdyÏ mají akce konané i mimo
obec?
p. Kﬁivánek - rozdíl je mezi akcemi konané
„pod stﬁechou nebo venku“.
p. Skalick˘ - náklady jsou vysoké na poãet
dûtí, musí to b˘t v nûjaké cenové relaci.
p. Hajn˘ Vl.- znaãení parkovi‰tû pod Mile‰ovkou je‰tû poﬁád není. Je s tím nûjak˘ problém.
p. Kﬁivánek - agendu má na starost pan
místostarosta, provûﬁíme zda se vyskytl nûjak˘ problém se stanovením dopravního znaãení.
p. Karfík - nemyslím si, Ïe by to mûlo b˘t dopravní znaãení, staãilo by pouze místní znaãení.
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (20,10
hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 20.12.2018
Zapisovatelka: Kunrtová Monika
Dne: 20.12.2018
Ovûﬁovatelé zápisu: Ing.Duda M.
Dne: 20.12.2018
Pleskaã M.
Dne: 20.12.2018
Starosta:
Petr Kﬁivánek
Dne: 20.12.2018
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