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Seznam prací proveden˘ch na obecním majetku
obce Velemín za období duben - ãerven 2018
V souvislosti s pﬁechodem poboãek
âeské po‰ty v Mile‰ovû a ve Velemínû na
systém Po‰ta Partner, provozovatel obec
Velemín, provedla obec rekonstrukci stávajících prostor poboãky po‰ty v Mile‰ovû a rekonstrukci objektu b˘valého bistra ve Velemínû ã.p. 90, do kterého je pﬁesunut provoz
Po‰ty Partner ve Velemínû. Prostory Po‰ty
Partner v Mile‰ovû pro‰ly celkovou rekonstrukcí, spoãívající ve vybudování nové
elektroinstalace, nového zabezpeãovacího
systému, kamerového systému, nového topení (pÛvodní lokální topidla na zemní plyn
na po‰tû a v knihovnû byla nahrazena ply-

PO·TA PARTNER MILE·OV

nov˘m kotlem s radiátory), nov˘ch ‰tukov˘ch omítek a nové podlahy. Kromû stavebních úprav obec zainvestovala i dovybavení prostoru kanceláﬁsk˘m nábytkem
(pﬁepáÏka a posezení v prostoru pro klienty
zapÛjãila âeská po‰ta). Celkovû rekonstrukce poboãky po‰ty Partner v Mile‰ovû
trvala 10 dní. Rekonstrukce objektu ã.p. 90
ve Velemínû, kam obec Velemín pﬁestûhovala poboãku Po‰ty Partner z pÛvodního
objektu na návsi trvala o poznání déle. Po
té co obec objekt od pÛvodních vlastníkÛ
získala, bylo rozhodnuto o jeho postupné
rekonstrukci, v loÀském roce byla provedena v˘mûna nosné konstrukce stﬁechy a
stﬁe‰ní krytiny. Poãátkem leto‰ního roku
byla zahájena dal‰í etapa rekonstrukce objektu dnes uÏ Po‰ty Partner Velemín. V
domû ã.p. 90 do‰lo ke stavebnímu oddûlení prostorÛ urãen˘ch pro provoz Po‰ty Partner, v druhé ãásti domu zÛstaly zachovány
prostory vãetnû zázemí b˘valého bistra, pro
pﬁípadn˘ podnikatelsk˘ zámûr ãi jiné aktivity tﬁeba i obce. V celém objektu byly provedeny nové rozvody elektﬁiny, zabezpeão-

vacího a kamerového systému, vody a
plynu. Vybudováno bylo téÏ nové teplovodní topení, pro kaÏd˘ shora jmenovan˘ch
prostorÛ, samostatnû vãetnû samostatn˘ch
kotlÛ na zemní plyn. Provedeny byly opravy
omítek, podlah, v˘mûna oken a dveﬁí, jak
vstupních tak i interiérov˘ch. Vzhledem ke
stavebnímu rozdûlení objektu bylo nutné
vybudovat novou pﬁístupovou rampu do
prostorÛ po‰ty Partner vãetnû bezpeãnostního zábradlí a nutné pﬁeloÏky hlavního
uzávûru plynu.
Na základû Ïádosti obãanÛ místní ãásti
Oparno t˘kající se moÏnosti vyuÏití prostorÛ
místní samosprávy v domû ã.p. 36 k setkávání obãanÛ a poﬁádání spoleãensk˘ch akcí,
jsme jej vybavili nov˘m nábytkem a v prostorách vstupní chodby bylo vybudováno nové
sociální zaﬁízení. Pro leto‰ní rok je je‰tû naplánovaná v˘mûna podlahov˘ch krytin a celková oprava stﬁechy tohoto objektu.
V rámci pravideln˘ch udrÏovacích prací
na objektech v majetku obce, jsme v leto‰ním roce provedli oãi‰tûní a natﬁení ochran(Pokraãování na následující stranû)
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n˘m nátûrem vstupního schodi‰tû nájemního domu v mile‰ovské ulici, bûhem léta
je‰tû dojde k o‰etﬁení zábradlí balkonÛ jednotliv˘ch bytÛ a bude doﬁe‰ena hluãnost
schodÛ, na kterou si obyvatelé domu ãasto
stûÏují.
Po dohodû s nájemce Rybáﬁské ba‰ty u
Mile‰ovského rybníka byla na jaﬁe leto‰ního
roku provedena oprava stﬁechy objektu, v˘mûna stﬁe‰ní krytiny na sociálním zaﬁízení,
oprava interiéru ba‰ty a proveden ochrann˘
nátûr celé stavby.
PrÛbûÏnû provádíme nutné opravy v jednotliv˘ch nájemních bytech, tak jak nám nájemníci nahla‰ují poruchy. Nejãastûji se
jedná o v˘mûny dosluhujících bojlerÛ, sprchov˘ch koutÛ a sporákÛ, ãi‰tûní odpadního
potrubí, atd. Dá se v‰eobecnû ﬁíci, Ïe ménû
jsou poruchy hlá‰eny z bytÛ, které uÏívají
nájemníci dlouhodobû.
Na základû zákona t˘kajícího se zpﬁísnûní ochrany osobních údajÛ, kter˘ je v platnosti od kvûtna leto‰ního roku bylo potﬁeba
pﬁistoupit k vy‰‰ímu zabezpeãení objektu
Obecního úﬁadu. Byly provedeny nové rozvody a montáÏ zabezpeãovacího a protipoÏárního zaji‰tûní.
Ve stejném reÏimu jako v minul˘ch letech,
provádíme v pravideln˘ch intervalech seãení veﬁejn˘ch prostor ve v‰ech místních ãástech obce. V rámci této pravidelné údrÏby
veﬁejné zelenû byly na jaﬁe leto‰ního roku
provedeny i dal‰í práce - pokácení nûkolika
stromÛ, které na veﬁejn˘ch prostranstvích
ohroÏovali Ïivoty, zdraví a majetek spoluobãanÛ, jednalo se napﬁíklad o smrk u rybníka
pod zámkem v Mile‰ovû, ka‰tan u kapliãky
na Bílince, nebo pajasan u sochy sv. Jana
Nepomuckého v Oparnû. Dále byla provedena druhá etapa kácení pﬁerostl˘ch tÛjí
mezi hrobov˘mi místy na hﬁbitovû v Mile‰ovû, proﬁezávka náletov˘ch dﬁevin v zámeckém parku v Mile‰ovû, vyãi‰tûní starého Mile‰ovského hﬁbitova, zdravotní ﬁez aleje lip
k Mile‰ovskému kostelu, atd.
V loÀském roce na‰e spoleãnost KS Velemín s.r.o., provedla opravu prvního zásobníku vody ve vodojemu v Bílém Újezdû. V
leto‰ním roce pro‰el opravou druh˘ zásobník, stejnû jako v pﬁípadû loÀské opravy bylo
vymûnûno prostupní a propojovací potrubí
vodojemu zábradlí a Ïebﬁík, v‰e dnes jiÏ
standardnû v nerezovém provedení. Dále
byla provedena ochrana stûn vodojemu
speciální stûrkou urãenou pro kontakt s pitnou vodou a odstranûno zastaralé mûﬁící a
ovládací zaﬁízení vodojemu v minulosti jiÏ
nahrazeno novûj‰ím úãinnûj‰ím. Jednalo
se o jednu z posledních vût‰ích oprav na
vodojemech. V plánu je rekonstrukce elektro zaﬁízení na úpravnû vody ve Velemínû.
V‰echny tyto opravy jsou hrazeny z provozních prostﬁedkÛ spoleãnosti KS Velemín
s.r.o. Na konci prázdnin leto‰ního roku bude
zahájena stavba kanalizace a âOV Dobkoviãky a dokonãení spla‰kové kanalizace Mile‰ov.
V nejbliÏ‰ím termínu plánujeme: vybudování svodu de‰Èové vody na návsi v Mile‰ovû u domu ã.p. 27, nov˘ propustek de‰Èové vody pod cestou z Bílinky na StruÏenku, svod de‰Èové vody u Ïelezniãní trati
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v Oparnû, osazení dopravních znaãek upravující rychlost a parkování vozidel v obci,
montáÏ nov˘ch odpadkov˘ch ko‰Û, rozmístûní deseti nov˘ch kontejnerÛ na svoz
bioodpadu ve v‰ech místních ãástech
obce, terénní úpravy pro vybudování nové-

ho dûtského hﬁi‰tû ve Velemínû.
Na závûr bych opût v‰echny obãany vyzval, pokud máte nûjak˘ podnût, na to co by
bylo v na‰í obci potﬁeba opravit nebo vybudovat, dejte nám to prosím vûdût. Dûkuji za
podnûty....
Janda Petr - místostarosta

Na‰e obec recyklací elektrospotﬁebiãÛ
v˘raznû ulevila Ïivotnímu prostﬁedí
Loni obãané odevzdali k recyklaci
5 324,00 kilogramÛ star˘ch spotﬁebiãÛ.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepouÏívané elektrospotﬁebiãe se jiÏ nûkolik let vyplácí. Na‰e obec obdrÏela certifikát vypovídající o pﬁínosech tﬁídûní a recyklace elektrozaﬁízení. Díky environmentálnímu vyúãtování spoleãnosti ASEKOL mÛÏe-

me nyní pﬁesnû vyãíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin ãi
vody jsme díky recyklaci vyslouÏilého elektra u‰etﬁili ekosystém Zemû. Víme také,
o jaké mnoÏství jsme sníÏili produkci skleníkov˘ch plynÛ CO2 nebo nebezpeãného odpadu. Informace vycházejí ze studií nezis(Pokraãování na následující stranû)

kové spoleãnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobû spolupracuje na recyklaci vytﬁídûn˘ch elektrozaﬁízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúãtování spoleãnosti ASEKOL vypl˘vá, Ïe obãané na‰í obce v loÀském roce vyﬁadili
5 324,00 kilogramÛ elektra. Tím, Ïe jsme ho
následnû pﬁedali k recyklaci, jsme uspoﬁili
73,35 MWh elektﬁiny, 4 407,72 litrÛ ropy,
313,34 m3 vody a 2,37 tun primárních surovin. Navíc jsme sníÏili emise skleníkov˘ch
plynÛ o 14,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ o 65,22 tun.
V˘sledek studie jednoznaãnû prokázal,
Ïe zpûtn˘ odbûr elektrozaﬁízení, i tûch nejmen‰ích, má nezanedbateln˘ pozitivní
dopad na Ïivotní prostﬁedí. KdyÏ si uvûdomíme, Ïe recyklace bûÏn˘ch 100 televizorÛ

uspoﬁí spotﬁebu elektrické energie pro domácnost aÏ na 4 roky, nebo u‰etﬁí pﬁibliÏnû
400 litrÛ ropy potﬁebn˘ch aÏ k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní ãísla. Pozitivní zprávou pro uÏivatele poãítaãÛ také
je, Ïe odevzdání 10 vyslouÏil˘ch monitorÛ
u‰etﬁí spotﬁebu energie potﬁebnou pro chod
notebooku po dobu necel˘ch 5 let. V‰ichni
ti, kteﬁí tﬁídûním takto zásadnû pﬁispívají
k ochranû Ïivotního prostﬁedí, si zaslouÏí
obrovsk˘ dík.
V souãasné chvíli mají âe‰i prostﬁednictvím sbûrné sítû spoleãnosti ASEKOL k dispozici více neÏ 16 000 sbûrn˘ch míst. To je
pûtkrát více neÏ napﬁíklad v ekologicky vyspûlém Rakousku. Sbûrn˘ dvÛr je jiÏ
v kaÏdé stﬁednû velké obci. ZároveÀ ulice
a separaãní stání jsou doplnûny o ãervené

Vítání obãánkÛ 2018
KaÏdoroãnû obec Velemín vítá narozené
obãánky v období od 1. ãervna do 31. kvûtna následujícího roku. Od 1. ãervna 2017 do
31. kvûtna 2018 pﬁi‰lo na svût v celé na‰í
obci 18 miminek, z toho 11 chlapcÛ a 7

dívek. Slavnostnû pﬁivítat se nechalo ve
dvou etapách 16 dûtí. Jako kaÏd˘ rok bylo
pro vítané dûtiãky pﬁipraveno pﬁekvapení,
rodiãe se podepisovali do Pamûtní knihy a
nakonec následovalo fotografování v koléb-

kontejnery na drobné elektro. KaÏd˘ kdo
má zájem tﬁídit vyslouÏilé elektro si mÛÏe
najít nejbliÏ‰í sbûrné místo na www.sbernedvory.cz nebo na.
www.cervenekontejnery.cz.
*) Studie LCA posuzuje systém zpûtného
odbûru vyslouÏilého elektrozaﬁízení. Hodnotí jejich sbûr, dopravu a zpracování aÏ do
okamÏiku finální recyklace jednotliv˘ch frakcí vyﬁazen˘ch spotﬁebiãÛ do nového produktu. Pro kaÏdou frakci byly vyãísleny dopady na Ïivotní prostﬁedí. V˘sledky studie
jsou prezentovány jako spotﬁeba energie,
surovin, emise do ovzdu‰í, vody a produkce
odpadu. Koneãná bilance vyznûla pro zpûtn˘ odbûr elektrozaﬁízení jednoznaãnû pozitivnû, a to ve v‰ech aspektech.

ce. Îáci na‰í M· a Z· Velemín sv˘m vystoupením potû‰ili v‰echny pﬁítomné, a to
nejen rodiãe vítan˘ch miminek. Tímto bychom chtûli podûkovat nejen úãinkujícím,
ale i paním uãitelkám za to, Ïe se ve svém
volném ãase vûnovali uãení básní. Velk˘ dík
patﬁí i paní Janû Merglové za pﬁípravu „obﬁadní“ místnosti.
Za obec Velemín, Licinberková E.

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

3 / 2018

Adam Pergl s maminkou
Kateﬁinou Hendlovou
a Vladimírem Perglem

David Plesník s rodiãi
Krist˘nou Kul‰tejnovou
a Václavem Plesníkem

Luká‰ Matvija
s rodiãi Stanislavou Kozlovou
a Luká‰em Matvijou

Jiﬁí Douda
s brá‰kou a s maminkou
Janou Doudovou

Ema Pavezová s rodiãi
Kateﬁinou Pavezovou
a Janem Pavezou

Natálie Laubová
s rodiãi Kamilou Brejchovou
a Davidem Laubem

Matyá‰ Pazourek
s rodiãi ·árkou Baãíkovou
a Jaroslavem Pazourkem
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Dominik Sojka
s rodiãi Barborou ·vecovou
a Martinem Sojkou

Eli‰ka Dufková
s rodiãi ·árkou Velí‰kovou
a Janem Dufkem

Emma Scherbaumová
s rodiãi Michaelou Or‰ulovou
a Ottou Scherbaumem

Filip Titûra
s rodiãi Lenkou ·losarovou
a Vladimírem Titûrou

Sebastian Menda
s rodiãi Andreou Grec‰ovou
a Michalem Mendou

Tomá‰ Janda
s rodiãi Jiﬁinou Beránkovou
a Luìkem Jandou

Franti‰ek Hora
s maminkou
Martinou Horovou

Vojtûch Hurt
s rodiãi Miroslavou Hurtovou
a Vojtûchem Hurtem

Zuzana Bará‰ková
s brá‰kou a s maminkou
Radmilou Bará‰kovou

Aktualita o zavedení aplikace
Máme pro Vás novou aplikaci pro chytré
telefony Stáhnûte si aplikaci do Va‰eho
mobilu a otestujte v‰echny uÏiteãné funkce.

Kam s ním?
Tuto Nerudovskou otázku si obãas poloÏí
kaÏd˘, kdo se rozhodne odnést plastové odpady do nádob na svoz plastového odpadu a
ty jsou doslova na‰lapány vyﬁazen˘m plastov˘ nábytkem ãi jin˘m velkoobjemov˘m plast
odpadem. Neruda ve své dobû opravdu
nemûl mnoho moÏností kam star˘ slamník v
Praze vyhodit, v dne‰ní dobû bohudík mi podobné problémy ﬁe‰it s likvidací pﬁeváÏnû
plastového odpadu váÏnû nemusíme. Proto
mne v poslední dobû udivují ãím dál ãastûj‰í stíÏnosti spoluobãanÛ na frekvenci svozu
nádob na plastov˘ odpad. Já osobnû tûchto nádob vyuÏívám minimálnû, vût‰inu plastového odpadu, kter˘ chodem domácnosti
vzniká, ukládám do plastov˘ch pytlÛ, které si
myslím, obec sváÏí v dostateãné frekvenci.
Pokud se objeví objemnûj‰í plastov˘ odpad,
odváÏím jej do sbûrného dvora a nádoby na
plastov˘ odpad v jednotliv˘ch ãástech obce
vnímám pouze jako nouzové ﬁe‰ení.
Janda Petr - místostarosta
UPOZORNùNÍ
VáÏení obãané, Ïádáme Vás o ﬁádné
vyplÀování variabilních symbolÛ u plateb
jako jsou poplatky za odpady, psy, nájmy
z pozemkÛ, nájmy z bytÛ, apod. V pﬁípadû
nedodrÏování pokynÛ k platbû Vám budou
peníze vráceny zpût. Tím se mÛÏe stát, Ïe
budete vedeni v na‰í evidenci jako dluÏníci. Dûkujeme za pochopení.
Houb Jaroslav, úãetní Obce Velemín
KS VELEMÍN, S.R.O.
Îádáme obãany, kteﬁí se v termínu nedostavili k podpisu nové aktualizované
Smlouvy o dodávce pitné vody, odvádûní
a ãi‰tûní odpadních vod, aby tak uãinili
nejpozdûji do 31.8.2018. Dûkujeme.
Kunrtová Monika
P¤ÍSPùVKY DO P¤Í·TÍHO VYDÁNÍ
ZPRAVODAJE
Pokud chcete i Vy pﬁispût sv˘m ãlánkem do
Velemínského zpravodaje a podûlit se tak s
ostatními o rÛzné postﬁehy o dûní v obci, neváhejte nám napsat na email kunrtovam@velemin.cz. Uzávûrka ãlánkÛ do dal‰ího vydání
je 26. 9. 2018. Dûkujeme. Kunrtová Monika

VáÏení obãané, jak jistû víte, pﬁistoupili
jsme k modernizaci komunikace mezi úﬁadem a obãany. JiÏ nûjak˘ ãas vyuÏíváme
SMS zprávy 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.
Jak zaãít pouÏívat
aplikaci
Mobilní rozhlas?
1. Stáhnûte aplikaci ve Va‰em
telefonu pro Android nebo iOS
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.

Koãka domácí není jenom nepﬁítel...
Chov koãek v blízkosti lidsk˘ch stavení mûlo a má své opodstatnûní jiÏ od nepamûti.
PouÏívaly se jako ‰ikovn˘ pomocník pﬁi hubení hlodavcÛ ‰kodících na zásobách.
V Evropû byla koãka cenûn˘m zvíﬁetem i v raném stﬁedovûku. Koãka byla chránûna pﬁísn˘mi zákony. Napﬁíklad v 11. století ve Walesu mûl ten, kdo by zabil ãi ukradl koãku z kníÏecích s˘pek, zaplatit tolik obilí, kolik je tﬁeba k zasypání koãky, která visí za ocas a ãenichem se dot˘ká zemû. Jak je známo koãky loví hlodavce, kteﬁí nám velmi ‰kodí nejenom
ekonomicky, ale i pﬁená‰í nemoci. Jedy na hlodavce jsou stále slab‰í a nefunkãní a mÛÏe
dojít pﬁi pozﬁení domácím zvíﬁetem k otravû.
My‰i a jiní hlodavci se vyh˘bají blízkosti stavení, kde se koãky zdrÏují, tak i líná koãka je
uÏiteãná. Samozﬁejmû za pﬁedpokladu udrÏení nepﬁemnoÏování a veterinárního o‰etﬁování (oãkování, odãervování apod.). Ov‰em je to ‰elma a ‰elmou zÛstane. Neumí se nauãit, které druhy hlodavcÛ smí, a nebo nesmí lovit. Nejde jí zavﬁít na dvorek nebo na zahradu. Myslím, Ïe kaÏd˘ Ïivoãich na téhle planetû má své místo a svÛj dÛvod, proã tu je
(snad jenom u klí‰Èat si nejsem jistá), tak i koãka je souãástí pﬁírody a zaslouÏí si jí alespoÀ tolerovat.
Iva Novotná
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Z KULTURNÍCH A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ

Kulturní akce na Bílince
PÁLENÍ âARODEJNIC. Pálení ãarodûjnic na Bílince se vydaﬁilo. Akce je kaÏdoroãnû zahájena postavením májky. Leto‰ní
pálení ãarodûjnic probûhlo nad oãekávání
velice dobﬁe. Úãast byla nejen místních obãanÛ ale i z okolních obcí, napﬁ. ReÏného
Újezda i Borãe. Podûkování patﬁí i Obci Velemín za podporu a dodané obãerstvení pro
dûti.
Eva Licinberková
UVÍTÁNÍ LÉTA. Léto na Bílince zaãalo
opravdu netradiãním zpÛsobem. V sobotu,
23. 6. 2018 od 16. hodin, ho zahájila skupina historiského ‰ermu LEPUS- druÏina
pana ZbyÀka Zajíce z Házmburka.
Do ‰ermíﬁského vystoupení byli zapojeni
tﬁi dívky a tﬁi chlapci z obecenstva. Poté následovaly dûtské rytíﬁské soutûÏe a nakonec byla vysvobozena princezna ze zajetí,
kdy do‰lo na dob˘vání hradu papírovou bit-

vou, do které se zapojili i dospûláci. I pﬁes
poãasí, které nám zrovna moc nepﬁálo, pﬁi‰lo dost obãanÛ nejen místních, ale i z okolních obcí.
Bylo pﬁipraveno pro v‰echny obãerstvení
nejen z místního klubu, ale i od aktivních obãanÛ Bílinky, kteﬁí se postarali o to, aby
nikdo nemûl hlad, ani ÏízeÀ a tak byl v nabídce napﬁ. párek v rohlíku, klobása z místní
udírny, domácí slepiãí v˘var s nudlemi,
káva, ãaj, limo a wafle s ãímkoli si jedlíci
mohli pﬁát, aÈ s nuttelou, marmeládou, skoﬁicí s cukrem nebo s grankem a nechybûla
ani ‰lehaãka.
Moc ráda bych tímto podûkovala nejen za
finanãní dar obci Velemín, bez kterého bychom Ïádné spoleãenské akce nemohli poﬁádat, ale hlavnû dûkuji AKTIVNÍM OBâANÒM BÍLINKY, kteﬁí mi vÏdy s ochotou a
rády pomohou.
Eva Licinberková

Pálení ãarodûjnic
ve Velemínû

Dne 31.3.2018 probûhlo ve venkovním areálu Z· Velemín „Velikonoãní hledání sladkostí“. Poãasí nám bohuÏel vÛbec nepﬁálo, i
pﬁes to si pﬁi‰lo najít svého velikonoãního zajíãka celkem 44 dûtiãek.
Dûkujeme Vám za pﬁízeÀ a také za to, Ïe jste nás i v tom nepﬁíznivém poãasí pﬁi‰li podpoﬁit. Mockrát dûkujeme maminkám, které pﬁinesly nûco dobrého k zakousnutí a také paní Merglové za pomoc pﬁi
pﬁípravách.
Kunrtová Monika

Jako kaÏdoroãnû 30. dubna 2018 poﬁádal fotbalov˘
klub SK Velemín tradiãní pálení ãarodûjnic. Letos se ale
neslo v duchu krásného poãasí, coÏ uÏ se nûkolik let
nepovedlo.
I pﬁesto, Ïe tradiãní pálení
ãarodûjnic se poﬁádalo
skoro ve v‰ech místních
ãástech obce, fotbalové
hﬁi‰tû ve Velemínû nav‰tívilo
velk˘ poãet ãarodûjnic a ãarodûjÛ.
Jako doprovodn˘ program
byla zvolená ohnivá show a
„scénka“ hon na zlo. Poté
následovalo opékání buﬁtÛ.
Více fotografií naleznete
na webov˘ch stránkách
obce a Facebooku (Obec
Velemín).
Kunrtová Monika
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Premiéra Pohádkového lesa se vydaﬁila
AÏ neãekan˘ch témûﬁ 180 dûtí a jejich rodiãe zavítali v nedûli 3. 6. do Mile‰ova k fotbalovému hﬁi‰ti, kde zaãínal první roãník netradiãní oslavy Dne dûtí Pohádkov˘ les,
kter˘ úãastníky provedl mile‰ovsk˘m parkem a okolím.
Na témûﬁ kilometrové stezce ãekalo náv‰tûvníky 14 zastavení s pohádkov˘mi bytostmi (od Pata a Mata, âervenou Karkulku,
Rumcajse s Mankou, Ledového království,
pﬁes Macha a ·ebestovou, Aladina ......
.....). Ty si pro malé náv‰tûvníky pﬁipravily
rÛzné úkoly a aktivity. KaÏdá ratolest si odnesla nûjakou drobnost ãi sladkost a po splnûní trasy si jako odmûnu mohla upéct ‰pekáãek a osvûÏit se limonádou.
V odpoledním horku se poté dûti je‰tû
zchladily v hasiãské pûnû, kterou pﬁipravili
hasiãi z Chotimûﬁe. Ke zpﬁíjemnûní celé
akce pﬁispûla lovosická kapela Mudring, jeÏ
pﬁítomné bavila aÏ do veãerních hodin.
Cílem a smyslem této akce bylo nejen
oslavit Den dûtí jinou formou, ale i seznámit
úãastníky s okolím Mile‰ova a jeho zajímav˘mi stavbami (napﬁ. zámeck˘m glorietem v
parku ãi kaplí Kalvárie) a ukázat netradiãní
v˘hledy.
Hlavní podûkování patﬁí témûﬁ tﬁiceti nad‰encÛm, kteﬁí zábavné odpoledne organi-

zovali a v parném dni se pohádkov˘m rolím
propÛjãili. Dále hasiãÛm, hudebníkÛm, ale i
majitelÛm pozemkÛ (obci Velemín, panu Pitkovi), bez precizní pﬁípravy terénu by nebylo moÏné akci zrealizovat. V neposlední
ﬁadû je tﬁeba neopomenout a podûkovat rodinû pana Sokola a v‰em ostatním, kteﬁí
je‰tû pﬁispûli svou pomocí.

Akce vdûãí za finanãní podporu OÚ Velemín a sponzorÛm.
Vûﬁíme, Ïe se Dûtsk˘ den pﬁipraven˘ s
„takov˘mto“ elánem, nad‰ením a úãastí
uskuteãní i v budoucnu. Vlasta Karfíková

LETNÍ KINO

ve Velemínû
Letní kino ve Velemínû pﬁilákalo 15.6.2018 na fotbalové hﬁi‰tû okolo 80 lidí. Na základû ankety, která probíhala na webov˘ch stránkách obce, byl vybran˘ velice úspû‰n˘ film ·pindl. Pokusíme se i nadále Vám vytváﬁet nev‰ední kulturní záÏitky v na‰í obci. :) Dûkujeme pomocníkÛm nejen pﬁi pﬁípravû, ale i úklidu. O dal‰ích akcích budete informováni vãas na webov˘ch stránkách www.velemin.cz,
na FB - Obec Velemín a formou SMS (mobilním rozhlasem).
Kunrtová Monika
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Dûtsk˘ den ve Velemínû
Nedûlní odpoledne 10.6.2018 se neslo v duchu velkého vedra, ale
také de‰Èov˘ch pﬁehánûk. To nás ale nezastavilo v poﬁádání dûtského dne pro dûti i dospûlé. Poãasí si s námi pûknû zahrávalo, ale
Mile‰ovka nás v mnohém zachránila.
Nakonec jsme byli rádi, Ïe nebylo takové úmorné vedro a schladilo nás pár kapek. Dûtského dne se zúãastnilo okolo 170 dûtí.
Poãet dûtí se nám kaÏdoroãnû zvy‰uje, coÏ je pro nás velmi potû‰ující zpráva. Jsme rádi, Ïe se Vám u nás líbí. Pro dûti byl pﬁipraven
balíãek s pitíãkem a nûjakou tou sladkostí. Dûkujeme také spoleãnosti Coca-Cola jmenovitû Milanu H˘novi, kter˘ dûtem pﬁivezl dal‰í
pitíãka rÛzn˘ch pﬁíchutí.
Dûti si uÏívali volnou zábavu jak se jim chtûlo. Spousta nafukovacích atrakcí i pro malá prÈata :), jízdy na koních od skvûl˘ch holek z
Kocourova, papírov˘ ohÀostroj, zmrzlina, malování na obliãej, balónková Eviãka, která vyrábûla balónky rÛzn˘ch motivÛ...pûna od
HasiãÛ z Chotimûﬁe, která udûlá velkou radost jak mal˘m, tak velk˘m..
Na‰e díky patﬁí také spoleãnosti EKO-KOM (tonda-obal.cz), kteﬁí
pﬁijeli i se skákacím hradem a dal‰ími hrami a snaÏili se nauãit dûti
zábavnou formou jak tﬁídit odpad. Velké díky patﬁí manÏelÛm Milanovi a Pétû Maternov˘m, kteﬁí dokáÏí sv˘m nakaÏliv˘m humorem a

hrami zabavit (nejen) dûti. :) Dûkujeme také dobrovolníkÛm a fotbalistÛm z klubu SK Velemín za pﬁípravné a uklízecí práce.
V neposlední ﬁadû dûkujeme sponzorÛm, kteﬁí tuto akci podpoﬁili
a pomohli nám tak vykouzlit úsmûv a radost mal˘m i velk˘m
„dûtem“ :).
Sponzoﬁi: FINASO, s.r.o., STAMA, a.s., Raeder & Falge s.r.o.,
Hospodáﬁské poﬁeby - Novotn˘ Tomá‰, Spinel Trade,
a.s., Svobodová Vladimíra,
Autoservis - Rajni‰ Vlastimil, Ing. Skalick˘ Jiﬁí, OGB,
s.r.o., ProBenzin - Paveza
Jan, Plesník Václav, Uhelné
sklady Velemín s.r.o., Hajn˘
Petr, Motorest Velemín - Paveza Petr, Melvald Jaroslav,
Penzion Kocourov - Antonín
Tischler, Pﬁistoupil Josef,
Coca-Cola - H˘n Milan, Voborník Milo‰ - ãerpadla, motory, Vít Daniel, Pitek Daniel,
Kunrt Petr, Kunrt Jiﬁí, Mrázek Miroslav, Chmelaﬁ Ladislav, Mitterwald Franti‰ek,
Mare‰ová Vûra, Podhorsk˘
Vítûzslav, Emco spol. s r.o.
Více fotografií naleznete
jak na webov˘ch stránkách
obce www.velemin.cz tak na
FB stránkách - Obec Velemín. :)
Kunrtová Monika

FESTIVAL MILE·OV - 8. ZÁ¤Í 2018 - III. ROâNÍK
~ benefiãní festival pro záchranu letohrádku a na památku ZdeÀka Kaplíﬁe ze Sulevic ~
Tﬁetí roãník festivalu se koná 8.9.2018 u letohrádku v parku zámku
Mile‰ov. Cílem akce je zviditelnit snahu obce zachránit v˘znamnou
památku, získat alespoÀ ãásteãné finance na její obnovu a nalézt
moÏnosti budoucího vyuÏití letohrádku i parku.

Program festivalu
• Amelancha - písniãky
s nádechem tajemna
• Ergo - novostﬁedovûká
hudba
• Lokalita - pop-country
• Toska - ska-pop
• Poitín - folk-world music
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Sponzoﬁi festivalu
• Agroservis Sulejovice
a. s.
• Terra Kaplíﬁ s. r. o.
• Nadaãní fond Kalich
• Obce Velemín
a Sulejovice
• Zámek Vrbiãany

Noc kostelÛ ve Velemínû
V rámci projektu Noc kostelÛ se v pátek 25.5.2018 otevﬁely dveﬁe
nejrÛznûj‰ích sakrálních památek, av‰ak kostel sv. Martina ve Velemínû bylo moÏné si prohlédnout jiÏ o den dﬁíve. Jeho zvon se proto
slavnostnû rozeznûl jiÏ ve ãtvrtek veãer.
Náv‰tûvníky pﬁivítal knûz lovosické farnosti R.D. Mgr. Roman
Karol Depa, kter˘ náv‰tûvníky také provedl interiérem kostela.
Bûhem veãera zaznûla varhanní hudba v podání paní uãitelky z Lovosic, Mgr. Vosické. Známé melodie nejen z muzikálÛ zahrály a zazpívaly Ïákynû ZU· Lovosice Natálie Navrátilová a Lenka Fialová.
Veﬁejnost mûla moÏnost
podívat se i do vûÏe,
která není za bûÏn˘ch
okolností pﬁístupná. VûÏ
je nejstar‰í dochovanou
ãástí stavby. Podle písemn˘ch pramenÛ z let
1697 - 1702, i kdyÏ poãátky existence kostela
sahají pravdûpodobnû
aÏ do 13. století. Náv‰tûvníci si mohli vyzkou‰et i zazvonit zvonem, se kter˘m se zvoní
pouze ve v˘jimeãn˘ch
pﬁípadech. Dne‰ní podoba kostela sv. Martina,
kter˘ je kulturní památkou âR, je pozdnû barokní. Po celou dobu velemínské noci kostelÛ
byla pﬁepisována Bible,
kdy kaÏd˘ náv‰tûvník
mohl opsat ãást evangelia podle sv. Matou‰e.
Noc kostelÛ ve Velemínû byla poﬁádána poprvé a domníváme se,

Ïe byla vydaﬁená. Vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tû nav‰tíví kostel sv. Martina více
obãanÛ, vzhledem k tomu, Ïe je moÏné, pouze v tento den, nahlédnout i do míst, kam se bûÏnû nepodíváte a je to velmi zajímavé.
Moc ráda bych tímto podûkovala paní ·árce Jelínkové za bezpeãnost u vstupu do vûÏe a ve vûÏi samotné a panu Petru Lánskému za fotodokumentaci a zdroje informací k ãlánku.
Petr Lánsk˘, Licinberková Eva

Brány kostela v Mile‰ovû se opût otevﬁely veﬁejnosti
UÏ ponûkolikáté se kostel sv. Antonína
Paduánského pﬁipojil k celorepublikové akci
„ Noc kostelÛ“ a vkusnû vyzdoben˘ (díky
paní I.Jelínkové) pﬁivítal poslední májov˘
veãer své náv‰tûvníky.
Pro zúãastnûné byl pﬁipraven hudební
program zahájen˘ slavnostním zvonûním.
Následovalo vystoupení dûtského sboru Kytiãka pod taktovkou Evy Mazánkové a doprovodu Lenky Preisové .

Ani tentokrát nechybûl s bohat˘m programem pûvûck˘ sbor IN FLAGRATI z Lovosic,
pod vedením Pavly Linkové. A do tﬁetice pokraãoval veãer hudebním „pﬁekvapením“.
Poprvé se v prostorách kostela uvedlo rodinné trio z Mostu, které zahrálo svûÏí melodie.
Po kulturním programu byla naplnûna i
dal‰í my‰lenka celého veãera; moÏnost prohlédnout si i bûÏnû nepﬁístupné prostory
kostela. Ke zhlédnutí zde byly navíc umístû-

ny materiály, které pﬁibliÏují historii kostela i
Mile‰ova.
Náv‰tûvníci si mohli jiÏ tradiãnû nabídnout
„sladké“ obãerstvení pﬁipravené místními
dobrovolnicemi.
Pﬁíjemná atmosféra a poklidn˘ prÛbûh
svûdãí o oblíbenosti této akce, protoÏe se
rok od roku tû‰í vût‰ímu zájmu náv‰tûvníkÛ.
JiÏ nyní se mÛÏeme tû‰it, co pﬁinese pﬁí‰tí rok.
Vlasta Karfíková
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Dne 20. 5. 2018 se konalo setkání oparensk˘ch Ïen...
...podruhé v prostorách, které do té doby
byly vyuÏívány jen pro konání voleb. Dosud
k podobn˘m akcím docházelo v místní restauraci. Dodateãnû jsme oslavily Den
matek. Pozvány byly v‰echny obyvatelky
Oparna, které se podaﬁilo osobnû kontaktovat, ne v‰echny v‰ak pozvání vyuÏily. I pﬁesto to bylo pﬁíjemné posezení, skalní pﬁíznivkynû tûchto setkávání si pûknû po sousedsku popovídaly, probraly spolu aktuality i
leccos z historie Oparna.

Problémem se ukázala neexistence toalety, coÏ byla i komplikace i pﬁi volbách, zejména pro ãleny volební komise. První setkání se proto uskuteãnilo jen krátce v bﬁeznu, v kvûtnov˘ch dnech jsme se se‰ly opût
a pokud to bylo zapotﬁebí, vyuÏily jsme nabídku sousedÛ. Po jednání se starostou
do‰lo k rychlé nápravû, za coÏ srdeãnû dûkujeme. Byly opatﬁeny nové krásné stoly a
Ïidle, také v‰echno potﬁebné nádobí pro konání podobn˘ch akcí. Vysoce hodnotíme i

práci dûlníkÛ, kteﬁí se na úpravách podíleli a
potﬁebnou toaletu urychlenû vybudovali .
Perspektivnû se bude pokládat nová podlaha, bylo nám pﬁislíbeno.
Na pﬁí‰tû bude datum setkání oznámeno
letáãkem, kter˘ bude umístûn na veﬁejném
prostranství obce ( obecní v˘vûska a autobusová zastávka), plánovan˘ termín (8.7.)
bude vãas potvrzen.
Za oparenské Ïeny
V˘chopÀová Dagmara

Z HISTORIE

Pohled do historie
Dobkoviãek
V nûkolika dal‰ích vydání se dozvíte o historii Dobkoviãek a
o Ïivotû ãesk˘ch i nûmeck˘ch dûtí v pﬁed‰kolním vûku v obci
Dobkoviãky v letech 1928-1938. âlánek je pﬁepsan˘ z bakaláﬁské práce, která nám byla zpﬁístupnûna od paní Bc. Dany
Chrastilové z Dobkoviãek. Tímto dûkujeme za moÏnost dozvûdût se více o historii obce.
âESKONùMEâTÍ OBYVATELÉ OBCE DOBKOVIâKY
Historie obce sahá hluboko pﬁed 13.století, jsou zde doloÏené dvû tvrze je‰tû pﬁed vznikem samotné vesnice. Ta postupnû
mnohokrát zmûnila majitele i své jméno, které bylo v prÛbûhu
ãasu spí‰e v nûmeckém tvaru, ale velikost vesnice se nikdy
pﬁíli‰ nenav˘‰ila. Dobkoviãky mûnily svÛj název v prÛbûhu
mnoha staletí. Ten nejstar‰í zachovan˘ je Dubkowicz z konce
14. století, pozdûji nesly název Dobkowitz, Dobkovice a lze je
na Müllerovû mapû nalézt také jako Dukowitz. PÛvod tohoto
jména je pravdûpodobnû z dávné minulosti, kdy se na místû nynûj‰í obce rozkládaly dubové pralesy. Je‰tû dnes jich zde nalezneme velké mnoÏství a nedaleká obec Dubice dokládá podobnost základu jména. Poslední zmûna názvu probûhla v polovinû dvacátého století po skonãení druhé svûtové války, kdy
se z Dobkovic staly Dobkoviãky.
Do konce devatenáctého století jsou doloÏeny dvû rodiny Îidovské národnosti. V katastru je zaznamenáno, Ïe jeden z nich
byl krejãí, kter˘ obchodoval s koﬁením. Dal‰í byl obchodníkem s
jirchou (kÛÏí) a obãas obchodoval se star˘m ‰atstvem nebo dobytkem. Îidé spadali do Ïidovské obce ve Velemínû, pohﬁbívání byli na Ïidovském hﬁbitovû v
âíÏkovicích, kde je zachována
ãást ãiteln˘ch náhrobkÛ.
Dobkovick˘ hﬁbitov je na jiÏním okraji katastru, necel˘ch pÛl
kilometru od obce. Jsou zde zachované náhrobky obyvatelÛ
obce pohﬁben˘ch pﬁed vystûhováním v roce 1938 i po roce
1945. Jména na náhrobcích
ukazují historickou linii ãeskonûmeck˘ch rodin, z nichÏ v nynûj‰í
obci Ïádná neÏije. Z památn˘ch
staveb je zachován dÛm ã. 1 s
dvorem a vestavûnou deskou se
znaky Václava Valátka z Klenãe
a jeho manÏelky ze 16. století.
Kaple z 19. století byla upravená
ve 20. Století jako památník 1.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Svûtové války s nûmeck˘mi nápisy po obou
stranách vchodu. V obci je jeden Ïelezn˘
kﬁíÏ na kamenném podstavci z roku 1848
stojící pﬁi vjezdu do obce a druh˘ Ïelezn˘
kﬁíÏ pocházející z 19. Století, kter˘ je na
samém konci vesnice. Ten je popsán v
Umûleck˘ch památkách âech umûleck˘m
historikem Emanuelem Pochem. V‰echny
historické stavby obce jsou víceménû ve
velmi ‰patném stavu a pouze dokazují neúprosn˘ zub ãasu i doby.
V pﬁí‰tím vydání Velemínského zpravodaje budeme pokraãovat o historii Dobkoviãek. Jak zde obyvatelé Ïili, ãím se Ïivili a o
nárÛstu ãeské populace v obci.
Kunrtová Monika

Pﬁipomínka dob minul˘ch - 8. kvûtna DEN OSVOBOZENÍ OD FA·ISMU
8. kvûten je jedním ze státních svátkÛ âeské republiky pﬁipomínající Den osvobození od fa‰ismu (slaven˘ téÏ jako Den vítûzství).
V tento den si nejen v âeské republice pﬁipomínáme konec 2. svûtové války, za kter˘ se z pohledu historick˘ch pramenÛ povaÏuje kapitulace nûmeck˘ch vojsk, která vstoupila v platnost 8. kvûtna, ve
23:01 hodin stﬁedoevropského ãasu. Rozdílná interpretace tohoto
data (ve v˘chodních zemích b˘vá Den vítûzství slaven 9. kvûtna) vychází z ãasového odstupu jedné hodiny, kter˘ dûlil stﬁedoevropsk˘
prostor od sovûtského (konkrétnû Moskvy).
Bûhem posledního váleãného roku jiÏ nûmecké váleãné hospodáﬁství kolabovalo a po neúspûchu tzv. „Operace Jarní probuzení“
bylo zﬁejmé, Ïe druhá svûtová válka skonãí vítûzstvím spojencÛ. Na
západní frontû pﬁekroãila americká vojska 7. bﬁezna 1945 most pﬁes
R˘n u Remagenu a zahájila postup do nitra Nûmecka. 11. dubna
dorazila 9. americká armáda k Labi. 16. dubna zahájila Rudá sovûtská armáda útok, jeho cílem byl obchvat a obklíãení Berlína. 30.
dubna 1945 spáchal Adolf Hitler sebevraÏdu a o dva dny pozdûji se
zbylá berlínská posádka vzdala. 6. kvûtna 1945 zahájila sovûtská
vojska PraÏskou ofenzivu proti nûmeck˘m vojskÛm na území âech.
Kapitulaãní akty Nûmecka byly podepsány 7. kvûtna v Reme‰i a 8.
kvûtna v Berlínû.
Zajímavostí pro âeskou republiku je fakt, Ïe se na jejím území válãilo aÏ do 11. kvûtna 1945, kdy bylo definitivnû poraÏeno zbylé nûmecké vojsko. Na tichomoﬁském válãi‰ti probíhaly boje 2. svûtové
války aÏ do 2. záﬁí 1945.
8. kvûten je v âeské republice stejnû jako ostatní státní svátky vyhlá‰en za den pracovního klidu. Ukonãení 2. svûtové války je pravidelnû pﬁipomínáno pietními akcemi po celé republice, které vzdávají hold váleãn˘m obûtem a b˘vají ãasto spojeny i s pﬁehlídkami vojenské techniky. NejdÛleÏitûj‰ím pietním aktem je jiÏ tradiãnû poklá-

dání vûncÛ a klanûní se památce obûtí váleãného bûsnûní u praÏského Národního památníku na Vítkovû, kterého se úãastní prezident republiky a vût‰ina pﬁedních ústavních ãinitelÛ zemû. I na památníky v místních ãástech Obce Velemín nebylo zapomenuto. Zástupci obce pokládali vûnce k památníkÛm ve Velemínû, Mile‰ovû a
Oparnû.
Zajímavostí souãasného státního svátku 8. kvûtna je skuteãnost,
Ïe bûhem komunistického reÏimu nebyl konec války státním svátkem a dokonce ani dnem památn˘m ãi v˘znamn˘m. Krátkou dobu
po roce 1989 se slavil jako den vítûzství nad fa‰ismem, coÏ v‰ak k
absenci italsk˘ch (Mussoliniho) fa‰istick˘ch jednotek na ãeském
území bylo zavádûjící.
Kunrtová Monika

Jaké mûli povinnosti obyvatelé Kleteãné ãásteãnû objasní tento dopis,
kter˘ byl doruãen kleteãenskému rychtáﬁi (dopis byl psán nûmecky)
Kletschner Richter! (voln˘ pﬁeklad)
Kleteãensk˘ rycháﬁi!
Oznámíte v‰e naturálním robotníkÛm ve
va‰í obci následující:
Aby se pﬁede‰lo nepoﬁádkÛm a nedorozumûním pﬁi vykonávání naturální roboty,
ãeho má kaÏd˘ robotník v dÛsledku vy‰lého
nejvy‰‰ího robotního patentu z roku 1775
a následujících c.k. naﬁízení pﬁesnû dbáti.
1) Robotník musí vykonávat robotu zpÛsobil˘m dobytkem a vhodn˘mi lidmi a dobﬁe
a pilnû pracovat denní následující hodiny:
Od 1. dubna do konce záﬁí denních 12
hodin, od ﬁíjna do konce bﬁezna denních 8
hodin se zápoãtem cesty tam i zpût, která
je
z Kleteãné do Lovosic
1 1/2 hodiny
„ Sulejovic
1 1/2 hodiny
„ Vchynic
1 1/4 hodiny
„ Îernosek
1 hodinu
av‰ak v dobû Ïní, kdy je tﬁeba, je jak po-

tahov˘, tak i ruãní robotník zavázán zÛstat
v práci o jednu ãi 2 hodiny déle.
2) Hodiny odpoãinku jsou od 1. dubna do
konce záﬁí dennû 2 a od 1. ﬁíjna do posledního bﬁezna 1 hodina.
3) Ti robotníci, kteﬁí mají pﬁedepsánu povinnost jeden nebo dva dny v t˘dnu, jsou
vrchnosti zavázáni vykonávat po dobu senoseãe a Ïní také dva dny v t˘dnu navíc a ty
jim budou zvlá‰È proplaceny.
4) Kter˘ robotník nevykonává ohlá‰en˘
robotní den, je za trest povinen vykonat
v následujících nebo v jin˘ vrchnosti vhodn˘
t˘den dvojnásobek, tedy dva dny za jeden
den.
5) Podle naﬁízení z 15. ledna 1782 není
vrchnost vázaná na urãité robotní dny v jednom t˘dnu.
KdyÏ vrchnost v jednom t˘dnu nepotﬁebuje Ïádné dûlníky, mÛÏe si sama urãit, kdy
budou dluÏné dny vykonány.

6) KdyÏ dopoledne nastane ‰patné poãasí a nemÛÏe b˘t práce beze ‰kody na hospodáﬁství vykonána mÛÏe odejít domÛ, ale
musí den napracovat v jin˘ robotní den.
KdyÏ se poãasí zhor‰í odpoledne a robotníci nemohou b˘t pouÏiti, mohou odejít domÛ
a den se jim poãítá jako odpracovan˘.
Vy rychtáﬁi, náleÏitû toto naturálním robotníkÛm vysvûtlíte a dohlídnete na dodrÏení této povinnosti, neboÈ o tomto naﬁízení
byli zpraveni v‰ichni dvor‰tí komisaﬁi, aby
naturální robotníky potom k práci pﬁidrÏovali.
Z hospodáﬁského úﬁadu schwarzenberského panství Lovosice dne 31. ãervence
1828.
Podpis neãiteln˘.
Pﬁevzato z poznámek
Václava Vlka ﬁídícího
uãitele mile‰ovské ‰koly .
Sestavil Vladimír Hajn˘

NAV·TIVTE OBECNÍ KNIHOVNU, âEKÁ NA VÁS
MNOHO PùKN¯CH A ZAJÍMAV¯CH KNIH
Místní knihovna ve Velemínû kaÏdou sobotu 8:30 - 10:00 hodin
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Zápis z jednání zastupitelstva
obce Velemín (dle § 95 zákona
o obcích, v platném znûní)
ã. 2/2018 konaného
dne 18.6.2018 od 18,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰
Ph.D., Ing. Duda Miroslav, Hladík Oldﬁich,
Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, KoÈová Jitka, Kﬁivánek Petr, Pakan
Josef, Ing. Rainer EvÏen, Seidlová Dagmar
(pﬁítomna od 18,20 hod), ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Rajni‰ Vlastimil, Mgr. Malíková Ladislava, Podhorsk˘ Vítûzslav,
BOD â. 1
ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 11 (od 18,20 hod pﬁítomno 12) z 15 ãlenÛ ZO, tzn. zastupitelstvo
obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední
desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7
dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní E. Licinberkovou a ovûﬁovatele zápisu - Ing. Duda Miroslav a KoÈová Jitka.
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Ing.E.Rainer, O.Hladík, J.Pakan.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 20/2018: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Ing. EvÏen Rainer, Oldﬁich Hladík, Josef
Pakan
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné
s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny pﬁipomínky a návrhy na dal‰í doplnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající
moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dne‰ního zasedání:
01. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
02. Zpráva starosty obce
03. Závûreãn˘ úãet obce za r. 2017
04. Hospodaﬁení obce
05. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2018
06. Vyhlá‰ka obce
07. Stanovení poãtu ãlenÛ zastupitelstva
08. Majetek obce
09. Územní plán
10. RÛzné
11. Diskuse, závûr
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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V˘sledek hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 21/2018 bylo schváleno

a) Projednána úãetní uzávûrka obce Velemín za r. 2017.

k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ, konkrétnû
se jedná o tato opatﬁení:
1. Bude zaji‰tûno, aby pﬁi provádûní inventur majetku a závazkÛ obce bylo postupováno tak, aby byl prÛkaznû zji‰tûn skuteãn˘ stav majetku a závazkÛ a aby bylo
provedeno porovnání úãetního a skuteãného stavu majetku
2. Bude zabezpeãeno proúãtování pﬁedpisÛ poplatku za drÏení psa
3. Bude opraveno chybné úãtování u pronájmu pozemkÛ dle NS se spoleãností
Kámen Zbraslav s.r.o.
4. Bude zabezpeãeno dodrÏování vnitﬁní
smûrnice obce t˘kající se ãasového rozli‰ení
5. Bude zabezpeãeno dodrÏování vnitﬁní
smûrnice obce a budou provedeny odpisy
dlouhodobého majetku ve ãtvrtletních intervalech

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úãetní
uzávûrku obce Velemín za r. 2017. Protokol o schválení tvoﬁí pﬁílohu tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 22/2018 bylo schváleno

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje závûreãn˘ úãet obce Velemín
za r. 2017 vãetnû Zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za
r. 2017 s v˘hradou zji‰tûn˘ch závaÏn˘ch
chyb a nedostatkÛ a ménû závaÏn˘ch
chyb a nedostatkÛ

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.
Dostavila se paní Seidlová Dagmar 18,20 hodin
BOD â. 3
ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE ZA R. 2017

b) Starosta obce seznámil pﬁítomné se
závûreãn˘m úãtem obce Velemín za r. 2017
a se Zprávou o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2017. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce byly zji‰tûny:
1. závaÏné chyby a nedostatky (§ 10
odst.3 písm. c) zákona ã.420/2004 Sb.).
Konkrétnû se jedná o neprÛkazné provedení inventur - územní celek inventarizací nezjistil skuteãn˘ stav majetku a závazkÛ (k inveturním soupisÛm úãtÛ SÚ 192, SÚ 194
a SÚ/AÚ 311/0999 nebyly doloÏeny podklady k ovûﬁení úãetního stavu majetku - nebylo tak provedeno porovnání úãetního a skuteãného stavu majetku)
2. ménû závaÏné chyby a nedostatky (§
10 odst.3 písm. b) zákona ã.420/2004 Sb.).
Konkrétnû se jedná o skuteãnosti:
- Územní celek nedodrÏel obsahové vymezení poloÏky rozvahy „B.II. Krátkodobé
pohledávky“. Obec neúãtuje pﬁedpisy poplatku za drÏení psa.
- Územní celek nedodrÏel obsahové vymezení poloÏky v˘kazu zisku a ztráty „V˘nosy z ãinnosti“. Bylo zji‰tûno chybné úãtování u pronájmu pozemkÛ dle nájemní
smlouvy s firmou Kámen Zbraslav s.r.o.
Praha ze dne 1.12.2018
- Územní celek chybnû pouÏil metodu ãasového rozli‰ení resp. nepouÏívá metodu
ãasového rozli‰ení dle vlastní smûrnice
ã.2/2011
- Územní celek nedodrÏel postupy pro urãení v˘‰e odpisÛ dlouhodobého majetku.
Obec pﬁi odepisování dlouhodobého majetku nedodrÏela svoji vnitﬁní smûrnici a neprovádí odpisy ve ãtvrtletních intervalech.
Kontrola byla provádûna pracovníky odboru kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje.
Bude realizováno nápravné opatﬁení

Ukládá starostovi obce zabezpeãit realizaci opatﬁení k nápravû zji‰tûn˘ch chyb
a nedostatkÛ takto:
1. Bude zaji‰tûno, aby pﬁi provádûní inventur majetku a závazkÛ obce bylo postupováno tak, aby byl prÛkaznû zji‰tûn skuteãn˘ stav majetku a závazkÛ a aby bylo
provedeno porovnání úãetního a skuteãného stavu majetku
2. Bude zabezpeãeno proúãtování pﬁedpisÛ poplatku za drÏení psa
3. Bude opraveno chybné úãtování u pronájmu pozemkÛ dle NS se spoleãností
Kámen Zbraslav s.r.o.
4. Bude zabezpeãeno dodrÏování vnitﬁní
smûrnice obce t˘kající se ãasového rozli‰ení
5. Bude zabezpeãeno dodrÏování vnitﬁní
smûrnice obce a budou provedeny odpisy
dlouhodobého majetku ve ãtvrtletních intervalech
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 23/2018 bylo schváleno
Závûreãn˘ úãet obce a zpráva o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení jsou souãástí tohoto zápisu z jednání zastupitelstva obce.
BOD â. 4 HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ
kvûten 2018 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 15.6.2018):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ kvûten 2018.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0

Usnesení ã. 24/2018 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 v celkové v˘‰i
45.500,- Kã.
- od Motorest Velemín..............2.000,- Kã
- od OGB s.r.o..........................3.000,- Kã
- od Spinel Trade s.r.o. ............4.000,- Kã
- od Chmelaﬁ Ladislav................ 500,- Kã
- od Hajn˘ Petr ........................2.000,- Kã
- od Kunrt Jiﬁí ...........................1.000,- Kã
- od Kunrt Petr .........................1.000,- Kã
- od Mitterwald Franti‰ek ........... 500,- Kã
- od Uhelné sklady
Velemín s.r.o...........................2.000,- Kã
- od Rajni‰ Vlastimil .................3.000,- Kã
- od Mrázek Miroslav ml. .........1.000,- Kã
- od Melvald Jaroslav...............2.000,- Kã
- od Pﬁistoupil Josef .................2.000,- Kã
- od Novotn˘ Tomá‰.................4.000,- Kã
- od Dufek Jiﬁí ............................ 500,- Kã
- od Podhorsk˘ Vítûzslav ........... 500,- Kã
- od Podhorsk˘ Vítûzslav ........... 500,- Kã
- od Podhorsk˘ Vítûzslav ........... 500,- Kã
- od FINASO s.r.o. ...................5.000,- Kã
- od Tischler Antonín
(Penz.Kocourov) ....................2.000,- Kã
- od Forst Roman-Lovo‰ Net ...1.000,- Kã
- od Paveza Jan - ProBenzin...2.500,- Kã
- od Raeder & Falge s.r.o. .......5.000,- Kã
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí
sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i
45.500,- Kã:
-

od Motorest Velemín..............2.000,od OGB s.r.o..........................3.000,od Spinel Trade s.r.o. ............4.000,od Chmelaﬁ Ladislav................ 500,od Hajn˘ Petr ........................2.000,od Kunrt Jiﬁí ...........................1.000,od Kunrt Petr .........................1.000,od Mitterwald Franti‰ek ........... 500,od Uhelné sklady
Velemín s.r.o...........................2.000,- od Rajni‰ Vlastimil .................3.000,- od Mrázek Miroslav ml. .........1.000,- od Melvald Jaroslav...............2.000,- od Pﬁistoupil Josef .................2.000,- od Novotn˘ Tomá‰.................4.000,- od Dufek Jiﬁí ............................ 500,- od Podhorsk˘ Vítûzslav ........... 500,- od Podhorsk˘ Vítûzslav ........... 500,- od Podhorsk˘ Vítûzslav ........... 500,- od FINASO s.r.o. ...................5.000,- od Tischler Antonín
(Penz.Kocourov) ....................2.000,- od Forst Roman-Lovo‰ Net ...1.000,- od Paveza Jan - ProBenzin...2.500,- od Raeder & Falge s.r.o. .......5.000,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 25/2018 bylo schváleno
BOD â. 5
ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA R. 2018
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁí-

tomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce z dÛvodu pﬁíjetí dotací, dorovnání skuteãného pﬁíjmu a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi
kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek
a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu
vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn.
Oproti zveﬁejnûnému návrhu je doplnûna
zmûna je‰tû v pﬁíjmové ãásti u kapitoly
6310/2142 o 577.000,- Kã. Celkem se jedná
o nav˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 2,261.158,- Kã a v˘dajové ãásti rozpoãtu
ve v˘‰i 699.500,- Kã. Rozdíl ve v˘‰i
1,561.658,- Kã bude zaﬁazen jako pﬁebytek
na bankovní úãet.

zastupitelÛ mimo informace, také je moÏné
zﬁídit v jednotliv˘ch ãástech obce osadní v˘bory

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny v pﬁíjmové ãásti o 2,261.158,Kã a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 699.500 Kã
tak, jak byly pﬁedneseny a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl ve
v˘‰i 1,561.658,- Kã bude zaﬁazen jako
pﬁebytek na bankovní úãet.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 26/2018 bylo schváleno

Návrh na usnesení ã.2:
Zastupitelstvo obce stanoví na dal‰í volební období ve smyslu ust. § 67 zákona
ã. 128/2000 Sb., v platném znûní (zákon
o obcích) a v souladu s ust. § 68 odst.1
zákona o obcích, poãet ãlenÛ zastupitelstva obce Velemín na 15 ãlenÛ.
V˘sledek hlasování: Pro: 8, proti 3, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 29/2018 bylo schváleno

BOD â. 6
VYHLÁ·KA OBCE
a) Projednána Obecnû závazná vyhlá‰ka
ã. 1/2018 kterou se zru‰uje obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 9/2002 - ¤ád pohﬁebi‰tû
Obce Velemín. Tato vyhlá‰ka ru‰í obecnû
závaznou vyhlá‰ku obce ã. 9/2002. ¤ád pohﬁebi‰tû Obce Velemín bude následnû
vydán jin˘m zpÛsobem neÏ obecnû závaznou vyhlá‰kou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává
Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2018,
která zru‰uje obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 9/2002, ¤ád pro pohﬁebi‰tû Obce Velemín ze dne 15.7.2002, s úãinností od 15.
dne po dni vyhlá‰ení.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 27/2018 bylo schváleno
BOD â. 7
STANOVENÍ POâTU âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Projednáno stanovení poãtu ãlenÛ zastupitelstva obce Velemín na dal‰í volební období, tzn. na období 2018 - 2022. Ve smyslu ust. § 67 zákona ã. 128/2000 Sb., v platném znûní (zákon o obcích), stanoví zastupitelstvo obce na kaÏdé volební období
poãet ãlenÛ zastupitelstva nejpozdûji do 85
dnÛ pﬁede dnem voleb. V souladu s § 68
odst. 1 zákona o obcích je navrhováno stanovit i na dal‰í volební období poãet ãlenÛ
zastupitelstva obce Velemín na 15. Poslanec Karfík podává návrh na jinou variantu,
je pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe by mohlo b˘t
pouze 9 zastupitelÛ a scházet se jednou za
mûsíc, ãímÏ by byla vût‰í informovanost zastupitelÛ a usná‰ení schopní by zastupitelé
byli i v poãtu 5 ãlenÛ, navíc by do‰lo k u‰etﬁení penûz, díky obecní radû je vût‰í ãást

Návrh na usnesení ã.1:
Zastupitelstvo obce stanoví na dal‰í volební období ve smyslu ust. § 67 zákona
ã. 128/2000 Sb., v platném znûní (zákon
o obcích) a v souladu s ust. § 68 odst.1
zákona o obcích, poãet ãlenÛ zastupitelstva obce Velemín na 9 ãlenÛ.
V˘sledek hlasování: Pro: 4, proti 7, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 28/2018 nebylo schváleno

BOD â. 8
MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
a smlouvu o právu provést stavbu ã.IP-124008073/003-LT-Mile‰ov, ppã.91/5-nové
OM t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1018/7 ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního místa pro stavbu nového RD (Capiali
Armando ml.).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene a smlouvu
o právu provést stavbu ã.IP-124008073/003-LT-Mile‰ov, ppã.91/5-nové
OM t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1018/7 ve vlastnictví obce
Velemín v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního místa pro stavbu nového RD
(Capiali Armando ml.).
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 30/2018 bylo schváleno
b) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene
sluÏebnosti
ã.
IV-124013699/VB001 t˘kající se stavby „LT, Velemín-kNN, lokalita 9xRD“. V minulosti byla
uzavﬁena Smlouva o uzavﬁení budoucí
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene. Konkrétnû se jedná o uloÏení kabelu NN pro v˘stavbu nov˘ch RD v lokalitû za hﬁi‰tûm ve
Velemínû - na pozemky p.ã. 1464/3, 1464/8
a 1465/1 v k.ú. Velemín za cenu 1.000,- Kã
bez DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
Následnû bude provedeno vkladové ﬁízení
do KN.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

13 / 2018

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene sluÏebnosti ã. IV-12-4013699/VB001 t˘kající se stavby „LT, Velemín-kNN, lokalita
9xRD“. Konkrétnû se jedná o uloÏení kabelu NN pro v˘stavbu nov˘ch RD v lokalitû za hﬁi‰tûm ve Velemínû - na pozemky
p.ã. 1464/3, 1464/8 a 1465/1 v k.ú. Velemín za cenu 1.000,- Kã bez DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Následnû bude
provedeno vkladové ﬁízení do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 31/2018 bylo schváleno
c) Opakovanû projednána smlouva o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se stavby „Sesuv
v km.56,300-56,500, dálnice D8 - I.etapa
sanaãního opatﬁení“ na ãásti pozemkÛ p.ã.
555, 556, 641/1 a 641/2 v k.ú. Dobkoviãky.
Smlouva jiÏ byla projednávána 18.12.2017
(usnesení ã.80/2017), ale do‰lo ke zmûnû
ceny ze 14.650,- Kã na 16.370,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se
stavby „Sesuv v km 56,300-56,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní a realizaci
stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy
a kanalizace a SO 175 - obsluÏná komunikace na ãásti pozemkÛ p.ã. 555, 556,
641/1 a 641/2 v k.ú. Dobkoviãky za cenu
16.370,- Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic
a dálnic âR.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 32/2018 bylo schváleno
d) Opakovanû projednána smlouva o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se stavby „Sesuv
v km.56,300-56,500, dálnice D8 - I.etapa
sanaãního opatﬁení“ na ãásti pozemkÛ p.ã.
720/2, 720/3 a 720/4 v k.ú. Dobkoviãky.
Smlouva jiÏ byla projednávána 18.12.2017
(usnesení ã.79/2017), ale do‰lo ke zmûnû
ceny ze 6.648,- Kã na 7.467,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se
stavby „Sesuv v km 56,300-56,500, dálnice D8 - I.etapa sanaãního opatﬁení“. Konkrétnû se jedná o umístûní a realizaci
stavebního objektu SO 330 - pﬁíkopy
a kanalizace na ãásti pozemkÛ p.ã. 720/2,
720/3 a 720/4 v k.ú. Dobkoviãky za cenu
7.467,- Kã. Oprávnûn˘ ¤editelství silnic
a dálnic âR.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 33/2018 bylo schváleno
e) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
a smlouvu o právu provést stavbu ã.IV-124016705/002 t˘kající se stavby „LT, Bíl˘
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Újezd ã.p.99, pﬁípojka NN, IV-12-4016705“.
Jedná se o uloÏení kabelu NN na pozemku
p.p.ã. 1466/40 ve vlastnictví obce Velemín
v k.ú. Bíl˘ Újezd za cenu 1.000,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se
o zﬁízení nového odbûrního místa pro stavbu nového RD (p.Kozel).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene a smlouvu
o právu provést stavbu ã.IV-124016705/002 t˘kající se stavby „LT, Bíl˘
Újezd ã.p.99, pﬁípojka NN, IV-124016705“. Jedná se o uloÏení kabelu NN
na pozemku p.p.ã. 1466/40 ve vlastnictví
obce Velemín v k.ú. Bíl˘ Újezd za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního místa pro stavbu nového RD
(p.Kozel).
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 34/2018 bylo schváleno
f) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene a dohodu o umístûní stavby ã. IE-124005704/VB/17 pro stavbu „LT - Velemín,
Dobkoviãky, kabelizace NN“ t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemky ve vlastnictví
obce Velemín v k.ú. Dobkoviãky za cenu
9.528,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o kabelizaci sítû NN
v místní ãásti Dobkoviãky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce podmíneãnû schvaluje uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
a dohodu o umístûní stavby ã. IE-124005704/VB/17 pro stavbu „LT - Velemín,
Dobkoviãky, kabelizace NN“ t˘kající se
uloÏení kabelu NN na pozemky ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Dobkoviãky za
cenu 9.528,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ
Distribuce a.s.. Jedná se o kabelizaci sítû
NN v místní ãásti Dobkoviãky. Pﬁed uzavﬁením této smlouvy musí b˘t vydáno
stavební povolení na vybudování kanalizace v Dobkoviãkách, aby nemohlo dojít
ke komplikacím z dÛvodu soubûhu ãi kﬁíÏení tras NN a kanalizace.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 35/2018 bylo schváleno
g) Projednán nákup pozemkÛ v k.ú.Oparno - pﬁístupová komunikace k rekreaãním
objektÛm v Opárenském údolí. Konkrétnû
se jedná o ãásti pozemkÛ p.ã. 178/8, 179/2
a 636/1 v k.ú. Oparno. Bude zpracován GP
na oddûlení potﬁebn˘ch ãástí. Náklady spojené s oddûlením ãásti (GP) a povolením
vkladu do KN budou hrazeny obcí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ v k.ú.Oparno - pﬁístupová komunikace k rekreaãním objektÛm v Opáren-

ském údolí. Konkrétnû se jedná o ãásti
pozemkÛ p.ã. 178/8, 179/2 a 636/1 v k.ú.
Oparno. Bude zpracován GP na oddûlení
potﬁebn˘ch ãástí. Náklady spojené s oddûlením ãásti (GP) a povolením vkladu
do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 36/2018 bylo schváleno
h) Projednán nákup pozemku v k.ú.Oparno - ãást pﬁístupové komunikace k rekreaãnímu objektu v Opárenském údolí - vlastník
objektu nemá pﬁístup ke své nemovitosti
z pozemku ve vlastnictví obce. Konkrétnû
se jedná o ãást pozemku p.ã. 184/6 v k.ú.
Oparno od manÏelÛ Ivana a Petry Králov˘ch. Bude zpracován GP na oddûlení potﬁebn˘ch ãástí. Náklady spojené s oddûlením ãásti (GP) a povolením vkladu do KN
budou hrazeny obcí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku v k.ú.Oparno. Konkrétnû se jedná
o ãást pozemku p.ã. 184/6 v k.ú. Oparno
od manÏelÛ Ivana a Petry Králov˘ch za
cenu 20,- Kã/m2. Bude zpracován GP na
oddûlení potﬁebn˘ch ãástí. Náklady spojené s oddûlením ãásti (GP) a povolením
vkladu do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 37/2018 bylo schváleno
i) Projednány Ïádosti paní Oleny Veselé,
ReÏn˘ Újezd 18, 410 02 a paní Anety Novotné, Tylova 1681, 413 01 Roudnice nad
Labem o odkup pozemku p.p.ã. 476/9 o v˘mûﬁe 800 m2 a ãásti pozemku p.ã. 476/8
o pﬁedpokládané v˘mûﬁe cca 420 m2 v k.ú.
Boreã u Lovosic. Jedná se o pozemek,
kter˘ je urãen k zástavbû rodinn˘m domem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 476/9 o v˘mûﬁe 800 m2
a ãásti pozemku p.ã. 476/8 o pﬁedpokládané v˘mûﬁe cca 420 m2 v k.ú. Boreã
u Lovosic. Vzhledem k tomu, Ïe jsou evidovány dvû Ïádosti o stejn˘ pozemek,
bude realizováno v˘bûrové ﬁízení, kde jedin˘m kriteriem bude v˘‰e nabídnuté
kupní ceny. Realizací v˘bûrového ﬁízení
je povûﬁena rada obce. Nabídky kupní
ceny budou Ïadateli uãinûny písemnou
formou v zapeãetûné obálce. Ve stanoven˘ den budou tyto nabídky podány a za
pﬁítomnosti ÏadatelÛ a ãlenÛ rady rozpeãetûny a vyhodnoceny. Kupní smlouva
bude uzavﬁena s Ïadatelem, kter˘ nabídne vy‰‰í kupní cenu. O provedení v˘bûru
bude sepsán zápis. Základní cena je stanovena na 100,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN. Pﬁedkupní právo
obce. Stanovena povinnost zahájení
stavby do dvou let od prodeje, jinak zpûtn˘ odkup obcí za prodejní cenu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0

Usnesení ã. 38/2018 bylo schváleno
j) Projednána Ïádost paní Ing. Kateﬁiny
Johnové, Púchovská 2785/15, Praha 4
o odkoupení pozemkÛ p.ã. 3 o v˘mûﬁe 610
m2, p.ã. 6 o v˘mûﬁe 1859 m2, p.ã. 7 o v˘mûﬁe 378 m2 v k.ú. Oparno. Jedná se o pozemky, které jsou souãástí zahrady u nemovitosti, která je ve vlastnictví Ïadatelky. Souãasnû se jedná o pozemky, které jsou pﬁístupné pouze pﬁes pozemky Ïadatelky nebo
pozemky ve vlastnictví tﬁetích osob.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkÛ p.ã. 3 o v˘mûﬁe 610 m2, p.ã. 6
o v˘mûﬁe 1859 m2, p.ã. 7 o v˘mûﬁe 378
m2 v k.ú. Oparno paní Ing. Kateﬁinû Johnové za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem + náklady spojené s uzavﬁením
smlouvy a povolením vkladu práva do
KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 39/2018 bylo schváleno
k) Projednána Ïádost manÏelÛ Jiﬁího
a Ivany Skalick˘ch, Bíl˘ Újezd o odkoupení
pozemkÛ p.ã. 64 o v˘mûﬁe 1223 m2 (vodní
plocha) a p.ã. 63/5 o v˘mûﬁe 175 m2 v k.ú.
Bíl˘ Újezd. Jedná se o pozemky, které jsou
pﬁístupné pouze pﬁes pozemky ÏadatelÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkÛ p.ã. 64 o v˘mûﬁe 1223 m2 (vodní
plocha) a p.ã. 63/5 o v˘mûﬁe 175 m2
v k.ú. Bíl˘ Újezd manÏelÛm Jiﬁímu
a Ivanû Skalick˘m za cenu stanovenou
znaleck˘m posudkem + náklady spojené
s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 40/2018 bylo schváleno
BOD â. 9
ÚZEMNÍ PLÁN
a) Projednána Ïádost pana Bc. Václava
Kubíãka, Václava Voláka, MUDr. Vladimíra
Kmocha, Mario Boháãe, Viléma Streita
a Jana Krãila o zaãlenûní pozemkÛ p.ã.
89/9, 89/12, 89/14, 89/8, 90/6, 90/8, 90/7,
89/2 a 89/21 o celkové v˘mûﬁe 3 07 33 m2
v k.ú. Boreã u Lovosic, do zmûny územního
plánu obce Velemín a to z dÛvodu zmûny
z ploch zemûdûlsk˘ch na plochy rekreace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem zmûny územního plánu t˘kající se
pozemkÛ p.ã. 89/9, 89/12, 89/14, 89/8,
90/6, 90/8, 90/7, 89/2 a 89/21 o celkové v˘mûﬁe 3 07 33 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic.
DÛvodem je skuteãnost, Ïe se jedná
o velkou plochu, kde by následnû byla
umoÏnûna v˘stavba rekreaãních objektÛ, coÏ by mohlo vést k naru‰ení celkového krajinného rázu a vzhledu osady
Boreã.

V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 41/2018 bylo schváleno
BOD â. 10
RÒZNÉ
a) Projednána smlouva o vyuÏívání sbûrného dvora. Jedná se o smlouvu, která
bude okolním obcím, resp. jejich obãanÛm
zaji‰Èovat moÏnost vyuÏívat sbûrného dvora
ve Velemínû a souãasnû bude zaji‰Èovat pro
obec Velemín záruku úhrady od okolních
obcí za odkládání odpadÛ. Konkrétnû se
jedná o obce Prackovice n/L, Vchynice,
Lukov-·tûpánov, Chotimûﬁ, Vlastislav, Boﬁislav, Îim.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o vyuÏívání sbûrného dvora.
Jedná se o smlouvu, která bude okolním
obcím, resp. jejich obãanÛm zaji‰Èovat
moÏnost vyuÏívat sbûrného dvora ve Velemínû a souãasnû bude zaji‰Èovat pro
obec Velemín záruku úhrady od okolních
obcí za odkládání odpadÛ. Konkrétnû se
jedná o obce Prackovice n/L, Vchynice,
Lukov-·tûpánov, Chotimûﬁ, Vlastislav,
Boﬁislav, Îim.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 42/2018 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost p. Martina Chrastila, Dobkoviãky, o prodlouÏení podmínky v˘stavby rodinného domu, která byla stanovena pﬁi koupi pozemku p.p.ã. 7/1 v k.ú. Dobkoviãky. Îadatelé Ïádají o prodlouÏení termínu do konce roku 2018. Stavební povolení jiÏ bylo vydáno 9.5.2018. DÛvodem Ïádosti je ﬁe‰ení hypotéky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodlouÏení podmínky zahájení v˘stavby rodinného domu na pozemku p.p.ã. 7/1 v k.ú.
Dobkoviãky o jeden rok.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 43/2018 bylo schváleno
BOD â. 11
DISKUSE
• p. Karfík
• návrh na jinou variantu poãtu ãlenÛ zastupitelstva, je pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe by
mohlo b˘t pouze 9 zastupitelÛ a scházet
se stejnû jako nynûj‰í rada jednou za
mûsíc, veﬁejné zastupitelstvo kaÏdé dva
mûsíce takÏe by bylo o dvû více. Byla by
vût‰í informovanost zastupitelÛ a efektivnûj‰í fungování zastupitelstva. V souãasnosti je vût‰ina zastupitelÛ vymezeno z ﬁízení obce, pracují jednou za tﬁi mûsíce,
pﬁitom jsou odmûÀování kaÏd˘ mûsíc.
Poãet usnesení schopn˘ch zastupitelÛ by
pﬁitom kopíroval nynûj‰í radu, staãilo by
pût ãlenÛ pro schválení usnesení. Souãasnû navrhuji k variantû 9 zastupitelÛ doporuãení zﬁízení osadních v˘borÛ po vzoru

Tﬁebenic, v ãástech obce kde budou mít
o toto obãané zájem, opût si myslím, Ïe by
to nastartovalo progres v komunikaci
a rozvoji obãanského Ïivota.
• Odpovídá p.starosta - v tomto pﬁípadû by
pravomoc obecní rady ale pﬁe‰la na starostu obce nikoli na zastupitelstvo, pravomoce zastupitelstva i rady jsou jasnû vymezeny zákonem a neroz‰íﬁili by se, resp.
pravomoce rady by nepﬁe‰ly na zastupitelstvo. Osobnû si myslím, Ïe je to nereálné.
Zápisy z rady jsou zveﬁejÀovány na webov˘ch stránkách obce. Informovanost tedy
je. Zﬁízení osadních v˘borÛ je otázka pro
nové zastupitelstvo.
• p. Skalick˘
• pﬁedstava, Ïe by se zastupitelstvo scházelo ãastûji je sice pûkné, ale asi nerealizovatelné, navíc je to otázka pro nové zastupitelstvo
• p. âechura
• je to otázka doby - nemÛÏeme oãekávat,
Ïe budeme mít osadní v˘bory ve v‰ech
ãástech obcí, ale postupnû k tomu mÛÏeme dojít
• p. Skalick˘
• osadní v˘bor nemá Ïádné kompetence
• nedá se z nûj udûlat ani Ïádné usnesení
• p. Karfík
• mÛÏe se ale dát doporuãení novému zastupitelstvu na zﬁízení osadních v˘borÛ
• p. Hladík
• jak to vidíte s b˘valou prodejnou v Mile‰ovû mûla by se jiÏ zaãít rekonstruovat
a stále se nic nedûje
• co tzv. „ hladová zeì“ v Mile‰ovû, k ãemu
má slouÏit?
• Odpovídá p.starosta - s rekonstrukcí b˘valé prodejny se poãítá, je to vûc v˘‰e nákladÛ a moÏností obce; opûrná zeì byla
rekonstruována protoÏe byla naprosto nevyhovující - bylo jiÏ diskutováno v minulosti
• p. Valín
• nedostanou se k nám informace z jednání
obce, mûli bychom b˘t více informováni
• jak je moÏné, Ïe jsou napﬁ, 4 zastupitele
z Mile‰ova z Kleteãné nikdo
• Odpovídá p. starosta - záleÏí na kandidátních listinách a na zvolen˘ch kandidátech, nemÛÏeme za to Ïe Kleteãná nemá
svého zástupce v zastupitelstvu, právû
proto je 15 ãlenÛ zastupitelstva, aby kaÏdá
místní ãást tam mohla mít svého zástupce;
ve‰keré informace z jednání orgánÛ obce
jsou zveﬁejÀovány, záleÏí na kaÏdém jestli
si je pﬁeãte, dost dobﬁe této v˘tce tedy nerozumím
• p. Kubíãek (k územnímu plánu)
• z na‰í strany se jedná spí‰e o snahu o narovnání stavu
• 1/3 pozemkÛ je v mém vlastnictví
• první zahradní domek tam byl jiÏ v r. 1976
(p. Volák)
• rád bych to jen dal do stavu podle skuteãnosti, nemovitostí je tam jiÏ více
• p.Skalick˘
• jsou tyto stavby vedeny v katastru nemovitostí?
• p. Karfík
• od obcí, které nejsou vyjmenované ve
smlouvû o vyuÏívání sbûrného dvora, tak
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odpady nebereme? Jedná se napﬁ. o obce
napﬁ. Kostomlaty p/Mile‰ovkou
• Odpovídá p. starosta - zatím nebereme,
zatím se Ïádná jiná obec neozvala Ïe by
potﬁebovala spoluuÏívat sbûrn˘ dvÛr, jednání se samozﬁejmû nebráníme.
• p. Capouch
• jak dopadlo jednání ohlednû znaãek
v Oparnû o sníÏení rychlosti na 30 km/h ve
vesnici a oprava silnice, která je v hrozném stavu
• Odpovídá p.místostarosta - v pátek bylo
doruãeno rozhodnutí silniãního správního
úﬁadu o stanovení dopravního znaãení na
sníÏení rychlosti na 30 km/h a na v˘skyt
chodcÛ na komunikaci
• komunikoval jsem se zástupci SÚS ohlednû opravy této komunikace. V leto‰ním
roce budou opraveny nejhor‰í úseky, kompletní opravu mají, na základû na‰í Ïádosti, zahrnutou do plánu oprav na pﬁí‰tí rok
• p. Capouch
• Jak dopadly v˘sledky mûﬁení hluku na dálnici D8?
• Odpovídá p. starosta - v˘sledky bohuÏel
je‰tû nemáme k dispozici, jakmile je budeme mít, podáme o nich informaci
• p. Fenclová
• co se t˘ká tﬁídûného odpadu, tak jeden
kontejner v Dobkoviãkách je málo. Stále je
kolem nûj nepoﬁádek. Pytle s plastem dá-

váme na plot a 3x po sobû nebyly odvezeny pracovníky KS
• p. Belica
• mostek na pole na ReÏném Újezdû je
v havarijním stavu, bude se s ním nûco
dûlat?
• Odpovídá p.místostarosta - probûhlo
zde místní ‰etﬁení, za tento mostek neodpovídá SÚS ale uÏivatel pole, mostek
bude opraven a vystavûn nov˘ - probûhlo
místní ‰etﬁení za úãasti zástupce SUS
a uÏivatele pozemku
• p. Veselá
• je prosím pﬁítomna p. Novotná, která má
zájem o odkup pozemku v k.ú. Boreã u Lovosic v ãásti Bílinka?
• jak to nyní tedy bude v‰e probíhat?
• Odpovídá p.starosta - bude se postupovat dle usnesení zastupitelstva
• p. Novák - Dobkoviãky
• kdy bude vydáno stavební povolení na kanalizaci v Dobkoviãkách
• Odpovídá p.místostarosta - vodoprávnímu úﬁadu byly pﬁedány doklady spoluvlastníkÛ a chybí pouze 1-2 doklady, které
budou vãas dodány a stavební povolení by
mûlo b˘t do konce mûsíce
• p. Hajn˘
• bylo by moÏné dát na kﬁiÏovatku mezi
zámkem v Mile‰ovû a odboãkou k fotbalovému hﬁi‰ti smûrovku „parkovi‰tû Mile‰ovka“ a zrcadlo

• v roce 2017 Lesy âR dokonãily opravu
Kalvárie v parku u zámku v Mile‰ovû, bylo
by moÏné její oznaãení cedulkou?
• sníÏením poãtu zastupitelÛ by do‰lo
k u‰etﬁení penûz cca 350 tis. Kã. a bylo by
na vodovod na Kleteãné; bylo to posuzováno?
• Odpovídá p.místostarosta - smûrovku
i zrcadlo se pokusím zaﬁídit; také budeme
jednat s LâR o moÏném oznaãení Kalvárie, resp. smûrovky k ní
• Odpovídá p.starosta - náklady jsou samozﬁejmû jedním z hledisek pﬁi rozhodování o v‰ech záleÏitostech, ale nikoli v‰ak
jedin˘m
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(20,00 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 25.6.2018
Zapisovatelka: Licinberková E.
Dne: 25.6.2018
Ovûﬁovatelé zápisu:
Ing.Duda M.
Dne: 25.6.2018
KoÈová J.
Dne: 25.6.2018
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 25.6.2018
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