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Pamûtní deska Ondreji Oprendekovi

V pátek 21. srpna 2020 jsme si pﬁed obecním úﬁadem pﬁipomnûli 52. v˘roãí srpnové okupace vojsky Var‰avské smlouvy v roce
1968. Souãástí pietního aktu bylo také odhalení pamûtní desky velemínskému obãanu Ondreji Oprendekovi.
Podle nûkter˘ch zdrojÛ ho sovût‰tí vojáci nejprve obvinili z krádeÏe alkoholu a poté ho v Mile‰ovské ulici ve Velemínû v noci z 11. na
12. záﬁí 1968 nûkolika ranami postﬁelili. Ondrej Oprendek sv˘m
zranûním podlehl o dva dny pozdûji v litomûﬁické nemocnici.
Desku umístûnou na obecním
úﬁadû odhalily dvû Oprendekovy dcery, které u nás ve Velemínû Ïijí.
Pietního aktu se úãastnil také
herec Ondﬁej Vetch˘ a teolog
Pavel Klineck˘, se kter˘m jsme
si mohli zazpívat nûkolik ãesk˘ch písní.

„S my‰lenkou pamûtní desky pﬁi‰el amatérsk˘ historik a badatel
Tomá‰ Rotbauer. Jako obec jsme ji rádi podpoﬁili,“ ﬁíká pan starosta
Petr Kﬁivánek. Na závûr aktu zaznûla ãeskoslovenská hymna. Odhalení desky se zúãastnilo celkem kolem 80 lidí.
Luká‰ William ·míd • Foto: Jan ·tok

Seznam prací proveden˘ch za tﬁetí ãtvrtletí
roku 2020 na majetku obce Velemín
V ãervencovém vydání zpravodaje obce Velemín, jsem Vás
mimo jiné informoval i o akcích, které bychom v leto‰ním roce je‰tû
rádi zrealizovali. V prÛbûhu prázdnin se nám podaﬁilo zrealizovat
v˘stavbu nového chodníku podél silnice stﬁedem obce Mile‰ov.
V rámci v˘stavby nového chodníku byla provedena i pﬁíprava na
vybudování nového veﬁejného osvûtlení v podobû osazení nov˘ch
patek sloupÛ, zaloÏení zemnících pásovin, rozvadûãÛ a ochranného potrubí pro následné protaÏení kabeláÏe.
Ve Bﬁeznû u bytového domu ã.p.6 v majetku obce, byla vybudována nová domácí ãistírna odpadních vod pro tﬁicet ekvivalentních
osob. Dlouhodobû byl u tohoto domu problém s kapacitou jímky odpadních vod, které bylo potﬁeba zhruba dvakrát do mûsíce vyváÏet.
âistírna je napojena na stávající de‰Èovou kanalizaci v obci, kterou
jsme pﬁed napojením ãistírny tlakovû vyãistili a provedli jsme i pomocí kamery zkontrolování technického stavu kanalizaãního potrubí. Vybudováním ãistírny se sníÏí náklady na likvidaci odpadních
vod z tohoto nájemního domu.
Po provedení pﬁeloÏky pﬁívodního kabelu do tûlocviãny v areálu
‰koly, byla zahájena v˘stavba nové vstupní haly místní základní
‰koly. K provedení rekonstrukce vstupu do objektu ‰koly, byla obec
Velemín donucena po velmi such˘ch letech, kdy do‰lo vlivem poklesu hladin spodních vod k odtrÏení pﬁístavby schodi‰tû od objektu
‰koly a posouzení bezpeãnosti stavby statikem oboru pozemních
staveb, k zákazu pouÏívání vstupního schodi‰tû.
V˘stavbou nov˘ch rodinn˘ch domÛ v obci Bílinka byla spoleãnost
âEZ Distribuce a.s., donucena k posílení ãásti stávajícího nadzemního vedení nízkého napûtí v obci, a to vybudováním nového kabelového podzemního vedení. V rámci této v˘stavby budou odstranûny stávající podpûrné body nadzemního vedení, na kter˘ch byly doposud umístûny téÏ lampy obcí vlastnûného veﬁejného osvûtlení.
Z tohoto dÛvodu byla v loÀském roce zpracována projektová doku-

mentace a letos, po dohodû s realizaãní firmou rozvodÛ NN, pokládka kabelu, zemnící pásky a patek sloupÛ pro nové veﬁejné
osvûtlení v této ãásti Bílinky.
V Mile‰ovské ulici ve Velemínû jsme provedli údrÏbu sloupÛ VO
formou nátûru sloupÛ a v˘mûnou ochrann˘ch patek sloupÛ, kabelÛ
a svorkovnic. Stejn˘m zpÛsobem v souãasnosti probíhá údrÏba svûteln˘ch bodÛ veﬁejného osvûtlení ãásti veﬁejného osvûtlení v Oparnû.
Petr Janda

Knihovna Velemín

V pﬁíjemném prostﬁedí místní knihovny si mÛÏete pÛjãit beletrii, nauãnou literaturu
a ãasopisy pro dospûlé a dûti. K dispozici jsou tituly z místní knihovny a z knihovny K. H. Máchy v Litomûﬁicích. Nabízíme meziknihovní sluÏby, informaãní sluÏby,
bezplatn˘ pﬁístup na internet pro registrované ãtenáﬁe
■ ON-LINE katalog
Odkaz na vyhledávání knih v katalogu místní knihovny ve Velemínû:
https://velemin-katalog.knihovnalitomerice.cz
Místní knihovna Velemín
Velemín 93
V˘pÛjãní doba:
sobota 8:30 - 10:30 hodin
Knihovnice: Mgr. Sylvie Holubová
http://velemin.knihovna.info
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Místní knihovna Mile‰ov
Mile‰ov 16
V˘pÛjãní doba:
pondûlí 15:00 - 17:00 hodin
Knihovnice: Monika Koubová
http://milesov.knihovna.info

Ukliìme Velemínsko

JiÏ po nûkolikáté se ve Velemínû konala tradiãní roãní akce pod
zá‰titou neziskové organizace Ukliìme âesko.
I pﬁes nepﬁízeÀ situace ohlednû státních opatﬁení, které dokonce
akci pÛvodnû plánovanou na duben tohoto roku zru‰ili, se tímto Velemín zapojil do celosvûtového úklidového dne. Po celé âeské republice se, aÈ uÏ jednotlivci nebo skupiny dobrovolníkÛ, pustili do
ãi‰tûní podél cest, na sídli‰tích nebo do odstranûní ãern˘ch skládek.
Velemín‰tí dobrovolníci si letos posvítili na starou ãernou skládku
nedaleko místního hﬁbitova. Toto místo je po letech schované pod
bujnou vegetací a na první pohled by oko kolemjdoucího ani nezaznamenalo, kolik odpadu se zde povaluje. Popravdû jsme ani my
neãekali kolik toho zde najdeme.
Od místa srazu se vyrazilo podél hlavní silnice, kde se na‰tûstí
nepovalovalo pﬁíli‰ nepoﬁádku a pytle se zatím neplnily závratnou
rychlostí. Dalo by se to povaÏovat za takzvan˘ „sbûraãsk˘ stret(Pokraãování na následující stranû)
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ching“. Ten nakonec pﬁi‰el vhod, protoÏe to, co úãastníky ãekalo na
konci vytiãené trasy, byla doopravdy v˘zva. Nejen, Ïe zde bylo na
stovky kilo odpadu, ale vût‰ina z nûj byla schována v nízkém klestí.
Pravdou je, Ïe neb˘t tûch nejmlad‰ích úãastníkÛ, asi jen tûÏko bychom se k odpadkÛm dostali.
Pﬁi sv˘ch v˘pravách do prÛlezÛ v keﬁích se jim podaﬁilo ukoﬁistit
dokonce i stará vyhozená kola a proraÏenou jímku. Jejich hrdinsk˘
v˘kon budiÏ je‰tû korunován faktem, Ïe v‰echny tyto nálezy vlastnoruãnû dopravili aÏ ke sbûrnému místu.
Celá skupina nakonec neúnavnû bojovala s odpadky pﬁesãas
a po vyãerpávajícím v˘konu si dopﬁála zaslouÏeného obãerstvení,
které zaﬁídil Velemísk˘ Obecní úﬁad na hﬁi‰ti. Opekli buﬁty, rozdûlili
ãestné diplomy, tématické dárky a nûco po odpolední se rozlouãili.
V‰em úãastníkÛm tímto je‰tû jednou dûkujeme a tû‰íme se dal‰í
akci pﬁí‰tí rok.
Jiﬁí Hovad

Ukliìme svût, ukliìme âesko je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé âeské republiky. Jejím cílem
je uklidit nelegálnû vzniklé ãerné skládky a nepoﬁádek. Jak to
v‰echno zaãalo?
V roce 1992 se âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody pﬁidal k právû
vznikající celostátní iniciativû Clean up the World! (Ukliìme
svût). Vzal si v âeské republice na starost koordinaci úklidov˘ch
akcí skrze své základní organizace a ‰el pﬁíkladem. Roãnû se do
akce zapojilo kolem 18 000 dobrovolníkÛ a kaÏd˘m rokem pﬁib˘vali dal‰í nad‰enci i mimo svaz.

V zámeckém parku v Mile‰ovû probûhl jiÏ 5. roãník festivalu
V sobotu 12. záﬁí 2020 se konala tradiãní Slavnost KaplíﬁÛ v Mile‰ovû. Od 11.00 hodin mohli lidé nav‰tívit m‰i svatou, tentokrát konanou v Kostele svatého Antonína Paduánského, kde je pohﬁben
i nejslavnûj‰í majitel panství, pan Zdenûk Ka‰par Kaplíﬁ ze Sulevic.
Od 13.00 hodin navazoval zábavn˘ a hudební program v zámeckém parku. Pﬁipraveno bylo bohaté poho‰tûní, „mile‰ovsk˘ koláãek“, cukrová vata i stánky se suven˘ry. Hudební program zahájila
známá litomûﬁická kapela Nestel Postel, kterou vystﬁídali Sebranci
s country. Odpoledne zahrála skupina D. Ex Tempore s ‰irokou nabídkou souãasného rocku, popu i písnûmi pro dûti. Následovala oblíbená Tosca s hudbou ve stylu SKA a veãer pak úspû‰nû zakonãil
KMâ band.
Kromû hudby byl pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program. Pro dûti
byla otevﬁena v˘tvarná dílna, kde si mohly zkusit malování na kameny, ti star‰í pak zachytit podobu altánku. Spolek historického
‰ermu Lepus pﬁedvedl nûkolik soubojÛ, zakonãen˘ch bitvou s papírov˘mi míãky, do kterého se zapojily dûti i dospûlí. Velk˘ úspûch
mûla také stﬁelnice, kde si dûti vyzkou‰ely vzduchové pu‰ky i pistole.
Na závûr veãera pobavil sv˘m programem Ïonglér, kter˘ zájemcÛm prozradil i nûjaké triky ze svého ﬁemesla. S prvními hvûzdami
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pﬁedvedl i pravou ohnivou show. Novinkou leto‰ního roãníku bylo
nasvícení glorietu, kter˘ si tak mohli náv‰tûvníci projít a v krásné atmosféﬁe si pﬁeãíst nûco z historie obce a rodu KaplíﬁÛ.
Tato bohulibá akce vznikla pﬁed nûkolika lety my‰lenkou kastelána Petra Raskena Chaloupky, kter˘ nyní sídlí na hradû Pátek nad
Ohﬁí. Leto‰ní roãník pﬁevzal poﬁadatelskou ‰tafetu Martin I‰tvaník,
Vojtûch Mayer a skupina dobrovolníkÛ, kteﬁí se snaÏí zachovat my‰lenku na obnovu barokní památky a podpoﬁit kulturní Ïivot obce.
Bylo zachováno symbolické vstupné 62,-Kã, které odkazuje na tradici ZdeÀka Kaplíﬁe. Ten dával kaÏdoroãnû poddan˘m 62 zlat˘ch
jako symbol 62 dnÛ úspû‰ného hájení Vídnû pﬁed tureckou expanzí.
Jeho péãi o poddané se tak souãasní obyvatelé snaÏí vrátit upozornûním na v˘znamnou barokní stavbu a snahou o její záchranu.
Velké díky patﬁí vedení obce Velemín, které akci poskytlo materiální zázemí a promûnilo zarostl˘ terén v krásné prostﬁedí, sponzorÛm Agroservis Sulejovice a.s., Milo‰i Malému, zvukaﬁi Tomá‰i Salaãovi a mnoha dal‰ím poﬁadatelÛm a dobrovolníkÛm. Poãasí akci
pﬁálo a náv‰tûvnost s více neÏ tﬁemi stovkami náv‰tûvníkÛ pﬁekonala oãekávání. Vûﬁíme, Ïe v dal‰ích letech se podaﬁí tuto akci pevnû
zakoﬁenit a získat dal‰í prostﬁedky na rekonstrukci historicky cenného areálu.
Petra Chourová

Mile‰ovská soutûÏ o nejtûÏ‰í a nejzajímavûj‰í bramboru
3. ROâNÍK
SoutûÏ byla vyhlá‰ena, vãetnû základních
kritérií, v pﬁedcházejícím Velemínském
zpravodaji a dále ‰íﬁena v ústním podání.
SoutûÏ se uskuteãnila v areálu TJ Sokol Mile‰ov dne 18. 9. 2020, ãímÏ za tuto moÏnost
zároveÀ vyslovujeme podûkování.
Tak jako v minul˘ch roãnících, soutûÏ
probûhla ve dvou kategoriích a to kdo vypûstuje nejtûÏ‰í bramboru a kdo vypûstuje
nejzajímavûj‰í bramboru bez ohledu na
váhu.
Vûcné ceny byly udûleny jen 1. poﬁadí
a to láhev rumu zn. BoÏkov a láhev 51% vínovice zn. Morava.
Potû‰itelné je, Ïe se kaÏd˘m roãníkem
pﬁihla‰uje stále více soutûÏících, letos jich
bylo patnáct.

Do soutûÏe o nejtûÏ‰í bramboru se pﬁihlásilo 12 úãastníkÛ, pﬁiãemÏ 4 brambory
váÏily pﬁes 500g a to od Ivy Richterové
531g, od Petra I‰tvaníka 546g, od Jaroslava Kaliny 803g a od Petra Hory z Teplé
846g!!!!!, ãímÏ získal 1. místo. Jak je vidno,
oproti loÀsku se bramborám i bramboráﬁÛm daﬁilo lépe a zimu pﬁeãkáme bez hladovûní. Pozn. Je‰tû to zelí naloÏit a bÛãek
vyudit.
Ov‰em tûÏ‰í to mûla 5-ti ãlená dámská komise ve sloÏení: Iva Richterová, Eva Mazánková, Drahu‰ Horáãková, Jana âechurová,
Adéla Koubová, která vybírala bramboru
nejzajímavûj‰í. Aby tento pﬁetûÏk˘ úkol dámy
zvládly, byly podány obãerstvující nápoje a to
„Moravské portské“ a „Rulanda bílá“.
Komise se úkolu zhostila na v˘bornou,
neboÈ 1.-3. místo zároveÀ patﬁiãnû nazvala.
■ 1. místo v kategorii nejzajímavûj‰i
brambora získal vzorek ã. 8 od Vlasty
Rendla a dûvãata z komise jej oznaãila názvem „Rozervané srdce“.
■ 2. místo komise pﬁiﬁkla 2 - ma bramborám a to vz. ã. 6 od Míry Kulhánka „Nevinné srdce“ a vz. ã. 1 od Pavla
Hyhlana „Srdce plné lásky“.
■ 3. místo získal vz. ã. 10 od Vladimíra
Hajného a dámy vzorek nazvaly
„TûÏké ráno opilcovo“.
Podot˘kám, Ïe komise hodnotila brambory, aniÏ by bylo známo od koho vzorky po-

cházejí. Byly pouze oãíslovány a klíã k rozuzlení pﬁísnû stﬁeÏil organizátor soutûÏe.
Vzhledem k tomu, Ïe se mezi vzorky nevidno jak, zatoulala i mrkev, dámy ohodnotily i tuto a pﬁiﬁkly jí název „Mrkev nestydatá“
(viz foto).
JiÏ bûhem soutûÏe se, díky Janû Sokolové a spol, na pánvích na sádle pekly bramboráky, které mizely jak jarní snûhy a pivko
teklo proudem, bylo veselo aÏ pﬁes pÛlnoc.
Dobrá nálada panovala, hádky se nekonaly z ãehoÏ je vidût, Ïe cech bramboráﬁsk˘
nikdy nezklame.
Hlavní momenty zaznamenala na foto
Katka Smidovãinová.
Závûrem organizátoﬁi soutûÏe dûkují
v‰em, kdo se soutûÏe zúãastnili, pﬁinesli
sponzorské dary (v˘borné kremrole a koláãky), brambory na bramboráãky a jakkoliv
vypomohli pro zdar této akce.
Tû‰íme se na dal‰í jiÏ 4. roãník
Zapsal Karel Hunãa
KaÏd˘ âech zkonzumuje asi 65 kilogramÛ brambor roãnû. Ale pozor!
Není brambora, jako brambora. Podle
odrÛd a vlastností po sklizni se pak
brambory dûlí dál na varné typy A (salátové), B (pﬁílohové), C (pro pﬁípravu ka‰í
a tûst). Nikde jinde na svûtû se s oznaãením a dûlením brambor do skupin nesetkáte.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Vítání obãánkÛ 2020
Od leto‰ního roku jsme jako obﬁadní síÀ pro úãely vítání obãánkÛ
zaãali pouÏívat sál nového sportovního centra, kter˘ se v sobotu
3. ﬁíjna 2020 zaplnil mal˘mi dûtmi a jejich rodinami. Celkem jsme
letos uvítali 24 dûtí. Jejich slavnostního pﬁivítání se ujal pan starosta Petr Kﬁivánek.
Pﬁítomn˘m rodiãÛm pogratuloval a jménem vedení obce popﬁál
jim a jejich dûtem pevné zdraví, ‰tûstí a hodnû radosti. V kulturním
programu vystoupily dûti ze základní a mateﬁské ‰koly, které nám
zazpívaly a pﬁednesly básnû. Po podpisu rodiãÛ do pamûtní knihy si
maminky odnesly kytku, pamûtní list a ta‰ku s dárky pro své ratolesti.
Po slavnostní ãásti vítání byla ve vedlej‰í místnosti k dispozici kolébka pro focení. V‰echny své fotky dostanou rodiãové i s USB flash
diskem. Je‰tû jednou dûkujeme za focení Kateﬁinû ·mídové.
Do ﬁad obãanÛ Velemínska
byli pﬁivítáni:
Matyá‰ Sedlák
Franti‰ek Volo‰in
Marek Turan
Tobiá‰ Turan
Helena ·upová
Jakub Jeﬁábek
Luká‰ Dohnal
Viktorie Caithamlová
Rudolf Benjamím Hora
Adam Fujaãek
Adéla Hrubá
Anna Wajshajtlová
Anna Mrázková
Adam Malík
Berenika Dudová

Nikol Sojková
Mario Capiali
Stanislav Kuãera
Josef Kry‰tof Zajíc
Tomá‰ Symon
Adéla Mrázková
Luká‰ Kotû
·tûpán Koláﬁ
Amálie Merglová
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se i pﬁes
pﬁísná hygienická opatﬁení vítání obãánkÛ zúãastnili. Dûtem
i rodiãÛm pﬁejeme mnoho radosti a spokojenosti v dal‰ím Ïivotû.
Luká‰ William ·míd
Foto: Kateﬁina ·mídová

Caithamlová Viktorie

Capiali Mario

Dohnal Luká‰

Dudová Berenika

Fujaãek Adam

Hora Benjamín Rudolf

Hrubá Adéla

Jeﬁábek Jakub
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Koláﬁ ·tûpán

Kotû Luká‰

Kuãera Stanislav

Malík Adam

Merglová Amálie

Mrázková Adéla

Mrázková Anna

Nikol Sojková

Sedlák Matyá‰

Symon Tomá‰

·upová Helena

Volo‰ín Franti‰ek

Wajshajtlová Anna

Zajíc Kry‰tof Josef

Turanovi Marek a Tobiá‰
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V˘stavba Sportovního centra Velemín dokonãena

Jak jsme Vás v minulosti informovali na veﬁejn˘ch zasedáních zastupitelstva, od loÀského léta zaãala realizace v˘znamného dotaãního projektu v obci „Sportovní centrum Velemín“. Projekt se podaﬁilo dokonãit ve lhÛtû urãené podmínkami dotace M·MT a areál byl
následnû uveden do provozu.
Obãané v nové budovû získají hned nûkolik nov˘ch uÏiteãn˘ch
prostor. Celá budova je rozdûlena do tﬁí logick˘ch samostatnû pouÏiteln˘ch ãástí. První ãást tvoﬁí pﬁedev‰ím spoleãenská místnost,
kde je plánováno vyuÏití nej‰ir‰í skupinou obyvatel v‰ech místních
ãástí obce. Prostornou místnost se ãtyﬁmi stoly a tﬁiceti Ïidlemi je
moÏné vyuÏít na rÛzné druhy akcí. Jedná se o dostateãn˘ prostor
pro setkávání dûtí v rámci krouÏkÛ s rozli‰n˘m zamûﬁením, sportovcÛ a dal‰ích organizací pÛsobících na území obce. Napﬁíklad na poãátku záﬁí probûhlo ve spoleãenské místnosti a ve venkovním posezení s krbem poznávací setkání nov˘ch prvÀáãkÛ viz. foto. Na první
ﬁíjnov˘ víkend je naplánováno do tûchto prostor tradiãní „Vítání obãánkÛ“. Ve druhé (stﬁední) ãásti budovy je umístûna tzv. „relax zóna“
se saunou. Jedná se o prostornou místnost s podlahov˘m vytápûním, díky nûmuÏ je zde moÏné mimo saunového provozu organizovat i dal‰í aktivity, napﬁ. cviãení jógy a dal‰í. Samotn˘ saunov˘ provoz je v toto chvíli pﬁipravován a pﬁepokládáme, Ïe bude spu‰tûn
v je‰tû v prÛbûhu podzimu. O zaãátku provozu Vás budeme informovat. Ostatní aktivity je moÏné realizovat jiÏ v tuto chvíli. Zájemci
mohou kontaktovat mne nebo pana Luká‰e Williama ·mída na
Obecním úﬁadû. Ve tﬁetí ãásti budovy jsou umístûny prostory pro fotbalov˘ klub Velemín a technické zázemí pro údrÏbu areálu.
Obec do projektu vloÏila velké mnoÏství finanãních prostﬁedkÛ
v rámci nutné finanãní spoluúãasti dotace a podaﬁilo se tím získat
opravdu hodnotné zázemí pro celou ﬁadu spoleãensk˘ch akcí
v obci. Vûﬁím, Ïe se s prostory v krátké dobû nauãí pracovat co
nej‰ir‰í poãet obãanÛ a bude nám spoleãnû pomáhat udrÏovat
a rozvíjet sportovní a kulturní Ïivot v obci.
Ing. EvÏen Rainer, SK Velemín

Víte proã Pa‰kapole?
Urãitû uÏ nejeden z Vás pﬁem˘‰lel nad
místním názvem Pa‰kapole (u silnice I/8
z Velemína smûrem na Teplice). Víte co
bylo u vzniku tohoto názvu?
„Podle nûkter˘ch lidí se první jmenoval
Pa‰ka, podle jin˘ch Pa‰ek, spojením
s Polem vzniklo Pa‰kapole jako název
místa, které získalo zlou povûst po dvou
obávan˘ch loupeÏnících tohoto jména.
Zﬁídili si zde svÛj náãelnick˘ úkryt. Jimi
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vedená banda loupeÏníkÛ uãinila sv˘mi v˘pady za koﬁistí okolní krajinu velmi nebezpeãnou. Vypráví se o nich, Ïe to byla dvojãata narozená na hradû Blansko. KdyÏ se
hrad zﬁítil, zachránila je z kolébky pﬁed smrtí
chudá rybáﬁova Ïena. Nepoznali rodiãovskou lásku a pﬁísnou v˘chovu, vyrostli v nebezpeãná individua. Stali se i se sv˘mi pûstouny ãleny loupeÏnické bandy a pozdûji
i jejími náãelníky. Podle jin˘ch pﬁi‰li na Pa‰-

kapole jako loupeÏiví rytíﬁi sídlící dﬁíve na
hradû Ostr˘.“
Mimo jiné je lokalita Pa‰kapole známá
jiÏ od 19. století jako nalezi‰tû krystalÛ
augitu.
V pﬁí‰tím vydání Velemínského zpravodaje si povíme nûco o Pa‰kovû lsti.
Luká‰ William ·míd
Zdroj: MAREK, Vitalij, Václav VERNER
a Jiﬁí DVO¤ÁK. Povûsti Litomûﬁicka.
Hostivice: Baron, 2012. ISBN 978-8086914-55-8.

Za sluneãného poãasí probûhla rybáﬁská soutûÏ
Rybáﬁská soutûÏ pro dûti do 15 let se konala na horním mile‰ovském rybníku za úãasti 13 soutûÏících a sluneãného poãasí dne
8. srpna. 1. místo s poãtem 16 ryb obsadila Lucie Kopecká, která tak
vysoutûÏila nov˘ prut, krmení a dal‰í rybáﬁské potﬁeby. Na 2. místû
s poãtem 6 ryb se umístila Petra Paulová, a vysoutûÏila si tak naviják, krmení a také rybáﬁské potﬁeby. 3. místo s poãtem 5 ryb obsadil Jan Schindler, kter˘ vyhrál podbûrák a rybáﬁské potﬁeby. Cenu za
nejvût‰í rybu, a to dokonce dva kapry, v‰ak dostal Jiﬁí Barto‰.
Îádn˘ soutûÏící v‰ak neode‰el s prázdnou, v‰echny dûti dostaly
krmení, háãky a splávek. Dûkujeme v‰em soutûÏícím, náv‰tûvníkÛm
a organizátorÛm akce, jmenovitû: Luká‰ovi Královi, Martinu ·tefanovi, Vítu Poslu‰nému, Martinu Hevákovi, Miroslavu Machleidtovi
a Pavlu Kﬁivánkovi. Budeme se tû‰it pﬁí‰tí rok!
Luká‰ William ·míd • Foto: Pavel Kﬁivánek

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 2/2020 konaného dne 29. 6. 2020 od 18.00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D., Ing.
Duda Miroslav, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava,
Pleskaã Milan, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer
EvÏen, Rajni‰ Vlastimil.
Omluveni: Hájková Tereza, Hladík Oldﬁich, Seidlová Dagmar, ing. Skalick˘ Jiﬁí.
BOD â. 1
ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné obãany. Je pﬁítomno 11 z 15 ãlenÛ ZO, tzn. zastupitelstvo obce je
usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo

ﬁádnû svoláno v souladu s § 92 zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úﬁední desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7 dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední
desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatele p. Luká‰e Williama ·mída a ovûﬁovatele zápisu - M.Pleskaã
a I.Chmelaﬁová
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení návrhové
komise:
Mgr. L.Malíková, V.Rajni‰, V.Podhorsk˘.
Hlasování: pro: 11, proti: 0,
zdrÏel se: 0

Usnesení ã. 15/2020: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, V.Rajni‰, V.Podhorsk˘
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
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Závûreãn˘ úãet obce za r. 2019
Hospodaﬁení obce
Zmûny rozpoãtu obce na r. 2020
Majetek obce
RÛzné
Diskuse, závûr

mÏiku pﬁipojení podpisového záznamu v‰ech ãlenÛ
inventarizaãní komise a okamÏik, ke kterému se zji‰Èují skuteãné stavy)

V˘sledek hlasování: pro: 11 proti:
0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 16/2020 bylo schváleno
BOD â. 2
ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním rady
obce od posledního veﬁejného jednání zastupitelstva
obce a s ãinností obecního úﬁadu.
BOD â. 3
ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE
ZA R. 2019
a) Projednána úãetní uzávûrka obce Velemín za r.
2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úãetní uzávûrku
obce Velemín za r. 2019. Protokol o schválení
tvoﬁí pﬁílohu tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 17/2020 bylo schváleno
b) Starosta obce seznámil pﬁítomné se závûreãn˘m úãtem obce Velemín za r. 2019 a se Zprávou
o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín
za r. 2019. Pﬁi
pﬁezkoumání hospodaﬁení obce
byly zji‰tûny:
- ménû závaÏné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3
písm. b) zákona ã.420/2004 Sb.). Konkrétnû se
jedná o skuteãnosti:
- Inventurní soupis, dodateãn˘ inventurní soupis
nebo zjednodu‰en˘ inventurní soupis neobsahoval
poÏadované údaje - Inventurní soupisy SÚ 018, 021,
022, 036, 042, 062, 081, 082, 192, 194, 231, 241,
245, 311, 315, 316, 321, 341, 343, 346, 373, 374,
403, 407, 455, 909, 982 neobsahovaly poÏadované
údaje: poãet pﬁíloh, uvedení okamÏiku pﬁipojení podpisového záznamu v‰ech ãlenÛ inventarizaãní komise a okamÏik, ke kterému se zji‰Èují skuteãné
stavy.
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 zabezpeãeno, aby inventurní soupisy obsahovaly v‰echny náleÏitosti inventurních soupisÛ
dle vyhl.ã. 270/2010 Sb. (poãet pﬁíloh, uvedení okamÏiku pﬁipojení podpisového záznamu v‰ech ãlenÛ
inventarizaãní komise a okamÏik, ke kterému se zji‰Èují skuteãné stavy)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje závûreãn˘ úãet obce Velemín za r.
2019 vãetnû Zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2019 s v˘hradou zji‰tûn˘ch ménû závaÏn˘ch chyb a nedostatkÛ
Ukládá starostovi obce zabezpeãit realizaci opatﬁení k nápravû zji‰tûn˘ch chyb a nedostatkÛ takto:
1. Bude zabezpeãeno, aby inventurní soupisy obsahovaly v‰echny náleÏitosti inventurních soupisÛ
dle vyhl.ã. 270/2010 Sb. (poãet pﬁíloh, uvedení okaVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 18/2020 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 2020
a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke
dni 29. 6.
2020):
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu
o hospodaﬁení obce za mûsíce leden aÏ kvûten
2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 19/2020 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁidûlení dotace z Úﬁadu práce
âeské republiky ve v˘‰i 585.000,- Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním uchazeãÛ o zamûstnání na období od 1.4. do 30.9.2020 (5 míst)
a od 1.4. do 31.12.2020 (1 místo).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace
z Úﬁadu práce âeské republiky ve v˘‰i 585.000,Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním uchazeãÛ o zamûstnání na období od 1.4.
do 30.9.2020 (5 míst) a od 1.4. do 31.12.2020 (1
místo).
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 20/2020 bylo schváleno
c) Projednáno pﬁidûlení dotace z Ministerstva
‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy âR pro Základní
‰kolu a Mateﬁskou ‰kolu Velemín ve v˘‰i 700.279,Kã. Jedná se o projekt - ·kola rovn˘ch pﬁíleÏitostí.
Jedná se o prÛtoãnou dotaci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Ministerstva ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy âR pro
Základní ‰kolu a Mateﬁskou ‰kolu Velemín ve
v˘‰i 700.279,- Kã. V˘sledek hlasování: Pro: 11,
proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 21/2020 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní
dotace pro sportovní klub SK Velemín, z.s., Iâ:
43223605 ve v˘‰i 90.000,- Kã na r. 2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiãní dotace pro sportovní klub SK Velemín,
z.s., Iâ: 43223605 ve v˘‰i 90.000,- Kã na r. 2020.
V˘sledek hlasování : Pro: 11, proti: 0, zdrÏel se:
0
Usnesení ã. 22/2020 bylo schváleno
e) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní
dotace pro sportovní klub SK Velemín, z.s., Iâ:
43223605 ve v˘‰i 167.000,- Kã na r. 2020. Jedná se
o platby související s v˘stavbou a provozem nového
Sportovního centra.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí nein-

vestiãní dotace pro sportovní klub SK Velemín,
z.s., Iâ: 43223605 ve v˘‰i 167.000,- Kã na r. 2020.
Jedná se o platby související s v˘stavbou a provozem nového Sportovního centra.
V˘sledek hlasování : Pro: 9, proti: 1,
zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 23/2020 bylo schváleno
BOD â. 5
ZMùNY ROZPOâTU OBCE
NA R. 2020
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné
s nutností realizace zmûn v rozpoãtu obce - rozpoãtového opatﬁení z dÛvodu dorovnání skuteãného
pﬁíjmu a v˘dajÛ a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek a kapitol je
uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu vãetnû zdÛvodnûní
jednotliv˘ch zmûn. Celkem se jedná o zv˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu o 1,498.279,- Kã a zv˘‰ení v˘dajové ãásti rozpoãtu o 1,498.279,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny
- rozpoãtové opatﬁení v pﬁíjmové ãásti
o 1,498.279,- Kã a v˘dajové ãásti ve v˘‰i
1,498.279,- Kã tak, jak byly pﬁedneseny a jsou
specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 11 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 24/2020 bylo schváleno
BOD â. 6
MAJETEK OBCE
a) Projednána Ïádost paní Martiny Caithamlové,
Bíl˘ Újezd 56, o odkoupení pozemku p.ã. 672/1 o v˘mûﬁe 207 m2 a p.ã. 603 o v˘mûﬁe 1531 m2 v k.ú.
Dobkoviãky. Pozemek p.ã. 672/1 je v platném územním plánu urãen na v˘stavbu rodinného domu a k tomuto úãelu je také Ïádán jeho prodej. Vzhledem
k velikosti pozemku bude pﬁed prodejem Ïádáno vyjádﬁení stavebního úﬁadu k umístûní stavby.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
p.ã. 672/1 o v˘mûﬁe 207 m2 a ãásti pozemku p.ã.
603 o v˘mûﬁe do 500 m2 paní Martinû Caithamlové. Cena pozemku bude stanovena odhadcem
nemovitostí jako trÏní cena - cena obvyklá. Podmínkou uzavﬁení kupní smlouvy je pﬁedloÏení
kladného stanoviska stavebního úﬁadu k umístûní stavby na pozemek p.ã. 672/1. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geodetick˘m
oddûlením, ocenûním a povolením vkladu do KN
budou hrazeny nabyvatelem. Pﬁedkupní právo
obce. Stanovena povinnost zahájení stavby do
dvou let od prodeje, jinak zpûtn˘ odkup obcí za
prodejní cenu.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 25/2020 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost paní Elena Lomachenkova,
Duchcovská 2402/30, Teplice o prodej ãástí pozemkÛ p.ã. 958 a p.ã. 957/1 - oba díly o celkové v˘mûﬁe
2931 m2 v k.ú. Kleteãná. DÛvodem je zaloÏení zahrady.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej ãástí pozemkÛ p.ã. 958 a p.ã. 957/1 v k.ú. Kleteãná.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 26/2020 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost p. Josefa Pakana, Bíl˘
Újezd 63 o odkoupení pozemkÛ p.ã. 224/3 o v˘mûﬁe
22 m2 a p.ã. 238/3 o v˘mûﬁe 30 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd.

Jedná se o pozemky, které jsou Ïadatelem uÏívány
a pﬁímo sousedí a zasahují do blokÛ pozemkÛ ve
vlastnictví Ïadatele.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkÛ
p.ã. 224/3 o v˘mûﬁe 22 m2 a p.ã. 238/3 o v˘mûﬁe
30 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd panu Josefu Pakanovi.
Cena pozemku bude stanovena odhadcem nemovitostí jako trÏní cena - cena obvyklá. Náklady
spojené s vyhotovením kupní smlouvy, ocenûním
a povolením vkladu do KN budou hrazeny nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 27/2020 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost pana Jaroslava Fialy, Oparno 53, 410 02 Lovosice o pﬁehodnocení ceny pozemku p.ã. 72 o v˘mûﬁe 126 m2 v k.ú. Oparno. Prodej pozemku panu Fialovi byl schválen usnesením
zastupitelstva ã. 84/2019 dne 16.9.2019. Následnû
byla znalcem stanovena cena pozemku na 522,Kã/m2. Ve své Ïádosti p.Fiala konstatuje, Ïe na pozemku se nachází ãerná skládka (je pﬁekryta slabou
vrstvou zeminy), jejíÏ odstranûní odhaduje na cca
30.000,- Kã. Jedná se o pozemek, kter˘ je znehodnocen ãernou skládkou, navíc je v prudkém svahu
a jeho v˘mûra, v kombinaci s trojúhelnikovit˘m tvarem, neumoÏÀuje jiné vyuÏití neÏ jako souãást obsluÏn˘ch pozemkÛ k domu ve vlastnictví p.Fialy. Je
navrhováno sníÏení kupní ceny na 10 % stanovené
ceny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí ve vûci
sníÏení kupní ceny na dal‰í jednání zastupitelstva konané v záﬁí 2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 28/2020 bylo schváleno
e) Projednán zámûr bezúplatného pﬁevodu pozemku p.ã. 1130 o v˘mûﬁe 2374 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd
do vlastnictví obce Velemín z majetku Lesy âR s.p..
Jedná se o místní komunikaci spojující Bíl˘ Újezd
a Pilu Chotimûﬁ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr bezúplatného pﬁevodu pozemku p.ã. 1130 o v˘mûﬁe 2374 m2
v k.ú. Bíl˘ Újezd do vlastnictví obce Velemín
z majetku Lesy âR s.p..
V˘sledek hlasování: Pro: 10, proti 0,
zdrÏel se: 1 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 29/2020 bylo schváleno
BOD â. 7
RÒZNÉ
a) Projednáno zaﬁazení území obce Velemín do
územní pÛsobnosti MAS SERVISO. Zaﬁazení území
obce do územní pÛsobnosti MAS je podmínkou
k tomu, aby toto území mohlo b˘t zahrnuto do strategie CLLD MAS 2021 - 2027 a následnû potom, aby
mohla b˘t strategie CLLD prostﬁednictvím projektÛ
obcí a jejich organizací, podnikatelÛ i neziskového
sektoru v tomto území realizována, tzn. moÏnost finanãní podpory projektÛ formou dotací.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zaﬁazením svého
území do územní pÛsobnosti MAS SERVISO,
obecnû prospû‰né spoleãnosti SERVISO, o.p.s.
se sídlem Komenského námûstí 17, 411 15 Tﬁebívlice, Iâ: 25457799, zapsané v rejstﬁíku obecnûprospû‰n˘ch spoleãností vedeném Krajsk˘m

soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vloÏka 121,
na období 2021 - 2027.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 30/2020 bylo schváleno
b) Projednána Petice proti plánované v˘stavbû
„chodníku pro turisty“. K petici je pﬁipojeno 80 podpisÛ obyvatel Oparna . Pﬁedmûtem petice je:
1. zastavení plánované v˘stavby „chodníku pro turisty“ v obci Oparno;
2. s ohledem na mnoÏství turistÛ, zv˘‰enou dopravu v obci, posouzení dopadu nárustu dopravy jak
na Ïivotní úroveÀ obyvatel obce, tak na krajinnou
ekologii, zváÏení moÏnosti povolení vjezdu do obce
toliko pro tzv. rezidenty a zachování moÏnosti vjezdu
a pouÏití parkovi‰È pro hosty Penzionu Oráã a Penzionu âernodolsk˘ Ml˘n;
3. s ohledem na shora uvedené v této souvislosti
uváÏit zﬁízení zpoplatnûného obecního parkovi‰tû vyhrazeného pro turisty;
4. pﬁípadnû tuto problematiku diskutovat pﬁedev‰ím s místními obyvateli a v neposlední ﬁadû
s agenturou ochrany pﬁírody a krajiny, ekologick˘mi
sdruÏeními;
5. v maximální moÏné míﬁe vyuÏívat stávající síÈ
vybudovan˘ch silnic v obci a u tûchto umístit jak odpadkové ko‰e, tak ko‰e na psí exkrementy k zaji‰tûní ãistoty obce;
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce realizovat opatﬁení vedoucí k ﬁe‰ení poÏadavkÛ obãanÛ specifikovan˘ch v petici.
O pﬁijat˘ch opatﬁeních nebo v˘sledcích jednání
bude následnû informována rada obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 31/2020 bylo schváleno
BOD â. 8
DISKUSE
p. Karfík - „Stﬁecha statku v Mile‰ovû, která bude
ohroÏovat chodce na chodníku. Je to v nûjakém ﬁe‰ení? Nebo jaké technické ﬁe‰ení se nabízí?“
p. Janda - „O této problematice víme. Mûli jsme
v bﬁeznu domluvenou schÛzku s právním zástupcem
spoleãnosti H-Imo, s.r.o., která vlastní stavbu a souãasnû jsme se mûli sejít se zástupcem odboru památkové péãe a stavebního úﬁadu MûÚ Lovosicích,
nicménû bohuÏel vzhledem k situaci kolem koronaviru právní zástupkynû schÛzku zru‰ila a momentálnû nejsme schopni se dohodnout na novém jednání.“
p. Kﬁivánek - „resp. pan PaÈcha se zatím s nimi
nedokázal domluvit na náhradním termínu.“
p. Karfík - „A v˘sledkem bude co? Oprava nebo
strÏení stﬁechy?“
p. Janda - „Nevíme jak˘m zpÛsobem se k tomu
vlastník, resp. zástupce vlastníka postaví, nicménû
památková péãe a stavební úﬁad jsou pro, aby se
objekt opravil. Nicménû podle posledních informací
právní zástupce spoleãnosti H-Imo, s.r.o. intenzivnû
shání zájemce a vlastnû v‰echen majetek spoleãnosti se snaÏí prodat jako celek, coÏ nevidíme moc
reálnû.“
p. Karfík - „A pﬁípadn˘ pronájem toho statku obcí
na parkovací plochy. Které nás také trápí stejnû jako
Oparno?“
p. Janda - „Nevidím tuto moÏnost, vzhledem ke
stavu areálu, jako reálnou. Samozﬁejmû ten zámûr
by byl hezk˘, slouÏilo by to k zaji‰tûní parkovacích
míst, ale moÏná bychom provoz parkování je‰tû dotovali.“

p. Kﬁivánek - „Obávám se, Ïe i zadarmo by to
bylo drahé.“
p. Janda - „Investice by byla pomûrnû nákladná.
Museli bychom zamezit, aby tam náv‰tûvníci nevstupovali, aby nedo‰lo k nûjakému po‰kození majetku
nebo zdraví.“
p. Karfík - „Zaji‰tûní vstupu se dá provést nûjak˘m jednoduch˘m zpÛsobem.“
p. Kﬁivánek - „Zaji‰tûní vstupÛ jsme uÏ provedli,
to bylo na na‰e náklady.“
p. Janda - „Nicménû památkáﬁi nebyli z na‰eho
ﬁe‰ení pﬁíli‰ nad‰ení.“
p. Karfík - „To vûﬁím.“
p. Janda - „ProtoÏe jsme udûlali to nejrychlej‰í
a nejsnadnûj‰í ﬁe‰ení. PouÏili jsme plynosilikát a zazdili jsme vstupní vrata.“
p. Karfík - „To není nevratné ﬁe‰ení, to musí pochopit i oni. To je rychlé a úãinné.“
p. Janda - „Nicménû poﬁád je to zásah do cizího
majetku, kter˘ je ve stavu, jak˘ je. Samozﬁejmû budeme vûc ﬁe‰it. DotáÏu se pana PaÈchy, v jaké fázi
je jednání o náhradním termínu.“
p. Karfík - „Souãasn˘ pronájemce uÏ má pronajaté celé návr‰í na Mile‰ovce, takÏe uÏ se nemá na
koho vymlouvat, a je tam takov˘ nepoﬁádek, Ïe tam
je‰tû snad vût‰í nebyl. Na jeho ochranu, probíhá tam
nûjaká technická oprava plotÛ, takÏe i firmy tam dûlají tro‰ku ten nepoﬁádek, ale jinak tam není hrábnuto. KdyÏ budu opakovat ty stálé problémy, bortí se
tam zdi, ujel tam svah atd.“
p. Janda - „Komunikoval jsem s panem Pieglem,
je to zhruba 14 dní i o této problematice. Samozﬁejmû se jedná o finanãní prostﬁedky, jestli se bude,
nebo jak˘m zpÛsobem se bude, podílet obec a jestli je Destinaãní agentura âS schopná zajistit nûjaké
finance.“
p. Hulzer - „Kdo vyãistí ty kanály
v Dobkoviãkách? Na tom sjezdu u pana ·mída.“
p. Janda - „Dnes jsem mûl jednání s majitelem
firmy, která realizuje kanalizaci v Dobkoviãkách.
Máme se na dal‰í ﬁe‰ení sejít ve stﬁedu.“
p. Hulzer - „Na horizontu, co je od Milo‰e dolÛ, je
chodník o 5 centimetrÛ niÏ‰í neÏ vozovka.“
p. Janda - „Pí‰u si to.“
p. Novák - „Chci se zeptat. Nad námi byla dvakrát po‰kozená spla‰ka. V souãasné dobû nám tam
teãe jak voda obohacená chlórem, tak spla‰ka. Co
s tím udûláme?“
p. Kﬁivánek - „Já bych Vás tro‰ku asi poopravil,
protoÏe v Dobkoviãkách Ïádná jiná, neÏ novû vybudovaná spla‰ková kanalizace není. Tam pokud, tak
je stávající de‰Èová kanalizace, kde jsou moÏná na
nûkter˘ch místech pﬁipojeny septiky obyvatel. TakÏe
jediná spla‰ková kanalizace je tam teì novû vybudovaná, která je‰tû není v provozu. To co bylo naru‰eno, byla de‰Èová kanalizace, která byla opravena
po Va‰em upozornûní. Byla provedena kamerová
prohlídka této opravy a bylo konstatováno, Ïe byla
provedena v poﬁádku. O problému, kter˘ máte vy,
dlouhodobû diskutujeme. KdyÏ to shrnu, ze zaãátku
‰la voda, kde byl chlór, takÏe obec mûla prasklé vodovodní potrubí. Nechali jsme realizovat kontrolu na‰eho nového vodovodu, protoÏe star˘ vodovod je
odstﬁihnut˘ a není v nûm voda. Nov˘ vodovod byl
kompletnû pﬁezkou‰en, byla identifikována moÏná
závada, takÏe byl v místû realizován v˘kop a podezﬁení se neprokázalo. Bylo to absolutnû suché, takÏe
v tomto pﬁípadû obec nenese vinu. BohuÏel, byl to
zásah do jiÏ novû vybudované komunikace.“
p. Janda - „Já bych se do toho ponoﬁil je‰tû
moÏná hloubûji. Celkovû vy máte problém s rodinn˘m domem, ﬁe‰íme to 5 let. Zaãalo to odstranûním
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pÛvodního sadu pod Va‰ím RD. V té dobû za v‰echno mohl pan Pakan s majitelem panem Tyrpakem,
kdy vytahali vlastnû nevyuÏívan˘ sad a vrátili pozemek do orné pÛdy. To byl ten první problém, kter˘ se
Vám nepodaﬁilo prokázat. Dal‰ím problémem byl
sesuv na dálnici, na základû hydrogeologického prÛzkumu jsme provedli opatﬁení, aby se stav podzemních vod v Dobkoviãkách mohl monitorovat. To zaplatila také obec. Stejnû jako odvodnûní na k. ú.
Chotimûﬁ, to zaplatila také obec. Následnû byl problém ve starém vodovodním ﬁádu v obci, kdy Vy jste
podle Va‰ich slov ãerpal dennû 6-8 kubíkÛ vody, coÏ
byl nesmysl, protoÏe takové mnoÏství vody, kdyby se
nám ztrácelo, tak jsme v Dobkoviãkách bez vody.
Dal‰í problém byl v novém ﬁádu, coÏ jsme potvrdili,
Ïe pravda není. Dal‰í problém, kter˘ jste tvrdil, Ïe se
jedná o spla‰kovou vodu, která teãe de‰Èovou kanalizací a byla ‰patnû opravená, coÏ se nepotvrdilo. Já
si myslím, Ïe Vá‰ RD byl zasaÏen, tak jako ostatní
domy v této oblasti. H˘balo se Vám to kdyÏ byly
mokré roky, h˘balo se Vám to kdyÏ byly suché roky.
TakÏe problémem není obec Velemín, ale prostû tak
jak máte postaven˘ dÛm, jak jste si ho postavil, kde
a jak. A teì se snaÏíte najít viníka. Mû by tﬁeba zajímalo, zda jste tﬁeba Vy osobnû dûlal zkou‰ky tûsnosti vlastní spla‰kové kanalizace. Máte na to nûjak˘ protokol, Ïe jste vylouãil tuto moÏnost? Îe se nejedná o Va‰í spla‰kovou vodu?“
p. Novák - „Tak já Vám je doloÏím.“
p. Janda - „ProtoÏe já si myslím, Ïe to je xtá varianta Va‰eho problému. Víte moc dobﬁe, Ïe jsme se
Vám s panem starostou snaÏili vyjít vstﬁíc. Hledali
jsme moÏnosti, jak Vám s tímto problémem pomoci
a obec to stálo nemalé peníze. Jakmile se vylouãí
nûkterá z variant, tak Vy pﬁicházíte s dal‰í a novou.
Já uÏ nemám trpûlivost prostû tohle dál ﬁe‰it. Myslím
si, Ïe se mÛÏe také jednat o prÛsaky tûch star˘ch
jímek, které jsou u RD nad Vámi, Ïe to nemusí pﬁijít
z obecní de‰Èové kanalizace. Nezlobte se na mû, ale
po tûch v‰ech variantách, které jsme spolu bûhem
tûch let ﬁe‰ili, tak já uÏ tomu nevûﬁím.“
p. Kﬁivánek - „Vûﬁíme, Ïe pﬁipojení domÛ k nové
spla‰kové kanalizaci probûhne okolo poloviny ãervence.“
p. Janda - „Musíme provést kolaudaci stok a pﬁípojek, a následnû zahájíme zku‰ební provoz ãistírny
odpadních vod a budeme postupnû vyz˘vat obãany,
aby se pﬁipojili ke kanalizaci. Pﬁipravuje se také specializovaná firma, která by i u Vás zmûﬁila, o jaké
vzlínání vody se jedná.“
p. Hulzer - „Co budete dûlat s tûmi lidmi, kter˘ se
nepﬁipojí?“
p. Janda - „Budeme to ﬁe‰it vyhlá‰kou. Lidé
budou muset dokládat likvidaci spla‰kÛ dle mnoÏství
odebrané vody.“
p. Virt - „Jak˘m zpÛsobem se budeme moci u máchadel napojit na spla‰kovou kanalizaci?“
p. Janda - „Oslovili jsme nûkolik projektantÛ a bohuÏel musím ﬁíct, Ïe do Va‰í problematiky, s tím pﬁechodem pﬁes potok a napojení u pana Rainera nikdo
nechce mít nic spoleãného.“
p. Virt - „Jak˘ bude dal‰í postup?“
p. Janda - „My jsme se snaÏili vyhnout tomu, abychom tu kanalizaci museli dûlat tlakovou, protoÏe
s tou technologií je problém, ale bohuÏel to budeme
asi muset takto vyﬁe‰it, pokud do toho tedy pÛjdeme.“
p. Virt - „Chtûl jsem se zeptat, jestli máme podávat nûjakou Ïádost?“

p. Janda - „Ano, aby to byla Ïádost podpoﬁená
v‰emi majiteli objektÛ, kter˘ch se to dot˘ká.“
p. Virtová - „A potom se chci zeptat na ten v˘jezd.“
p. Kﬁivánek - „Na to uÏ máme pﬁipravenou zjednodu‰enou projektovou dokumentaci, stejnû jako na
X dal‰ích ãástí místních komunikací, jak ve Velemínû, tak v ostatních ãástech. Îádali jsme v loÀském
roce o poskytnutí dotace, ale bohuÏel jsme nebyli úspû‰ní. Minul˘ t˘den jsme byli oslovení paní ministryní Dostálovou, abychom zpracovali pﬁehled projektÛ,
které máme pﬁipraveny, abychom jim sdûlili celkovou
v˘‰i na‰ich poÏadavkÛ na pﬁípadné dotace. Podle
toho co psala, tak to vypadá, Ïe chtûjí vyhla‰ovat dotaãní tituly koneãnû podle potﬁeb obcí. Nejsme
schopni ﬁíct, jestli to bude pravda, nicménû nahlá‰ení z na‰í strany probûhlo a nahlásili jsme tam akce
za zhruba 72 mil. korun.“
p. Janda - „A i va‰e komunikace tam je zahrnuta.
Je tam naplánováno, Ïe tam bude zámková dlaÏba
i kvÛli plánované kanalizaci a pﬁípadn˘m jednodu‰‰ím opravám.“

p. Virtová - „My jsme se bavili se sousedy a jim
se ta zámková dlaÏba moc nelíbí.“
p. Janda - „MÛÏeme tu zámkovou dlaÏbu brát
jako opatﬁení do v˘stavby kanalizace, Ïe to není finální.“
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva obce
provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (20.05 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 7. 7. 2020
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