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Soupis prací za uplynulé období
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, DOVOLTE MI VÁS SEZNÁMIT SE STRUâN¯M P¤EHLEDEM PRACÍ, JEÎ BYLY ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ BUë P¤ÍMO REALIZOVÁNY NEBO
JSME NA P¤ÍPRAVÁCH JEJICH REALIZACÍ, AË JIÎ PROJEKâNÍMI PRACEMI, ÎÁDOSTMI O DOTACE âI STAVEBNÍMI POVOLENÍMI, PRACOVALI.
Hlavní akcí, kterou se v souãasnosti asi
nejvíce zab˘váme je dokonãení dotaãní
akce „Dostavba spla‰kov˘ch kanalizací
a âOV v místních ãástech obce Velemín,
Dobkoviãky a Mile‰ov“ a následná kolaudace hlavních stok kanalizací a na to navazující spu‰tûní zku‰ebního provozu nové ãistírny odpadních vod v Dobkoviãkách.
Dal‰í pomûrnû rozsáhlou akcí, kterou
jsme realizovali, byla celková oprava povrchÛ komunikací dotãen˘ch v˘stavbou kanalizací. V rámci projektÛ a ani v souvislosti
s poskytnutou dotací se s plo‰nou opravou
povrchÛ komunikací nepoãítalo. V urãit˘ch
úsecích stavby bylo moÏné provést pouze
opravu ãásti komunikace, ale v nûkter˘ch
pﬁípadech bylo nutné provést kompletní obmûnu povrchu komunikace a to pﬁeváÏnû
v ãástech obcí, kde v minulosti probûhla v˘stavba dal‰ích inÏen˘rsk˘ch sítí (v Dobkoviãkách nov˘ vodovod a plyn, v Mile‰ovû
napﬁ. elektrifikace a vodovod). V Dobkoviãkách jsme souãasnû s kompletní obnovou
povrchu v‰ech komunikací s asfaltov˘m povrchem v majetku obce Velemín provedli v˘mûnu obrub chodníku tak, abychom v pﬁí‰tím roce pﬁi realizaci rekonstrukce chodníkÛ
v této místní ãásti nemuseli do komunikací
jiÏ zasahovat.
Dal‰í akcí, na které se etapovû pokraãuje,
je rekonstrukce spoleãenského sálu na Bílince, jedná se momentálnû o jediné zaﬁízení tohoto typu v majetku obce. JiÏ nûkolik let
je do tohoto zaﬁízení investováno, zaãalo to
v˘mûnou v‰ech oken pﬁes rekonstrukci samotného sálu, zázemí a sociálních zaﬁízení
pﬁes loÀskou v˘mûnu stﬁechy aÏ po leto‰ní
opravu fasády objektu.
KS Velemín s.r.o., pokraãuje v opravách
vodárensk˘ch staveb, jako poslední pro‰la
opravou stavba zázemí vrtu u základní ‰koly
ve Velemínû. Je tﬁeba pﬁipomenout, Ïe ve‰keré opravy tûchto budov byly provádûny
z provozních prostﬁedkÛ spoleãnosti a nebylo na nû pouÏito finanãních prostﬁedkÛ
z fondu oprav, kter˘ provozovatel vodárenské infrastruktury tvoﬁí.
Dále jako kaÏdoroãnû pokraãujeme v prÛ-

bûÏn˘ch opravách obecních nemovitostí, aÈ
se jedná o bytové ãi nebytové prostory, napﬁ.
jsme v leto‰ním roce pﬁedali nájemníkÛm dva
kompletnû zrekonstruované byty v Mile‰ovû,
jeden byt po kompletní rekonstrukci ve Velemínû a v souãasné dobû pracujeme na pomûrnû rozsáhle opravû bytu v Oparnû.
ZároveÀ bych Vás rád seznámil i s akcemi, které do budoucna pﬁipravujeme. Jak jiÏ
jsem se zmínil v pﬁí‰tím roce chystáme rekonstrukci chodníkÛ v Dobkoviãkách, v této
souvislosti se spoleãnû s pﬁípravou projektové dokumentace na v˘stavbu nového
chodníku v Bílém Újezdû zpracovávají projektové dokumentace na opravu zmiÀovaného chodníku v Dobkoviãkách a rekonstrukci chodníku ve Bﬁeznû. Pﬁedprojektová

pﬁíprava v podobû studie vyuÏitelnosti se
zpracovává na objekt Velemín ã.p. 1 ·a‰kÛv statek nebo také ·a‰kÛv hostinec. Po
loÀské realizaci domácích ãistíren odpadních vod na Kleteãné, pﬁichází na ﬁadu v˘stavba domácí ãistírny odpadních vod pro
bytov˘ dÛm ã.p. 6 ve Bﬁeznû. V roce 2019
byla zpracována projektová dokumentace
a vydáno stavební povolení. V leto‰ním roce
probûhlo v˘bûrové ﬁízení na dodavatele
a bûhem nûkolika následujících t˘dnÛ by
mûla b˘t akce realizována. Stejn˘ postup
probûhl u akce „Oprava vstupního schodi‰tû do základní ‰koly ve Velemínû“, realizace
by mûla b˘t provedena v návaznosti na pﬁeloÏku napájecího kabelu do tûlocviãny pod
zmiÀovan˘m schodi‰tûm v období leto‰ních
letních prázdnin. Dal‰í akcí, kterou hodláme
o leto‰ních prázdninách zrealizovat, je nov˘
chodník v Mile‰ovû, projekt a povolení ke
stavbû bylo zpracováno v loni, letos na jaﬁe
(Pokraãování na následující stranû)

Noc kostelÛ ve Velemínû

V pátek dne 12. ãervna probûhla akce Noc kostelÛ také ve Velemínû, a pﬁidala se kaple
na Hru‰ovce. âtûte na stranû 4 aÏ 6.
Foto: Dominik Faustus

probûhlo v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele. Poslední akcí, o které bych se rád zmínil, je rekonstrukce stávajících víceúãelov˘ch sportovi‰È v místních ãástech Bílinka a Bﬁezno.
Bude se jednat o nová hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem na tenis, nohejbal, volejbal a street
basketbal. Na tuto akci má jiÏ obec taktéÏ
vysoutûÏeného dodavatele.
Je‰tû bych Vás rád seznámil s nûkolika
dotaãními akcemi, na kter˘ch v leto‰ním
roce pracujeme. Na zaãátku roku jsme podali Ïádosti o dotace na opravu pomníku
obûtem obou svûtov˘ch válek ve Velemínû,
dále Ïádost o podporu na v˘stavbu zmiÀovaného chodníku v Mile‰ovû a Ïádost o dotaci na tﬁetí etapu záchrany zahradního pavilonu v zámeckém parku v Mile‰ovû. Dal‰í
akcí, na jejíÏ rekonstrukci Ïádáme v leto‰ním roce o podporu z dotaãních zdrojÛ, je
rekonstrukce ‰kolní tûlocviãny ve Velemínû
a pﬁestavba objektu b˘valé samoobsluhy
v Mile‰ovû na spoleãensk˘ a kulturní dÛm.
V neposlední ﬁadû je potﬁeba zmínit i Ïádosti do vodárenské infrastruktury. V˘bûrov˘m ﬁízením byla vysoutûÏena cena na vy-

s nedostatkem vody ãi její nekvalitou. Stejn˘m zpÛsobem hodláme ﬁe‰it i situaci s nedostatkem vody na ZboÏné, jen s nûkolika
t˘denním zpoÏdûním. Dále bychom v leto‰ním roce mûli Ïádat v prÛbûÏné celoroãní
dotaãní v˘zvû o dotaci na dostrojení nov˘ch
vrtÛ na Bílém Újezdû a v Dobkoviãkách vybudované v roce 2019.
Poslední Ïádostí o dotaci do vodárenské
infrastruktury je Ïádost podaná na konci
kvûtna na dovybavení âOV Velemín o zaﬁízení dehydrátoru. Jedná se o zaﬁízení na sníÏení mnoÏství vody v ãistírenském kalu a to
aÏ cca 80%, coÏ nám sníÏí náklady na uloÏení a likvidaci kalÛ o 100%, neboÈ takto
upraven˘ kal je moÏné odevzdávat na specializované kompostárny zdarma. Petr Janda

Co nás stojí âOV Velemín?
Stavba vrtu u ‰koly.
budování nov˘ch zdrojÛ vody na Borãi a na
Kleteãné, ãást nákladÛ na vybudování tûchto zdrojÛ vody bychom opût rádi získali
z dotaãních titulÛ vyhlá‰en˘ch v souvislosti

V˘voj tﬁídûného sbûru odpadÛ
âeská republika se stále ve tﬁídûní odpadÛ zlep‰uje, coÏ se kaÏdoroãnû projevuje
na ãíslech vytﬁídûnosti. V roce 2019 vytﬁídil kaÏd˘ âech prÛmûrnû 51 kg odpadÛ
(papír, plasty, sklo a nápojové kartony), coÏ je o 2kg meziroãní nárÛst. Jak si stojí samotná obec Velemín oproti Ústeckému kraji a obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
Lovosice (Lovosicko) je uvedeno v následující tabulce.
2019

Papír

Plast

Sklo
celkem

Nápojov˘
karton

Kov

Smûsn˘
komunální
odpad

Obec Velemín
Ústeck˘ kraj
ORP Lovosice

9,3
21,4
17,2

7,5
12,0
18,6

13,9
10,4
13,3

0,2
0,2
0,2

7,1
19,4
13,9

282,3
203,8
199,5

V roce 2019 bylo na tuzemsk˘ trh dodáno 1 219 696 tun jednocestn˘ch obalÛ,
73 % jich bylo následnû vytﬁídûno, dotﬁídûno na tﬁídicích linkách a druhotná surovina byla pﬁedána k recyklaci a dal‰ímu vyuÏití.
Tradiãnû nejlépe se daﬁí recyklovat papír,
v jeho pﬁípadû se vloni podaﬁilo dosáhnout
míry recyklace 88 %. Zjednodu‰enû ﬁeãeno
- bezmála 9 z 10 vyroben˘ch tun papírov˘ch
obalÛ byly loni recyklovány na nov˘ papír
nebo dále vyuÏity. U skla bylo dosaÏeno
79% míry recyklace, u plastov˘ch obalÛ
69%, u kovÛ 57% a u nápojov˘ch kartonÛ to
bylo 25 %. Míra sbûru nápojov˘ch PET lahví
v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.
Pro vût‰inu obyvatel âR je tﬁídûní odpadÛ
jiÏ naprostou samozﬁejmostí. Pravidelnû
pak odná‰í tﬁídûn˘ odpad do barevn˘ch
kontejnerÛ 73 % lidí. Z prÛzkumÛ veﬁejného mínûní vypl˘vá, Ïe vût‰ina tﬁídiãÛ povaÏuje tﬁídûní odpadÛ za dÛleÏité a za minimum toho, co mohou udûlat pro Ïivotní
prostﬁedí.
K tﬁídûní odpadÛ pak âechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevn˘ch kontejnerÛ. âeská republika
disponuje jednou z nejkvalitnûj‰ích sbûrn˘ch sítí v Evropû. Na jejím vytvoﬁení a proVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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vozu se podílí prÛmysl a obce sdruÏené
v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou
lidé aktuálnû tﬁídit své odpady do více neÏ
473 tisíc barevn˘ch kontejnerÛ a men‰ích
nádob na tﬁídûn˘ odpad. A nemají to k nim
s odpadem daleko, prÛmûrná docházková
vzdálenost se postupnû zkracuje - na dne‰ních prÛmûrn˘ch 91 metrÛ. Nádobov˘ sbûr
je v âeské republice doplnûn je‰tû dal‰ími
zpÛsoby sbûru tﬁídûného odpadu - nûkde
tak mohou obãané tﬁídit odpady do pytlÛ,
pﬁípadnû prostﬁednictvím sbûrn˘ch dvorÛ
nebo v˘kupen druhotn˘ch surovin.
V budoucnu (do roku 2035) budou
muset v‰echny ãlenské státy Evropské
unie, vãetnû âeské republiky, splnit nové
ambiciózní cíle vypl˘vající z poÏadavkÛ balíãku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude
znamenat tﬁídit ve‰ker˘ odpad, kter˘ lze
recyklovat nebo jinak vyuÏít a na skládku
ukládat jen minimum smûsného odpadu,
nejv˘‰e v‰ak 10 %. A obce i jejich obãané
se na to jiÏ zaãínají intenzivnû pﬁipravovat.
I obec Velemín se nemalou mûrou podílí na
dan˘ch v˘sledcích a vedení mûsta se
snaÏí, na základû smlouvy o spolupráci se
spoleãností EKO-KOM a.s., neustále zlep‰ovat tﬁídûní obalÛ ze smûsného komunálního odpadu.
EKO-KOM a.s., Karlíková Alice

V posledním odstavci pﬁedchozího ãlánku
jsem vás seznámil s úmyslem sníÏit náklady
na likvidaci ãistírenského kalu, soubûÏnû
s touto Ïádostí o dotaci, ale musíme na ãistírnû ﬁe‰it dal‰í pﬁípadnou ne zrovna levnou
investici, která nám bohuÏel náklady neu‰etﬁí a to automatické schrabovací zaﬁízení
na ãesla, která na pﬁítoku spla‰kov˘ch vod
do ãistírny zadrÏují hrubé neãistoty. Za nûkolik posledních mûsícÛ se nûkolikanásobnû zv˘‰il v˘skyt úklidov˘ch a vlhãen˘ch
ubrouskÛ a vlhãen˘ch toaletních papírÛ na
pﬁítokov˘ch ãeslích ãistírny.
Dﬁíve staãilo hrubé neãistoty z ãesel odstranit jednou za den, nyní obsluha ãistírny
provádí odstranûní díky vlhãen˘m ubrouskÛm nûkolikrát dennû vãetnû víkendÛ.
Pokud tedy doma pouÏíváte tyto vlhãené
ubrousky, nevhazujte je prosím do toalet
a upozornûte na to i ostatní ãleny domácnosti, tak minimálnû proto, aby jste sami
sobû poﬁízením automatického odstraÀovaãe hrub˘ch neãistot z ãesel za zhruba 600
tisíc korun nezvy‰ovali stoãné a to nemluvím o ochranû pﬁírody, aÏ budete pﬁí‰tû tyto
prostﬁedky pouÏívat myslete prosím na to.
Petr Janda

Îádost o spolupráci
pﬁi sváÏení a likvidaci
plastov˘ch odpadÛ
Obec Velemín kaÏdoroãnû uhradí za
nákup ãern˘ch plastov˘ch pytlÛ na svoz
a tﬁídûní plastového odpadu z domácností
cca 50 tisíc Kã. âím dál ãastûji se setkáváme s tím, Ïe pﬁi pravideln˘ch pondûlních
svozech naráÏíme na pytle, které jsou naplnûn˘ ﬁádovû nûkolika kusy PET lahví, které
nejsou slisovány nebo jinak zdeformovány
tak, aby se jich do pytle ve‰lo co moÏná nejvíce. O nûco hor‰í je situace je‰tû u velkoobjemov˘ch kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad,
kde je mnohdy zázrakem narazit na slisovanou PET lahev.
Jsem potû‰en tím, Ïe v na‰í obci kaÏdoroãnû stoupá podíl tﬁídûn˘ch odpadÛ, jen je
nutné dodrÏovat jisté zásady. VyuÏívejte,
proto prosím maximálnû obaly a nádoby na
tﬁídûn˘ odpad tak, aby se nám v˘voz tﬁídûn˘ch odpadÛ zbyteãnû neprodraÏoval. PROSÍM, LISUJTE PET LAHVE. Petr Janda

Nová turistická trasa na Kleteãnou
Dne 12. dubna 2020 bylo dokonãeno vyznaãení nové turistické
trasy, nyní tak máme propojené obce Chotimûﬁ a Kleteãná Ïlutou turistickou znaãkou o délce 4 km s v˘‰kov˘m rozdílem cca 200 m. Dostanete se po ní z Chotimûﬁe silnicí nahoru k Hru‰ovce, kde je znaãená odboãka ke studánce. Trasa dále pokraãuje polní cestou pﬁes
místo „U hrobu“ a kolem vrchu Hru‰ovsk˘ vrch a Skalka. Zakonãení trasy je v obci Kleteãná, kde se napojuje na zelenou z Radejãína
do Kostomlat.
K vyznaãení turistické trasy aÏ na vrchol Kleteãná nedo‰lo s ohledem na ochranu suÈov˘ch polí, které se tam vyskytují. Správa
CHKO âeské stﬁedohoﬁí se obává, Ïe by turisté rozebírali sutû za

úãelem stavûní „kamenn˘ch muÏíkÛ“ a mohyl. Tato ãinnost, která v
men‰ím mûﬁítku jiÏ na Kleteãné probíhá, má zásadní negativní vliv
na ekosystém sutí.
Luká‰ William ·míd • Foto: Luká‰ William ·míd
V¯ZVA PRO OBâANY OBCE

Nemáte nûkdo staré
fotografie kostela?
Prosíme obãany obce kdo by na‰el staré
fotky kostela sv. Martina ve Velemínû ãi
tzv. ·a‰kova statku (·a‰kÛv hostinec, Velemín ã. p. 1).
Pﬁineste je prosím na OÚ Velemín k doplnûní na‰í obecní kroniky. Dûkuji
Luká‰ William ·míd

Blahopﬁání
k narozeninám
Dne 18. 6. 2020 paní Marie Matûjková
z Velemína oslavila v˘znamné Ïivotní jubileum, a to jiÏ své 100. narozeniny. Toto jubileum s ní oslavili hlavnû její nejbliÏ‰í pﬁíbuzní.
Na oslavû se i tak se‰ly ãtyﬁi generace rodiny. Pochází z rodiny zemûdûlsk˘ch dûlníkÛ.
Po ‰kole pracovala v Praze. Roky 1939 1945 proÏila v malé vesniãce Bû‰tín v Brdsk˘ch lesích.
V roce 1945, v rámci dosidlování pohraniãí, se pﬁestûhovala s rodinou do Velemína,
kde Ïije dodnes. Zde spoluzakládala skupinu âeskoslovenského ãerveného kﬁíÏe,
byla ãlenkou Svazu zahrádkáﬁÛ a také hrála
ochotnické divadlo.
Vychovala 4 dûti, má 11 vnouãat, 18 pravnouãat a 6 prapravnouãat. Îije u dcery paní Marie Kunrtové. Do dal‰ích let pﬁejeme paní Matûjkové hodnû zdraví, spokojenosti a Ïivotního elánu.
Obecní úﬁad Velemín

Vítání obãánkÛ
KaÏdoroãnû v ãervnu poﬁádá na‰e obec
slavnostní vítání nov˘ch obãánkÛ na‰í
obce, kteﬁí se narodili za uplynul˘ rok.
Tento rok je bohuÏel z více dÛvodÛ v˘jimeãn˘.
Z dÛvodu pandemie koronaviru jsme byli
nuceni vítání obãánkÛ v tradiãním ãervnovém termínu zru‰it, aby nedo‰lo k ohroÏení zdraví jak dûtí, tak i rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ. Samozﬁejmû ale chceme slavnostní pﬁivítání nov˘ch obãánkÛ i v leto‰ním roce
konat.
Termín pﬁedpokládáme nejdﬁíve ke konci
záﬁí 2020 a to z toho dÛvodu, aby Ïáci na‰í
základní a mateﬁské ‰koly mûli, od zaãátku
‰kolního roku, dostateãn˘ ãas nacviãit kulturní vystoupení. V‰em dûtem a jejich rodiãÛm se omlouváme, ale vûﬁíme, Ïe tuto situaci pochopí a v náhradním termínu se vítání zúãastní a uÏijí si ho. O termínu budeme v‰echny rodiãe vãas informovat.
Petr Kﬁivánek
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Celostátní akce Noc kostelÛ ve Velemínû a Hru‰ovce
V pátek dne 12. ãervna probûhla akce Noc kostelÛ také ve Velemínû, a pﬁidala se kaple na Hru‰ovce.
V 17.00 hodin se rozeznûl nov˘ litinov˘ zvon na Hru‰ovce za pﬁítomnosti vût‰inou místních obyvatel, kteﬁí napekli chutné koláãky.
Celkem se na kapli pﬁi‰lo podívat 21 náv‰tûvníkÛ.
Ve Velemínû se zvon rozeznûl v 19.00 hodin. Od té doby byla náv‰tûvníkÛm pﬁístupná nejstar‰í ãást kostela - kostelní vûÏ, kde byla
otevﬁená okna s v˘hledem smûrem na Mile‰ov a Bíl˘ Újezd.
V kostele samotném akci zahájila paní uãitelka Eva Mazánková
s pûveck˘m sborem z místní Z· - Kytiãka za doprovodu Natálie
Kopﬁivové. Jak uÏ to tak b˘vá, v ten nejménû vhodn˘ moment nám

hudební záÏitek doprovodila také siréna zabezpeãovacího systému
kostela, která spustila plan˘ poplach. Na‰tûstí se jej podaﬁilo vypnout a tak mohl program pokraãovat.
Bûhem veãera nám zazpívala Jozefína ·tûpánová za doprovodu
varhan a el. piana od Natálie Kopﬁivové. Zaznûly známé písnû nejen
z muzikálÛ napﬁ. píseÀ Lásko má, já stÛÀu nebo Hallelujah. âást
koncertu jste mohli sledovat Ïivû na stránkách Obec Velemín na Facebooku.
Po pûveckém vystoupení aÏ do uzavﬁení kostela náv‰tûvníky pﬁi
(Pokraãování na následující stranû)
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

4 / 2020

prohlídce doprovázela varhanní hudba od Johanna Sebastiana
Bacha. Kostel sv. Martina letos nav‰tívilo bûhem 2 hodin pﬁes 60 náv‰tûvníkÛ z ‰irokého okolí.
Za vydaﬁenou akci dûkuji pﬁedev‰ím vystupujícím, paní Milu‰ce
Bukaãové za úklid a kvûtinovou v˘zdobu kostela i kaple, panu Dominiku Faustusovi za fotodokumentaci akce a také v‰em, kteﬁí
k nám do kostela zavítali a pomohli vytvoﬁit tu správnou atmosféru.
Rád bych kaÏd˘ rok veﬁejnosti otevﬁel, kromû rigidního kostela
sv. Martina ve Velemínû, také jednu z kaplí v nûkteré z místních
ãástí obce Velemín. Leto‰ní rok zahájila kaple na Hru‰ovce
s nov˘m zvonem. Která kaple to bude pﬁí‰tí rok? Své nápady
a hlasy mÛÏete zasílat na e-mail obec@velemin.cz.
Luká‰ William ·míd
Foto: Dominik Faustus, Luká‰ William ·míd
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Také v Mile‰ovû probûhla akce Noc kostelÛ
Navzdory neobvyklé situaci probûhla i v tomto roce Noc kostelÛ
v kostele sv. Antonína Paduánského v Mile‰ovû. Nejen prostory této
krásné stavby, ale i jiÏ tradiãní program nalákal desítky náv‰tûvníkÛ.
A tak jsme si po slavnostním zvonûní opût po roce uÏili pûvecké
vystoupení na‰ich nejmen‰ích pod vedením paní Mazánkové. Následovala smûs skladeb v podání pûveckého sboru In Flagranti
Gymnázia Lovosice. Obû vystoupení byla odmûnûna zaslouÏen˘m
potleskem.
Jako doprovodn˘ program byla pro náv‰tûvníky i letos pﬁipravena
v˘stava dobov˘ch fotografií, které zapÛjãil Vít Rendl.
Pﬁíjemné naladûní urãitû umocnilo i pûkné poãasí, náv‰tûvníci nasávali atmosféru tohoto jedineãného místa do pozdních hodin.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí pﬁispûli ke zdárnému prÛbûhu
„Noci kostelÛ“, zvlá‰tû obûma pûveck˘m sborÛm Kytiãce a In Flagranti. Finanãní dotaci zajistila obec Velemín. Vûﬁíme, Ïe se v tak
hojném poãtu sejdeme i pﬁí‰tí rok.
Vlasta Karfíková • Foto: Dominik Faustus

VÍTE TO...?

HISTORIE NOCI KOSTELÒ

Noc kostelÛ nabídla ‰iroké veﬁejnosti v âeské republice poprvé v roce 2009 moÏnost nav‰tívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich
kulturní hodnotu, ale také se seznámit s kﬁesÈanstvím prostﬁednictvím hudby, v˘tvarného umûní, divadelního pﬁedstavení, rozhovoru ãi setkání. Inspirace byla v Rakousku. V roce 2005 probûhla první Noc kostelÛ (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dﬁíve nechal kostelník
v jednom z vídeÀsk˘ch kostelÛ veãer bûhem úklidu kostel otevﬁen˘, a zjistil, Ïe otevﬁené dveﬁe ve veãerní atmosféﬁe jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Bûhem ãtyﬁ let se akce spontánnû roz‰íﬁila do celého Rakouska a kaÏdoroãnû se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelÛ a modliteben. V roce 2009 Noc kostelÛ „pﬁekroãila hranice“ a poprvé se konala v âeské republice. V roce 2010 se jiÏ
otevﬁely kostely a modlitebny v celé âeské republice, v roce 2011 poprvé také na Slovensku
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Krásné léto ze Bﬁezna
Pﬁátelé, kamarádi,
doufáme, Ïe vás nepﬁíjemná virová situace v posledních mûsících
pﬁíli‰ citelnû, hlavnû zdravotnû, nijak nezasáhla a Ïe i omezení pravideln˘ch krouÏkÛ spolku vám nepﬁinesla vrásky na ãele... Vûﬁíme,
Ïe jste si s dûtmi uÏívali jako nikdy pﬁed tím, Ïe jste na sebe na‰li
spoustu ãasu a Ïe jste se nauãili mnoh˘m vûcem, které jste si mysleli, Ïe nezvládnete. Z vût‰iny maminek se staly pekaﬁky, ‰vadleny
a uãitelky, z mnoh˘ch tatínkÛ a jejich ratolestí ‰ikovní ﬁemeslníci
a kutilové a va‰i ãtyﬁnozí pﬁátelé také jistû ocenili, Ïe jste v‰ichni
doma pohromadû.
Ale je jasné, Ïe ãas nezastavíme a musíme se postupnû vracet do
bûÏn˘ch kolejí. Prázdniny zaãínají a dûti se tû‰í na dal‰í dobrodruÏství. Proto jsme, i kdyÏ po nelehk˘ch diskusích, lehce zredukovali
poãet táborÛ a to na 2 pﬁímûstské, ale zase o to intenzivnûj‰í a s nov˘mi aktivitami. Zájem dûtí a rodiãÛ nám potvrdil, Ïe to byla správná volba a kapacity jsou jiÏ skoro vyãerpány.
Kontakt s dûtmi nám v‰ak tolik uÏ chybûl, Ïe jsme byli opravdu
rádi, Ïe se povedlo uspoﬁádat pro pár okolních mateﬁsk˘ch a základních ‰kol dopolední pﬁedná‰ky na téma Bylinková zahrádka
a nûkolik setkání na na‰í bﬁezenské vãelnici s programem Vãelky
(nejen) do ‰kol.
Díky obecnímu úﬁadu a dohodû s místními obãany Bﬁezna se podaﬁilo zapoãít práce na obnovû sportovi‰tû ve Bﬁeznû, prostor jsme
roz‰íﬁili a zatrubnili stávající strouhu na hﬁi‰ti, ãímÏ se souãasnû obnovil systém pro záchyt sráÏkové vody, která by nás mohla ze sousedního pole pﬁekvapit. Pokraãují zemní práce, rovnání terénu,
v prÛbûhu léta osetí trávy instalace pÛvodních dûtsk˘ch prvkÛ, na
kter˘ch právû probíhá údrÏba a rekonstrukce a v˘sadba nov˘ch
stromÛ. Jde to pomalu, ale vûﬁíme Ïe se dílo podaﬁí a získáme tak
nov˘ a vût‰í prostor pro dal‰í roky na‰eho setkávání.
Pﬁejeme krásné léto ze Bﬁezna, dûtem dal‰í skvûlé prázdniny
a budeme se tû‰it na setkání s vámi.
Bﬁezno (nejen) pro dûti z.s. Milan Materna

Bylinková zahrádka 2020.

Foto ze vãelnice 2020.

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

Místní knihovna Mile‰ov
Mile‰ov 16
V˘pÛjãní doba:
pondûlí 15:00 - 17:00 hodin
Knihovnice: Monika Koubová
http://milesov.knihovna.info
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Discgolfov˘ turnaj v Mile‰ovû
V nedûli 21. ãervna se v Mile‰ovû konalo
ãtvrté kolo leto‰ní sezony Ústecké DiscGolfové Ligy (dále jen „UDGL“). Poprvé v leto‰ním roãníku se na‰emu turnaji zcela vyhnul
dé‰È a ideální podmínky k discgolfu si nenechalo ujít 46 hráãÛ.
I tentokrát se hrálo na zcela novém hﬁi‰ti,
jehoÏ celková délka byla 704 s parem 32
a i tentokrát se hrálo ve v‰ech 3 kategoriích.
MA3: Kategorie MA3 je zatím jediná, kde
se na pravidelné bázi operuje s handicapy,
ty v‰ak na nedûlní turnaj nemûly vliv. Na tﬁetím místû se umístil vítûz pﬁedchozího turnaje, Vilém Votick˘, kter˘ mûl i s handicapem
+1 pohodln˘ náskok pﬁed 4. místem.
Na místû druhém se umístil Pavel Noga,
jeden z 6 úpln˘ch zaãáteãníkÛ, kter˘ si
sv˘m v˘konem vyslouÏil pﬁechod do zku‰enûj‰í kategorie MA2.
Své premiérové turnajové vítûzství si
i s handicapem +4 vybojoval Honza Andûl,
kdyÏ jako jedin˘ z celé kategorie MA3 zahrál hﬁi‰tû pod par.
Koneãné poﬁadí v kategorii MA3:
1. Jan Andûl (123, s handicapem 127)
2. Pavel Noga (133)
3. Vilém Votick˘ (136, s handicapem 137)
MA2: Kategorii MA2 36 jamek turnaje
nestaãilo a tak musel o koneãném poﬁadí na
v‰ech 3 místech rozhodnout aÏ rozhoz,
kter˘ se hrál na jamkách 8 a 9.
O 3. místo spolu bojovali Tomá‰ Ma‰ín
a Luká‰ Húska. Tomá‰ díky handicapu +1
o 1 hod zaostal za vítûznou dvojicí, rozhodit
se tím ale nenechal a v rozhozu si nakonec
vybojoval 3. místo.

Do rozhozu museli i Roman Kunovjánek
s Matûjem Vlãkem. Prvnû jmenovan˘ nakonec zúroãil své turnajové zku‰enosti a do‰el
si pro své prémiové vítezství. Matûje v dal‰ím turnaji uvidíme v kategorii MA1.
Koneãné poﬁadí v kategorii MA2:
1. Roman Kunovjánek (119, po rozhozu)
2. Matûj Vlãek (119, po rozhozu)
3. Tomá‰ Ma‰ín (119, s handicapem 120,
po rozhozu)
MA1: V nejzku‰enûj‰í kategorii se po prvních dvou kolech strhl velk˘ boj o v‰echna
pódiová místa. Na startu kola 3. se o prÛbûÏné 3. místo dûlili Vladislav Moník, Tomá‰
Hovorka a Vítek Ti‰er a podobnû na tom byli
o po pﬁedposlední jamce turnaje. AÏ díky
eaglu na poslední jamce se od zbyl˘ch dvou
hráãÛ utrhl Vladislav Moník, kter˘ tak zaznamenal prémiové pódiové umístûní
v UDGL.
Situace byla podobnû vypjatá i na prvních
dvou pﬁíãkách. Pﬁed poslední jamkou turnaje mûl Vojta Vykydal jednohodov˘ náskok
na dlouho vedoucího a zejména první 2 kola
dominujícího Pavla Sedláka. Na poslední
jamce tak Pavel potﬁeboval eagle, místo nûj
ode‰el z jamky s parem a Vojta tak mohl
slavit své nejen první pódiové umístûní
v UDGL, ale také první vítezství mezi dospûl˘mi.
Vût‰inu pozonosti si pro sebe ale ukradl
Vítek Dupák, kter˘ cel˘ turnaj odehrál o berlích a i s nimi naházel velmi solidních 113.
Koneãné poﬁadí v kategorii MA1:
1. Vojtûch Vykydal (98)
2. Pavel Sedlák (100)
3. Vladislav Moník (103)
Kompletní v˘sledky (bez handicapÛ) naleznete zde:
https://www.idiscgolf.cz/turnaje/263 .
PrÛbûÏné bodování ligy po 4 odehran˘ch
turnajích naleznete zde:
https://www.dgolf.cz/cs/tours/udgl/udgl-2020
Srdeãnû dûkujeme v‰em na‰im sponzorÛm v ãele s ULTIMO.cz, Prodigy Disc Europe, Ústecká pivotéka, Monsieur Lardon,
Rockdesign, www.drevokocur.cz a obci Velemín za jejich nikdy nekonãící podporu, bez
které by na‰e turnaje zkrátka ne‰ly poﬁádat.
V‰em hráãÛm dûkujeme za úãast a doufáme, Ïe jste si turnaj uÏili. UDGL se teì
opût na nûjakou dobu odmlãí, ãas si ale mÛÏete vyplnit napﬁíklad 10. ﬁíjna 2020.
Ladislav Dragoun
Foto: ZdeÀek Sedlák
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 1/2020
konaného dne 16.3.2020
od 18.00 hodin
Pﬁítomni: Ing. Duda Miroslav, Hájková
Tereza, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pleskaã Milan, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer
EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar,
ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Prof. Ing. âechura Luká‰
Ph.D., Hladík Oldﬁich, Karfík Vladislav
BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 12 z 15 ãlenÛ ZO, tzn.
zastupitelstvo obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední
desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7
dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Konání jednání ZO bylo oznámeno dne
6.3.2020. Dne 12.3.2020 Vláda âR usnesením ã. 199 pﬁijala krizové opatﬁení a zakázala konání akcí, kde by mûlo ve stejn˘ ãas
b˘t pﬁítomno více neÏ 30 osob. Tento zákaz
se nevztahoval na schÛze a jednání zastupitelstev obcí. Následnû Vláda âR usnesením ã. 215 ze dne 16.3.2020 pﬁijala dal‰í krizová opatﬁení a zakázala voln˘ pohyb osob
na území âR. Toto opatﬁení jiÏ samostatnû
neﬁe‰ilo konání jednání ZO. Ministerstvo
vnitra âR sv˘m pokynem, kter˘ nám byl doruãen e-mailem dne 16.3.2020 ve 13,01
hodin, sdûlilo, Ïe jednání ZO se mÛÏe konat
za podmínky, Ïe je jednání nezbytné a nevyhnutelné, jinak by jeho konání mûlo b˘t
zru‰eno.
Vzhledem k tomu, Ïe tento pokyn byl na
obec doruãen ménû neÏ pût hodin pﬁed plánovan˘m jednáním ZO, nebylo by technicky
a organizaãnû moÏné jeho jednání zru‰it
a plnohodnotnû tuto skuteãnost oznámit veﬁejnosti, je konstatováno, Ïe jednání ZO je
nezbytné a nevyhnutelné.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatele
p. Luká‰e Williama ·mída a ovûﬁovatele zápisu - Ing. M.Duda a I.Chmelaﬁová
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, Ing. E.Rainer, Ing.
J.Skalick˘.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 1/2020: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, Ing. E.Rainer, Ing.
J.Skalick˘
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné
s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny pﬁipomínky a návrhy na dal‰í do-

plnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající
moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dne‰ního zasedání:
1. Úvod
(urãení ovûﬁovatelÛ zápisu
a zapisovatele)
2. Zpráva starosty obce
3. Hospodaﬁení obce
4. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2020
5. Majetek obce
6. OdmûÀování zastupitelÛ
7. RÛzné
8. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 2/2020 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 HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ
únor 2020 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ
na úãtech obce (ke dni 9.3.2020):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ únor 2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 3/2020 bylo schváleno
b) Projednáno podání Ïádosti o dotaci na
opravu a rekonstrukci pomníku obûtem
obou svûtov˘ch válek na návsi ve Velemínû
na Ministerstvo obrany âR. Souãasnû byl
projednán investiãní zámûr na opravu tohoto pomníku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Ïádosti o dotaci na opravu a rekonstrukci
pomníku obûtem obou svûtov˘ch válek
na návsi ve Velemínû na Ministerstvo
obrany âR. Souãasnû schvaluje investiãní zámûr na opravu tohoto pomníku.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/2020 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní dotace pro sportovní klub TJ Sokol
Mile‰ov, z.s., Iâ: 46772570 ve v˘‰i 68.000,Kã na r. 2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiãní dotace pro sportovní klub
TJ Sokol Mile‰ov, z.s., Iâ: 46772570 ve
v˘‰i 68.000,- Kã na r. 2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 5/2020 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní dotace pro spolek Bﬁezno (nejen)
pro dûti z.s., Iâ: 06171931 ve v˘‰i 68.000,-

Kã na provoz a zaji‰tûní chodu neziskové
organizace v r. 2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiãní dotace pro spolek Bﬁezno
(nejen) pro dûti z.s., Iâ: 06171931 ve v˘‰i
68.000,- Kã na provoz a zaji‰tûní chodu
neziskové organizace v r. 2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 6/2020 bylo schváleno
e) Projednán pﬁíspûvek SDH Chotimûﬁ
(obec Chotimûﬁ) na poﬁízení nového dodávkového zásahového vozidla VW 4x4. Cena
vozidla ãiní celkem 1,145.000,- Kã, z toho
750.000,- Kã hrazeno z dotace Ústeckého
kraje a zb˘vající ãást 395.000,- Kã bude rozdûlena rovn˘m dílem mezi obce Chotimûﬁ
a Velemín. Pﬁíspûvek obce Velemín tedy
ãiní 197.500,- Kã a bude uhrazen na úãet
obce Chotimûﬁ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
SDH Chotimûﬁ (obci Chotimûﬁ) na poﬁízení nového dodávkového zásahového vozidla VW 4x4 ve v˘‰i 197.500,- Kã. Bude
uhrazen na úãet obce Chotimûﬁ.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 7/2020 bylo schváleno
BOD â. 4 ZMùNY ROZPOâTU
OBCE NA R. 2020
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce z dÛvodu dorovnání skuteãného pﬁíjmu a v˘dajÛ a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi
kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek
a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu
vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn.
Oproti zveﬁejnûnému návrhu je nav˘‰ena
ãástka v pﬁíjmové ãásti poloÏka 4216
o 3,375.163,- Kã a ve v˘dajové ãásti nav˘‰ení u kapitoly 2212 o 1,000.000,- Kã, u kapitoly 3113 o 3,375.163,- Kã (dotace pro
Z·) a u kapitoly 5512 o 200.000,- Kã. Celkem se jedná o zv˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu o 3,428.963,- Kã a zv˘‰ení v˘dajové
ãásti rozpoãtu o 4,575.163,- Kã. Rozdíl mezi
pﬁíjmy a v˘daji bude kryt ze stavu penûÏních
prostﬁedkÛ na úãtech obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny v pﬁíjmové ãásti o 3,428.963,Kã
a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 4,575.163,- Kã
tak, jak byly pﬁedneseny a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl
mezi pﬁíjmy a v˘daji bude kryt ze stavu
penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 8/2020 bylo schváleno
BOD â. 5 MAJETEK OBCE
a) Projednán bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ
od Státního pozemkového úﬁadu. Jedná se
o pozemky, které jsou urãeny v platném
územním plánu obce Velemín jako plochy
pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Konkrétnû se
jedná o pozemky:
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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p.ã. 663/3 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 29/3 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 124/1 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 210/1 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 211/5 v k.ú. Boreã u Lovosic
p.ã. 625 v k.ú. Oparno
p.ã. 50/1 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 49/3 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 49/4 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 49/5 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 48/6 v k.ú. Dobkoviãky
ãást p.ã. 48/1 v k.ú. Dobkoviãky
ãást p.ã. 48/8 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 263/1 v k.ú. Velemín
p.ã. 265 v k.ú. Velemín
p.ã. 354/38 v k.ú. Velemín
ãást p.ã. 354/40 v k.ú. Velemín
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ od Státního pozemkového úﬁadu. Jedná se o pozemky,
které jsou urãeny v platném územním
plánu obce Velemín jako plochy pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Konkrétnû se
jedná o pozemky:
p.ã. 663/3 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 29/3 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 124/1 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 210/1 v k.ú. Boreã u Lovosic
ãást p.ã. 211/5 v k.ú. Boreã u Lovosic
p.ã. 625 v k.ú. Oparno
p.ã. 50/1 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 49/3 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 49/4 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 49/5 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 48/6 v k.ú. Dobkoviãky
ãást p.ã. 48/1 v k.ú. Dobkoviãky
ãást p.ã. 48/8 v k.ú. Dobkoviãky
p.ã. 263/1 v k.ú. Velemín
p.ã. 265 v k.ú. Velemín
p.ã. 354/38 v k.ú. Velemín
ãást p.ã. 354/40 v k.ú. Velemín
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 9/2020 bylo schváleno
b) Projednána kupní smlouva mezi Obcí
Velemín a Ústeck˘m krajem t˘kající se pozemkÛ p.ã. st.134 o v˘mûﬁe 167 m2, 73/18
o v˘mûﬁe 7595 m2, 1163 o v˘mûﬁe 870 m2,
1164 o v˘mûﬁe 104 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd a to
za úãelem následné realizace v˘stavby objektu sociální péãe, kter˘ nahradí stávající
Domov dÛchodcÛ Mile‰ov, kter˘ je organizací Centra sociální pomoci Litomûﬁice p.o..
Cena pozemkÛ je stanovena vzájemnou dohodou na 1,- Kã/m2, tzn. Ïe celková kupní
cena bude ãinit 8.736,- Kã. Tato cena je dohodnuta s ohledem na skuteãnost, Ïe v˘stavbou tohoto objektu budou zachovány
pracovní pﬁíleÏitosti pro obãany na‰í obce
bez nutnosti dojíÏdûní.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkÛ p.ã. st.134 o v˘mûﬁe 167 m2, 73/18
o v˘mûﬁe 7595 m2, 1163 o v˘mûﬁe 870
m2, 1164 o v˘mûﬁe 104 m2 v k.ú. Bíl˘
Újezd Ústeckému kraji za cenu 1,- Kã/m2,
tzn. Ïe celková kupní cena bude ãinit
8.736,- Kã. Tato cena je stanovena
s ohledem na skuteãnost, Ïe v˘stavbou
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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tohoto objektu budou zachovány pracovní pﬁíleÏitosti pro obãany na‰í obce
bez nutnosti dojíÏdûní. Stanovena povinnost zahájení stavby do pûti let od uzavﬁení kupní smlouvy, jinak moÏnost odstoupení obce Velemín od smlouvy.
Souãasnû zastupitelstvo obce schvaluje
znûní kupní smlouvy a povûﬁuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 10/2020 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost pí. Julie Hlochové,
Bílinka 12 o odkoupení pozemku p.ã.st.60/3
o v˘mûﬁe 18 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic.
Jedná se o pozemek, kter˘ je souãástí
dvora u domu ãp. 12 Bílinka. Prodej jiÏ byl
jednou schválen dne 17.6.2019, kde byl Ïadatel p. Tomá‰ Hloch, kter˘ v‰ak zemﬁel
pﬁed uzavﬁením kupní smlouvy, proto je prodej projednáván opakovanû a Ïadatelkou je
jeho Ïena.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. st. 60/3 o v˘mûﬁe 18 m2 paní
Julii Hlochové. Cena pozemku bude stanovena odhadcem nemovitostí jako trÏní
cena. Náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy, ocenûním a povolením
vkladu do KN budou hrazeny nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 11/2020 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost pana Jana Donáta,
Oparno 56, 410 02 Lovosice o odkoupení
pozemku p.ã. 566/6 o v˘mûﬁe 78 m2 a ãásti
pozemku p.ã. 566/2 o v˘mûﬁe dle v˘sledku
geometrického zamûﬁení v k.ú. Oparno.
Jedná se o pozemky, které jsou v souãasné
dobû souãástí dvora u rodinného domu ve
vlastnictví Ïadatele a jsou jím dlouhodobû
uÏívány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 566/6 o v˘mûﬁe 78 m2 a ãásti
pozemku p.ã. 566/2 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení, hranice
budou urãeny stávajícím oplocením,
v k.ú. Oparno panu Janu Donátovi. Cena
pozemku bude stanovena odhadcem
nemovitostí jako trÏní cena. Náklady
spojené s vyhotovením kupní smlouvy,
ocenûním a povolením vkladu do KN
budou hrazeny nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 12/2020 bylo schváleno
BOD â. 6 ODMù≈OVÁNÍ
ZASTUPITELÒ
âlenÛm zastupitelstva dlouhodobû uvolnûn˘m pro v˘kon funkce (starosta a místostarosta) náleÏí mûsíãní odmûna dle § 72 zákona o obcích a její v˘‰e se urãuje dle naﬁízení vlády ã. 318/2017 Sb., o odmûnách za
v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, v platném znûní a zastupitelstvo obce nerozhoduje o její v˘‰i. Odmûna za v˘kon funkce
uvolnûného ãlena zastupitelstva takovému

ãlenu náleÏí ode dne zvolení do funkce. Novelizací naﬁízení vlády ã. 318/2017 Sb. je
moÏno zv˘‰it o 10 % stávající odmûny, které
jsou neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva
poskytovány v souvislosti s v˘konem funkce. Pﬁedsedající navrhl, aby neuvolnûn˘m
ãlenÛm zastupitelstva nebyla odmûna nav˘‰ena a nadále byla poskytována ve stávající v˘‰i, tzn. v tûchto ãástkách:
Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(ãlen kontrolního v˘boru).........2.736,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav
(ãlen finanãního v˘boru) ..........2.736,- Kã/mûsíc
Hájková Tereza
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich
(pﬁedseda kontrolního
v˘boru) ....................................3.283,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen rady, pﬁedseda finanãního
v˘boru) ...................................6.566,- Kã/mûsíc
Pleskaã Milan
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Podhorsk˘ Vítûzslav
(ãlen zastupitelstva) ...............1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Rainer EvÏen
(ãlen rady) ..............................6.566,- Kã/mûsíc
Rajni‰ Vlastimil
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Seidlová Dagmar
(ãlen finanãního v˘boru) ..........2.736,- Kã/mûsíc
Ing. Skalick˘ Jiﬁí
(ãlen rady) ...............................6.566,- Kã/mûsíc
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování pro ãleny zastupitelstva, kteﬁí nejsou pro v˘kon funkce uvolnûni, v tûchto
ãástkách:
Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(ãlen kontrolního v˘boru).........2.736,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav
(ãlen finanãního v˘boru) ..........2.736,- Kã/mûsíc
Hájková Tereza
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich
(pﬁedseda kontrolního
v˘boru) ....................................3.283,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen rady, pﬁedseda finanãního
v˘boru) ....................................6.566,- Kã/mûsíc
Pleskaã Milan
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Podhorsk˘ Vítûzslav
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Ing. Rainer EvÏen
(ãlen rady) ...............................6.566,- Kã/mûsíc
Rajni‰ Vlastimil
(ãlen zastupitelstva).................1.641,- Kã/mûsíc
Seidlová Dagmar
(ãlen finanãního v˘boru) ..........2.736,- Kã/mûsíc
Ing. Skalick˘ Jiﬁí
(ãlen rady) ..............................6.566,- Kã/mûsíc

V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 13/2020 bylo schváleno

obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(18.45 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 19.3.2020

BOD â. 7 RÒZNÉ
a) Projednána Ïádost paní Julie Hlochové, Bílinka 12 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 12
Bílinka - jedná se o poﬁízení ekologického
elektrického kotle Protherm. Poskytnutí dotace na tento objekt jiÏ bylo schváleno dne
17.6.2019, kde byl Ïadatel p. Tomá‰ Hloch,
kter˘ v‰ak zemﬁel pﬁed poskytnutím dotace,
proto je projednávána opakovanû a Ïadatelkou je jeho Ïena.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
paní Julii Hlochové, Bílinka 12 na poﬁízení ekologického elektrického kotle Protherm v rodinném domû ãp. 12 Bílinka ve
v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 14/2020 bylo schváleno

Zapisovatel:
·míd Luká‰ William

Ovûﬁovatelé zápisu:
Ing. Duda M.
Chmelaﬁová I.
Starosta:
Petr Kﬁivánek
Dne: 19.3.2020

Velemín na historick˘ch pohlednicích

BOD â. 8
DISKUSE
Nebyl vznesen Ïádn˘ dotaz ani pﬁíspûvek
do diskuse.
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
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vhodné

urãeno
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MÁTE DOMA BAZÉN?
JAK HO SPRÁVNù NAPUSTIT...
NEÎ ZAâNETE NAPOU·TùT, UVùDOMTE SI, ÎE:
1. Stejn˘ nápad dostali ostatní vlastníci bazénÛ a tûch je ve Va‰em okolí nemálo. Na men‰í aÏ
stﬁední obci je zpravidla kapacita vodojemu od 50 aÏ 300 m3. PrÛmûrn˘ zahradní bazén má
objem cca 10 m3. KdyÏ se zaãne zároveÀ napou‰tût takov˘ch bazénÛ nûkolik a je‰tû v dobû
vrcholícího odbûru z vodovodu, mÛÏe dojít k zásadním problémÛm s dodávkou vody do
jednotliv˘ch nemovitostí jak po stránce mnoÏství, provozního tlaku, tak i kvality.
2. Pﬁi plném otevﬁení ventilu na Va‰i vnitﬁní vodovodní instalaci, za úãelem napou‰tûní bazénu,
dojde k zrychlení pohybu vody ve Va‰í vodovodní pﬁípojce a následnû i v potrubí vodovodu pro
veﬁejnou potﬁebu. DÛsledek? Kolísání tlaku, zrychlené proudûní s následn˘m uvolnûním
pﬁirozenû pﬁítomn˘ch usazenin v trubním systému veﬁejného vodovodu. Tyto pak následnû pﬁes
vodovodní pﬁípojky doputují nejenom do Va‰í, ale i do okolních nemovitostí. V˘sledkem je pak
zkalená voda v domácnosti nebo v právû napou‰tûném bazénu...
JAK NAPUSTIT BAZÉN A NEZPÒSOBIT PROBLÉMY?
1. Zvolte ten správn˘ postup napou‰tûní! Pokud napou‰títe z vodovodu pro veﬁejnou
potﬁebu, otevﬁete ventil pouze ãásteãnû (max. do poloviny polohy otevﬁeno), nedojde tak k
neÏádoucí zmûnû hydraulick˘ch pomûrÛ ve vodovodní síti a následnému zakalení.
2. Bazén lze napou‰tût nejen z Va‰í vodovodní pﬁípojky, ale také je moÏno vyuÏít k plnûní
cisternu. V pﬁípadû vyuÏití externí cisterny, jsme pﬁipravení poskytnout odpovídající odbûrné místo
na pitnou vodu.
KDY NAPUSTIT BAZÉN A NEZPÒSOBIT PROBLÉMY?
1. Zvolte ten správn˘ ãas pro napou‰tûní! Nejlep‰í den pro napou‰tûní z vodovodu je ten,
kdy není teplé poãasí. Nejlépe ve v‰ední dny mimo svátky, soboty a nedûle.
2. Pokud moÏno, rozdûlte napou‰tûní na více dní a pﬁes noc. Tímto opatﬁením je men‰í
pravdûpodobnost, Ïe stejn˘ nápad uskuteãní více majitelÛ bazénÛ. Denní doba je nejvhodnûj‰í
mimo odbûrovou ‰piãku, tedy mezi 22:00 - 05:00 hodinou ranní.
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SPRÁVCE AREÁLU NA H¤I·TI
NáplÀ práce:

Nabízíme:
správce

Ubytování:
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Vyhlá‰ení soutûÏe o nejvût‰í a nejhezãí BRAMBORU
z Mile‰ova a okolí cca v okruhu 15 kilometrÛ
■ 1. SoutûÏ bude ve 2 kategoriích a to
o nejtûÏ‰í(nejvût‰í) bramboru, tím pádem
o „nejchytﬁej‰ího“ sedláka a o nejzajímavûj‰í, raritní bramboru bez ohledu na velikost.
■ 2. SoutûÏe se mohou zúãastnit v‰ichni, kdo brambory vypûstují osobnû v oblasti Mile‰ova a okolí, v okruhu cca 15 km
a samozﬁejmû obyvatelé obcí, spadajících pod Obec Velemín. âestnost je doufám samozﬁejmostí.
■ 3. SoutûÏ probûhne v pátek 18. záﬁí
2020 na hﬁi‰ti v Mile‰ovû, pﬁihla‰ování
s bramborami vã. úãastnického poplatku
50 Kã do 18 h., kdy bude uzávûrka.
■ 4. Úãastnick˘ poplatek bude slouÏit
k financování cen, surovinám na bramboráky a následn˘m pﬁípitkÛm aÏ do vyãerpání kasy.

■ 5. NejtûÏ‰í(nejvût‰í) brambora bude
zji‰tûna na digitální váze s pﬁesností 1g,
certifikovanou váhou a váÏení probûhne za
úãasti 2 svûdkÛ.
■ 6. Nejzajímavûj‰í bramboru urãí 3 nebo
5 ãlenná dámská komise. Brambory budou
komisí pﬁedloÏeny oãíslovány. Úãastníci
pﬁedají brambory pﬁi pﬁíchodu poﬁadateli,
kter˘ provede oãíslování, ãímÏ bude zaji‰tû-

na objektivnost a nenadrÏování pﬁíbuzn˘m, znám˘m a pﬁátelÛm.
■ 7. Ceny budou vyhlá‰eny jen první
v kaÏdé kategorii a to 1 L rumu nebo 1/2
L 50% meruÀkovice.
Následovat bude smaÏení bramborákÛ, volná zábava pﬁi alko i nealko
nápojích.
Akce se koná za kaÏdého poãasí a org.
v˘bor se tû‰í na hojnou úãast, prosím
sdûlte pﬁíbuzn˘m a znám˘m, pﬁátelÛm
i nepﬁátelÛm.
Na této akci budou vítáni i ostatní dámy
i páni, známí i neznámí i bez brambor, ale
s vÏdy dobrou náladou.
Dotazy na K. Hunãu 602 745 404
Karel Hunãa

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ - Vydává Obecní úﬁad ve Velemínû, ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVÍ, ÚSTÍ NAD LABEM •
Náklad tohoto vydání je 800 ks. • Pro obãany obcí v˘tisk zdarma • Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte na OU Velemín.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 19962

