Zastupitelstvo mìsta
dokumentu s názvem

rozhodlo

o

dostupné a bezpeèné místo pro výuku umìleckých
pøedmìtù.
Jednání zastupitelstva, které se uskuteèní dne
hodin v kinì, se bude kromì výe
zmínìného zabývat návrhem rozpoètu mìsta na rok 2016,
bude schvalovat cenu vodného a stoèného na nové období
a rozhodovat bude i o výi poplatku za komunální odpad
na rok 2016. Celý program naleznete na úøedních deskách.
A protoe se blíí konec roku, dovolte mi touto cestou
podìkovat rodinì, spolupracovníkùm, obchodním
partnerùm, pøátelùm a vem ostatním za podporu,
pochopení a trpìlivost a zároveò popøát klidné Vánoce
a spokojenost, zdraví a tìstí v roce 2016.
Srdeènì
Josef Klíma, starosta mìsta

vypracování

(SPRM). Pod moná
trochu uèeným názvem se vak neskrývá nic jiného, ne
urèení cesty, kudy se má mìsto dále ubírat. Zpracovatelská
firma Novi Solutions, s.r.o. navrhla radì mìsta
harmonogram prací s cílem získat co nejvíce podkladù
jednak ze statistických údajù, ale hlavnì z jednání,
rozhovorù, dotazníkových etøení i pomocí dalích metod
s cílem vypíchnout slabé a silné stránky vývoje mìsta,
zjistit pøání a tuby nejenom zastupitelù, ale iroké
veøejnosti. To ve sumarizovat, provést rozbor a porovnat
ve s realitou. Výsledkem musí být dokument SPRM, který
nasmìøuje souèasné vedení mìsta, ale ukáe skuteèné
monosti rozvoje Veleína i budoucím zastupitelùm.
Aby dokument nebyl jen cárem papíru, ale byl
jakýmsi vodítkem vývoje, potøebuje zpracovatel pomoc od
nás vech. Proto ji v dnením èísle Zpravodaje naleznete
dotazník, který prosím vyplòte co nejpeèlivìji, a tøeba
i s pomocí dìtí. Vyplnìný dotazník mùete pøedat do
schránek umístìných v budovì radnice, kulturního centra,
infocentra nebo i osobnì jednotlivým zastupitelùm èi
prostøednictvím poty. Je mono vyuít i elektronickou
cestu (ke staení na www.velesin.cz, zaslat na email:
mesto@velesin.cz). Toto je vak jedna z forem, jak se do
sbìru informací zapojit. Dále je moné pomoci pøímo, a to
èinností v jednotlivých pracovních sekcích, o nich budete
dále informováni.
Je zcela jasné, e èím více informací, názorù a pøedstav
získáme, tím kvalitnìjí program rozvoje bude.
Strategie se týká vech oblastí ivota ve mìstì. Jako
jeden z námìtù jsem nedávno øeili zatím v neformální
schùzce s pány Mgr. Jaromírem Novákem a JUDr.
Tomeem Vytiskou, radními Jihoèeského kraje. Ti pøili
s návrhem spoleènì  tedy Jè.kraj a mìsto  se podílet na
koupi budovy bývalé
Èeské
spoøitelny
a vybudovat v tomto
klidném
místì
s dobrým pøístupem
novou
základní
umìleckou
kolu.
Uskuteènìní tohoto
námìtu, který bude
projednávat
zastupitelstvo mìsta,
by øeilo dlouholeté
pøání rodièù ákù
a vedení mìsta zajistit
nejenom samostatné,
pìkné, ale i dobøe

Váení ètenáøi.
Dnes vynechám textovou èást a v barevné pøíloze
(uprostøed zpravodaje za kulturní nabídkou) pøikládám
nìkolik obrázkù z podzimní èinnosti
. Vem krásné vánoèní svátky a astný Nový rok.
Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248,
ruzicka@velesin.cz
Jako obvykle pár kontaktù  pro jistotu.
MP604189828, 739600799, mp@velesin.cz
pøedák prac. skupiny: 603537 754

Podélné stání  ulice U Høitì
Rekonstrukce vodovodu, kanalizace,
komunikace a veøejného osvìtlení
v Kaplické ulici
Fotografie z dalích akcí jsou
v barevné pøíloze.
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za blahopøání k mým
narozeninám v zastoupení p.Mgr.Klímou a za milou
návtìvu a pøedání dárku paní Papoukové a paní
Radové.Rovnì dìkuji za pøání od ZO OS Jihostroj
Veleín.
Libue Pavlosková

Zveme Vás na nae pravidelná setkání
v mateøském centru Veleínské klubíèko,
které se nachází v základní kole  2. patro
nad mìstskou knihovnou. Centrum je otevøeno kadou støedu od
9:30 do 11:30 hodin, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00
hodin, poté se vstupní prostory uzamykají. Odejít mùete
samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od 1
do 4 let, ale navtívit nás mohou i dìti mladí èi starí
(pøedkolní). S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì
a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu.
V zimním období se setkáváme té kadý pátek od 9:30 do
11:30, kdy si mohou dìti pøijít volnì pohrát. V pátek je sníené
vstupné 20kè za rodinu.
Co nás èeká v prosinci?
V pátek 4. prosince nás navtíví v klubíèku Mikulá
s drobnou nadílkou, tìíme se na vechny malé èertíky.
Podmínkou je èervenoèerné obleèení a pøíspìvek 30kè za rodinu.
Ve støedu 16. prosince se spoleènì rozlouèíme s rokem 2015
u álku dobrého èaje s vùní domácího cukroví (nezapomeòte
donést malou ochutnávku).
O vánoèních prázdninách bude klubíèko zavøené, poprvé
v novém roce se na Vás budeme tìit 6. ledna.
Za celý tým Vám pøeji krásné a pohodové proití vánoèních
svátkù a v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.
S pozdravem Lenka Moravcová

p. Mgr. Josefu Klímovi za hezké
blahopøání a dárek k mým 85. narozeninám, Odborové
organizaci Jihostroje Veleín a.s. za blahopøání
a p.Bohdalové za milou návtìvu.
B. Plzová
peèovatelské sluby Veleín
a odborové organizaci Jihostroje Veleín za pøání k mým
Amchové
p.
dìkuji
zároveò
narozeninám,
a Summerauerové za pøedání dárku od mìstského úøadu.
J. Koza
panu starostovi Mgr. Josefu
Klímovi, za krásné blahopøání a dárek. Dále paní
Kambové, Kalkuové, Lokové, Sumerauerové a Syslové
za milou návtìvu, blahopøání a dárky.
Zdena Klampferová

Zdá se to a k nevíøe jak ten èas letí, ale jsou pøed námi opìt
vánoce a s nimi desátá vánoèní výstava na Kantùrkovci. Letos
bude vernisá ji 12. prosince v 16 hodin. Jako vdy nebudou
pøi zahájení výstavy chybìt dìti z hudebního i výtvarného oboru
Základní umìlecké koly ve Veleínì. Hlavní exponát, dnes ji
daleko iroko známý betlém Pavla Rouhy, doznal opìt zmìn
v prostorovém rozmístìní i v poètu postav. V té horní výstavì
jsme pro Vás opìt zajistili nìco nového. Tentokrát to budou
i øezby jindøichohradeckého Romana Galka a píseckého
Vladimíra Mullera, nositelù nejvyích ocenìní z nejvìtího
betlémáøského klání o Noík Tomáe Krýzy. Potìit se mùete
i výtvory místních ikovných vystavovatelù, kteøí nám zùstávají
ji léta vìrní a svá dílka stále doplòují a vylepují.
Doufáme, e jako v minulých letech i letos Vás výstava
osloví a pøispìje ke krásnému proití adventního èasu v naem
mìsteèku. Výstava bude od 13.12. do 6.1. otevøena dennì v dobì
od 14. do 17. hodin, na tìdrý den od 9. do 16. hodin a po pùlnoèní
mi. Protoe o výstavu bývá velký zájem a èasto se na prohlíení
tvoøí i fronty, pøipomínáme, e o nedìlích a svátcích je moná
prohlídka i dopoledne od 9. do 11. hodin.
Jetì technické poznámky : adresa naich webových stránek
doznala zmìny, take nyní nás najdete pod názvem
www.velesinpratele.cz.
V souvislosti s novými zákony je Spoleènost pøátel mìsta
Veleína, o.s. nyní vedena jako Spolek pøátel mìsta Veleína,
e.s. Na naí zkratce SPMV to vak nic nemìní a na èinnosti
doufám té.
Z.Korbela

Mgr. Josefu Klímovi za pøání
a dar. Mé podìkování patøí také paní Olanové a paní
Kleinové za pøání a milou návtìvu. Odborové organizaci
a.s. Jihostroj Veleín za pøání.
rámek Frantiek
a dárky od pana starosty,
p.Sumerauerové a Syslové, od mìsta Veleína, Jednoty
Kaplice a odborové organizace Jihostroje. Srdeènì dìkuji.
Vladimír Klenka
Mgr. Josefu Klímovi za
blahopøání k mým narozeninám. Také dìkuji za milou
návtìvu a pøedání dárkù od od Mìstského úøadu paní
Máèové a paní Opekarové.Podìkování patøí té odborùm
Jihostroje za hezké blahopøání.
Bürgerová Boena
vem, kteøí ho
doprovodili pøi posledním rozlouèení v Týnì nad Vltavou
a za tichou vzpomínku.

Dne 14. listopadu se konal ji 9.
country bál ve Veleínì, poøádaný
Country taneèním klubem irák.
Na kadém poøádném country bálu by
nemìly chybìt promenády a ty nae bály
v sále restaurace U Zlaté podkovy nejsou
výjimkou. Spolu s výukou tance,
nìkolika pøedtanèeními, soutìí s lasem
a tombolou jsme snad pøispìli k pìknému
veèeru.
K tanci nám do pozdních noèních
hodin hrála kapela Votvíráci z Písku.
Vyjdeli to a vechno bude tak jak má,
tak u teï vás zveme na ten pøítí, desátý,
v roce 2016.
Za IRÁK c. d. c. J. Voráèková

Mateøská kola ve Veleínì
dìkuje Jihostroji a. s. se sídlem
ve Veleínì, za zakoupení
stavebnic Lego Duplo v hodnotì
5 000, Kè.
Tento dar má pomoci rozvíjet
zruènost dìtí a zvýit jejich zájem
o techniku.
Za kolektiv zamìstnancù
D. Skalická
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studenty peèlivì pøipravujeme na budoucí zamìstnání.
Ostatnì spolupracujeme s dùleitými regionálními firmami,
ve kterých nai studenti získávají zkuenosti a následnì také
mnozí z nich pracovní uplatnìní, dodal Milan Timko.
Do nitra veleínské støední odborné koly bude moci
kdokoliv nahlédnout 21. listopadu. Od 9 do 16 hodin se zde
uskuteèní první ze tøí dnù otevøených dveøí. Dalí budou
následovat 3. prosince a 12. ledna.
Foto: Øeditel SO Veleín s ocenìním kola doporuèená
zamìstnavateli (archiv koly).
KONTAKTY A ODKAZY:
Støední odborná kola strojní a elektrotechnická Veleín 
www.sosvel.cz
Ing. Bc. Milan Timko (øeditel koly)  380 331 071

Ukonèili jsme ètvrtletní hodnocení naich ákù, èili je na
èase také znovu bilancovat. V druhé polovinì øíjna jsme se
zúèastnili výstavy Vzdìlání a øemeslo na Výstaviti
v Èeských Budìjovicích, spoleènì s desítkami dalích
støedních kol. U pøi zahájení výstavy jsme jako jedna kola
ze tøí v Jiních Èechách opakovanì obdreli diplom kola
doporuèená zamìstnavateli, pro který hlasovaly firmy
Jihoèeského kraje, za asistence Hospodáøské komory. Velmi
si váím toho, e tímto patøíme mezi pouze tøi koly ocenìné
nezávislými auditory! Ne nadarmo platí, e kritériem teorie je
praxe. Pro informaci, nechali jsme za sebou takové známé
a velké koly, jako je tøeba VO,S, COP Sezimovo Ústí;
VO,SP a SO Strakonice, nebo tøeba SO Hluboká nad
Vltavou. Ukazuje se, e jdeme správným smìrem a
zamìstnavatelé oceòují nai snahu dobøe pøipravovat áky pro
ivot. Kromì toho jsme tam získali dalí dvì ocenìní, za stánek
i za exponát.
Rovnì poøádáme i dalí kolní aktivity. Ve
spolupráci se støedními kolami z Milevska a Sezimova Ústí
jsme vyslali deset naich ákù a ákyò na ètrnáct dní do
Lotyska na výmìnu zkueností u koly obdobného typu jako
je ta nae, pøièem ve je hrazeno z projektu, dokonce i jejich
kapesné.
Projekt by mìl naplòovat tyto potøeby:
umonit ákùm prohloubení teoretických znalostí ve
studovaném oboru, ovìøit jejich teoretické poznatky v praxi,
vyzkouet si práci v reálném prostøedí v zahranièí, umonit
jim pracovat s jiným vybavením, ne se kterým disponují v naí
kole, zlepit jazykové znalosti, porovnat úroveò a systém
odborného vzdìlávání se zahranièními partnery v konkrétním
oboru a v neposlední øadì zvýit u ákù a následnì u kol
povìdomí o evropském trhu práce.
Také tøi nai uèitelé technických pøedmìtù jsou na
Slovensku na velmi úspìné prùmyslovce technického typu,
kde rovnì v rámci projektu získávají zkuenosti. Na konci
mìsíce listopadu byli nai áci rovnì na zájezdì v Berlínì.
Milan Timko, øeditel SO SE Veleín

Václav Votruba

V pondìlí 26.øíjna se v ZU Veleín od 18:00 hodin
uskutìènil koncert ze skladeb mladého skladatele Petra
Bazaly. Krásný slunný podzimní den tak pokraèoval
veèerním inspirativním setkáním ákù a pedagogù ze ZU
Veleín a ZU Èeský Krumlov.
Koncert probìhl ve velmi pøíjemné a tvùrèí atmosféøe, na
které se velkou mìrou podílel i pøítomný skladatel Petr
Bazala. Posluchaèi, kteøí do posledního místeèka zaplnili
sálek ZU, mìli monost na úvod koncertu vyslechnout jeho
improvizace na klavír. Svou brilantní hrou dokázal, e vedle
hry na akordeon, violoncello a vedle skladatelské
i pedagogické
èinnosti, je také
vynikajícím
klavíristou. Ale
také
vichni
úèinkující
pozdìji
prokázali
své
své
hudební
kvality
a
opravdu
odvedli skvìlé
výkony, za které
je
pochválil
i sám autor.
V
programu
vesmìs zaznìly skladby klavírní, ale také úpravy pro housle,
klavír a viloloncello nebo pro akordeon a klavír.
Po koncertì, u v uvolnìné atmosféøe a pøi obèerstvení, které
zajistili pedagogové koly, probìhla malá tvùrèí dílna, na
které si Petr Bazala povídal s áky a probíral s nimi jednotlivé
skladby, které v programu zaznìly.

kola doporuèená zamìstnavateli. Tímto titulem se mùe
i v letoním roce pynit Støední odborná kola strojní
a elektrotechnická Veleín. Významné ocenìní za druhé místo
na jihu Èech získala na øíjnové èeskobudìjovické výstavì
Vzdìlání a øemeslo 2015.
Ocenìní udìlují zástupci pøedních zamìstnavatelù z Èeské
republiky. Jejich cílem
je upozornit na støední
koly
a
fakulty
vysokých kol, které
své studenty nejlépe
pøipravují
na
zamìnstnání.
Mám
velkou radost, e se
nám
stejnì
jako
v
minulém
roce
podaøilo tak dùleité
ocenìní získat, øekl
Milan Timko, øeditel
SO Veleín.

Tento spoleèný koncert byl pro vechny pøítomné opravdu
velkým záitkem, a pro úèinkující navíc urèitì i motivací do
dalího studia.
Celá akce se druhý den konala jetì i v ZU Èeský Krumlov,
a snad nebyla poslední, protoe spolupráce mezi obìma
kolami bude pokraèovat i v budoucnu.
Helena Mareová

Titul kola doporuèená
zamìstnavateli zvyuje
presti
veleínské
koly.
Pøípadní
zájemci o studium
i jejich rodièe díky
tomu vìdí, e své
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Lesy Èeské republiky, Jihoèeská vìdecká knihovna,
ZOO Hluboká nad Vltavou
vyhlaují výtvarnou soutì
Soutìní témata:
Les ve fantazii  les jako domov skøítkù, víl , Básnièka
o pøírodì (lese) s ilustrací, Èlovìk a les, Stromy
v barevném kabátku, Pøírodní herbáø, Ruènì vyrobená
kníka o lese
Soutìí se v nìkolika kategoriích od pøedkolákù po
áky 9. tøíd Z, áci ZU a áci speciálních kol.
Výtvarné práce se vybírají v Mìstské knihovnì Veleín
do 19.2.2016 v dobì výpùjèních hodin. Blií
informace na web.stránkách www.knihovna.velesin.cz,
nebo na tel. 380 331 847, 731 181 433 a nebo pøímo
v knihovnì.
Za knihovnu K. Stehlíková

Pondìlí: 8.00  11.30 12.30  17.00
Støeda: 8.00  11.30 12.30  16.00
Ètvrtek: 8.30  11.30
12.30  17.00
ádám vechny, kdo mají klíèe od vchodových dveøí,
aby respektovali otevírací dobu Mìstské knihovny
a nezamykali tento vchod pøed koncem výpùjèní doby!
K.S. tel: 380 331 847
Mìstská knihovna oznamuje, e v dobì od 23. 12.  31.
12. 2015 bude z dùvodu èerpání dovolené zavøeno.
K.S. tel: 380 331 847

S platností od
1. 11. 2015 mají
nae
sluební
vozidla
nová
oznaèení  viz
fotografie:
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Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.

Celkem 97
v
hlavním
závodì (z toho 26
en) a 28 dìtí
v
rámcových
závodech.
Suchá tra
napomohla tomu,
e byl vytvoøen
traový rekord
èasem 47:11 na
12 km. Zabìhl jej
Jan
Flaar
z
Èeského
Krumlova.
Neztratili se
ani domácí bìci.
Na 3. místì
skonèil
Jan
Gregor v èase 50:29 a na 15. místì Jan Dvoøák (58:20).
V muích nad 40 let Martin Pospíil dobìhl 14. (1:05:28)
Mui starí 50ti let bìeli polovièní tra 6 km a tam vyhrál
domácí Jan Petrou èasem 25:01.
Pro toho to bylo letos ji 25. vítìzství ve své vìkové
kategorii v jihoèeských závodech, pouze jednou dobìhl
adruhý. Karel Voráèek (specialista na ultramaratóny) byl
8. za 30:48
V ákovských kategoriích se zúèastnili i ètyøi èlenové
veleínského FC.
Letos se závod poprvé uskuteènil jako memoriál Marka
Voráèka, který letos tragicky zahynul.
Poøadatelé dìkují mìstu Veleín a firmám Okov s.r.o. a
Stavební prodej J+K a.s. za materiální zajitìní závodu
a dobrovolníkùm za pomoc na trati.
Za poøadatele Cyklo Veleín Karel Rùièka

8.listopadu poøádal OST Veleín poprvé krajský ebøíèkový
turnaj pro dorostence. 40 hráèù bojovalo na 9 stolech v tìlocviènì
Støední odborné koly strojní a elektrotechnické ve Veleínì.
Jejímu vedení chci moc podìkovat, e nám umonilo vyuít jejich
zázemí. Pro laickou pøedstavu: pøi pingpongu platí pøísná
pravidla ohlednì osvìtlení, take jsme museli zastínit vechna
okna plachtami, aby hráèùm nesvítilo slunce do oèí. Dále
napøíklad
musí
být
hráèský prostor ohranièen
ohrádkami, aby do sebe
nemohli vrazit hráèi od
sousedících stolù nebo
nedolo
ke
zranìní
divákù. Proto bylo nutné
rozmístit 80 ks ohrádek,
èást z nich nám ochotnì
zapùjèily okolní oddíly.
Pravidla
poadují
i
správnou
teplotu
místnosti, kterou nám
kola taky zajistila.
Vechny tyhle nároèné a peèlivé pøípravy se nám vak vrátily
v následné spokojenosti
vech
zúèastnìných
z
oddílù
Èeských
Budìjovic
(Sokol,
Pedagog, Orel), Kaplice,
Vyího
Brodu,
Strakonic,
Prachatic,
Mirotic,
Studené,
Sobìslavi, Tøebonì. Hrálo
se ve 4 kategoriích
chlapcù a jedné skupinì
dívek. Nás pochopitelnì
nejvíce zajímal výkon
naeho Martina Fesla, který bojoval v nejprestinìjí skupinì.
Hrál skvìle, uvolnìnì a promylenì. Po pìti výhrách vak tìsnì
prohrál s T.Hlokem ze Sobìslavi. A protoe i Jakub Harenèák z
Vyího Brodu mìl nalápnuto k vítìzství, tak o titulu rozhodoval
vzájemný duel mezi nimi. Pøiznávám, e jsem na tribunì, odkud
byl dobrý výhled, chvílemi omdlévala ☺, protože jsem napětím
pøestávala dýchat. Do poslední chvíle napínavý, nervy drásající
souboj
Martin vyhrál a stal se tak celkovým vítìzem turnaje. Hezký
sportovní zápal pøedvedli i Jarda Maek a Nikola Prokeová, kteøí
vyuili domácí prostøedí ke sbírání zkueností, aèkoliv vìkem
dorostenci jetì nejsou.Vítìzové jednotlivých kategorií si kromì
pohárù a hodnotných cen navíc odnesli krásné dorty. Ostatní hráèi
si osladili jazýèky kremrolemi od naich sladkých sponzorù
z Trhových Svinù: Cukráøské výrobky nokhaus, Kavárna
Kousek. Pomohl i pan V. Gulbauer. Díky za stálou podporu patøí
spoleènosti Jihostroj a.s., Mìstu Veleín, firmì A.S.A. Èeské
Budìjovice  která kadoroènì vìnuje ceny do Vánoèního turnaje
pro dìti (letos bude ve ètvrtek 17.12.2015).
Krásné proití Vánoèních svátkù, pohodu, zdraví v roce
2016 Vám pøeje D. Javoøíková

poøádá dne 18.12.2015 v sále U Zlaté Podkovy Vánoèní
besídkuZaèínáme v 18:00 hod pøijímáním nováèkù a
zkoukami na technické stupnì. Dále bude následovat kratièké
pøedstavení naich ákù z jednotlivých skupin s vánoèní
tématikou(Veleín, Kaplice, Homole, Bad Leonfelden a
dalích .) Ve zakonèíme vánoèní veselicí.
Zveme vechny rodièe, kamarády a pøátele cvièící
i necvièící.
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Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín,
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podoba na: www.velesin.cz, www.velesin.ois.cz,
www.kicvelesin.cz
kino@kinovelesin.cz, Tel.: 380 331 003 + zázn., Tel.+ Fax:
380331016
Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù
zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù.
Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci
Povoleno MkÈR E10951 Výtisk zdarma

Na státní svátek 17.11.2015 se ve Veleínì uskuteènil 8.
roèník terénního bìhu Krosová 12°.
Stejnì jako v pùlmaratónu v øíjnu jsme zaregistrovali rekordní
poèet závodníkù a závodnic.
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