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Poèátek  roku  2016  je  ve  znamení  pøíprav  na  Vele�ín
velkých, a to doslova,  akcí. Podali jsme dvì �ádosti o dotace
na  ministerstvo  pro  místní  rozvoj.  První  se  týká  budovy
bývalého domu s peèovatelskou slu�bou v Krumlovské ulici,
kde vznikne rekonstrukcí 7 malometrá�ních bytù, které bude
moci mìsto pøidìlit zájemcùm dle svého uvá�ení.  Pøístavbou
15 malometrá�ních bytù pro seniory nad 65 let, kterým bude
poskytována terénní peèovatelská slu�ba (dvì z podmínek pro
poskytnutí  dotace),  tak  vznikne  zajímavý  bytový  komplex
s  22 novými byty. V  souèasné dobì pøipravujeme veøejnou
soutì� na dodavatele stavby, která v rozpoètu dosahuje vý�e
témìø  40  mil  Kè.  Pøedpokládáme  dle  souèasné  situace  ve
stavebnictví a v ekonomice obecnì, �e koneèná cena realizace
bude zhruba o 20 a� 25 % ni��í. Pøesto poèítáme, �e dodateèné
finance  získáme  z  nízkoúroèeného  úvìru,  na  jeho�  splátky
budou pøispívat nájemným samotní obyvatelé domu. Druhou
významnou  investicí  bude  pokraèování  revitalizace  sídli�tì
Na  Vr�ích  �  Nad  Cihelnou,  kdy  dotaèní  4  mil.  Kè  (70%
nákladù) vyu�ijeme na zpøíjemnìní �ivota  tamních obyvatel
zejména  v  podobì  nových  povrchù  komunikací  a  dal�ích
terénních úprav.

Tyto  dvì  �ádosti  o  dotace  ji�  zastupitelé  schválili,
o dal�ích se bude jednat na jednání dne 15.2.2016 v sále kina.
Zde budou, kromì  jiného, zastupitelé projednávat koneènou
verzi mìstského rozpoètu a tudí� i investièní akce, opravy a
rekonstrukce  pro  rok  2016.  Zde  bych  je�tì  rád  opravil
informaci o vý�i cen vodného a stoèného, kdy v prosincovém
vydání  zpravodaje  zaøádil  �otek  a  udal  èísla  o  pøípadné
jednoslo�kové cenì. Správné údaje o cenách jsou tedy ni��í:

 a , v�dy na metr krychlový.
Za pøeklep se omlouvám.J

Leto�ní rok je ve znamení výroèí. Dne 31.1.2016 uplynulo
toti� , kdy byl Vele�ín tehdej�ím pøedsedou Poslanecké
snìmovny  Parlamentu ÈR Milanem Uhdem  s  úèinností  od
1.2.1996  urèen .  Druhou  významnou  událost  si
pøipomeneme  25.  èervna,  a  to   o
Vele�ínu.    Na  poslední  èervnovou  sobotu  pøipravuje  tým
spolupracovníkù  a  nad�encù  velkolepou  oslavu  spojenou
s mnoha spoleèenskými, kulturními a sportovními akcemi.

Nejenom  vìøících  se  dotkla  zpráva  o  tom,  �e  s  na�í
farností se po deseti letech louèí její správce

.
Ten  neodchází  na  odpoèinek,  ale  naopak  za  novou

nároènou  prací  do
Tøebonì.  Páteru
Martinovi  nejenom  za
sebe,  ale  i  za  vedení
mìsta  dìkuji  za  jeho
pøínosné  a  aktivní
pùsobení  ve  Vele�ínì  i
okolí, za v�dy pøátelská
a  povzbuzující  slova
a za pochopení nejenom
pro vìci církevní.

Josef Klíma,
starosta mìsta

Vele�ín  panorama       foto Franti�ek �rámek
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Vá�ení ètenáøi.
Leden nám dopøál pár dnù zimních  radovánek  i nìkolik

mrazivých  nocí.Vele�ín  pøe�il  v�e  celkem  bez  problémù,
pouze na vodovodním potrubí jsme mìli dvì men�í poruchy.
Snad  tohle  mrazivé  poèasí  zastavilo  i  kùrovcovou  invazi
a nebudeme muset pokraèovat v kalamitní tì�bì.
V  nejbli��ích mìsících  nás  èeká  práce  na  pøípravì  nového
strategického plánu rozvoje mìsta na dal�ích deset let. Bylo
by  dobré,  abyste  se  jako  obèané  Vele�ína  a  osad  zapojili
a pøinesli nápady a poznatky. Dotazníkù do�lo vyplnìných,
(i  pøes  prodlou�ení  termínu),  bohu�el  pouze  cca  250.
Na  stránkách  mìsta  je  harmonogram  postupu  pøípravy
a soupis pracovních skupin. Pokud budete mít k nìkterému
tématu  pøipomínku,  doruète  ji  na  podatelnu  s  poznámkou,
komu pøedat (mìsto@velesin.cz, nebo osobnì).

Pro kvalitní zpracování strategického plánu je potøeba co
nejvíce  informací  a  podnìtù.  Zapojení  veøejnosti  je  jediná
mo�nost, jak následnì pøedejít problémùm a nedorozumìním.

Jako pøíklad mù�e poslou�it petice obyvatel panelového
domu  proti  umístìní  prvkù  dìtského  høi�tì,  které  bylo
obnoveno v rámci Regenerace panelových sídli��. Je tøeba si
uvìdomit, �e lidé potøebují nìjakou ,,obèanskou vybavenost�
pro volný èas. Sportovi�tì, kino, restauraci, obchody, �kolku,
�kolu,  lékárnu  atd.  I malé  dìti  a  jejich  rodièe  jsou  obèany
a  zaslou�í  si,,svou�  vybavenost  �  místa  na  hraní.  Tak  jen
doufám,  �e  v�e  dobøe  dopadne  a  nebudeme  muset  stavìt
dìtská høi�tì na polích za E 55. Tímto nabízím i mo�nost pro
dobrovolníka  jako  správce  dìtského  høi�tì  (dohled  nad
poøádkem a dodr�ování pravidel).

Dùle�ité datumy: V minulém èísle  jsem psal o pøípravì
oslav 750  let  od první  písemné  zmínky o Vele�ínì. Datum
oslav je sobota 25.6.2016. Pøipomínka  101. narozenin pilota
RAF Prokopa Brázdy bude 2.7.2016. Zapi�te si prosím tyto
datumy do kalendáøe.

Na  závìr    podìkování.  Dìkuji  nejdøíve  panu  Bù�kovi,
který  pomohl  dojednat  podmínky  na  odkup  budovy  Èeské
Spoøitelny  Jihoèeským  Krajem  a  následnì  dìkuji  v�em
zastupitelùm za odsouhlasení prostøedkù na spoluúèast mìsta
na  této  operaci.  Pokud  v�e  dobøe  dopadne,  zøídí  u  nás
Jihoèeský Kraj novou Základní umìleckou �kolu.

Tak tedy hezký únor.
Jirka Rù�ièka   ( místostarosta ) Tel: 739 026 248 Email:

ruzicka@velesin.cz

   Pár tel. èísel  pro jistotu: MP: 604 189 828, 739 600 799,
mp@velesin.cz

                                     vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

Silvestr  a  Nový  rok  ukonèují  oslavy,  pøi  kterých
je povoleno pou�ití zábavní pyrotechniky.
Obecnì  závazná  vyhlá�ka  è.  1/2010  O  èistotì  veøejných
prostranství  a  veøejném  poøádku  v  èl.è.7  vymezuje  dobu
jejího pou�ití. V této vyhlá�ce je uvedeno následující :
(1) Pyrotechnické  efekty  a  ohòostroje  je  mo�no  vykonávat
pouze  mimo  vymezená  veøejná  prostranství,  dle  èl.  2
vyhlá�ky.
(2) Zákaz  stanovený  v  odst.  1)  se  nevztahuje  na  pou�ívání
zábavné  pyrotechniky  v  dobì  od  31.  prosince  23:30  do
1.ledna 02:00 hodin.
(3) Obec  mù�e  osobì  s  kvalifikací  odpalovaèe  ohòostrojù
udìlit výjimku z tohoto zákazu.

Z uvedeného je patrné, �e pou�ití svìtlic a zejména petard,
je mimo uvedenou dobu, zakázáno. Poru�ením této vyhlá�ky
se pøestupce vystavuje sankci udìlení blokové pokuty.

Strá�níci MP Vele�ín

  panu  starostovi
Mgr. Josefu Klímovi, paní Amchové a Bohdalové za milou
náv�tìvu  a  pøedání  daru.  Dìkuji  také  odborùm  Jihostroje
za blahopøání.

                                                         Karel Povolný

  v  pøíjemné  a  pøátelské  pohodì  moje
pokroèilé narozeniny a svátek a proto velice dìkuji v�em za
jejich pøípravu a vlastní provedení.

Mnohé díky.  Bohumila Kalousková

  k  mým  narozeninám  panu
starostovi Mgr. Josefu Klímovi a za milou náv�tìvu a pøedání
dárku p. Z. Papírové a p. Uretschlägerové

                                                                  Rù�ena Jandová

  p.  starostovi  Mgr  J.  Klímovi  za  blahopøání
k  narozeninám.  Dárek  a  blahopøání  mi  pøinesly  Majka
Müllerová,  Zdeòka  Kleinová  za  MÚ  a  kvìtiny  Hanka
Ondøichová za mateøskou �kolu.

V�em srdeènì dìkuji za milou náv�tìvu.
                                                                               Marie Bustová

 ve Vele�ínì a panu starostovi
za  blahopøání  k  mým  narozeninám.  Také  dìkuji  za  milou
náv�tìvu a dárek p. Papírové a p. Uretschlägerové.
                                                                               Jan Cipín

 panu starostovi Mgr. Josefu
Klímovi  a  odborovému  svazu  KOVO  Jihostroje.  Rovnì�
dìkuji za dárek k mým 85. narozeninám. Moje podìkování
patøí  té�  za  milou  náv�tìvu  paní  Z.  Papírové  a  paní
M. Uretschlägerové.
                                                                                   Jiøí Mike�

 Mgr. Josefu Klímovi za krásné
blahopøání  k  mým  narozeninám.  Velmi  dìkuji  za  milou
náv�tìvu paní Summerauerové a paní Syslové, které mi pøi�ly
popøát a pøedat dárek za mìsto a za Jednotu.

Daniela Bláhová

Ji� po tøinácté jsme se se�li se zástupci
tìch, kteøí se na organizaci i prùbìhu trhu
podíleli,  abychom  pøedali  peníze
z Adventního charitativního trhu, který se
konal 29. listopadu 2015. Charitativní akce
se  opìt  roz�íøily    o Charitativní    bazárek.
Ten  organizovaly  dobrovolnice  z  øad
maminek  ve  prospìch  Fandy  z  Malont
a  podrobné
informace  jste
se mohli doèíst
v minulém èísle
zpravodaje.
Celková èástka,
kterou jsme zís
kali  z  Advent
ního charitativ
ního  trhu  byla
49.562  Kè.
Proto�e  to byla
èástka  velká,
rozdìlili jsme ji
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Pøijïte  si  s  dìtmi  pohrát  do
na�eho mateøského centra Vele�ínské
klubíèko. Tì�íme se na Vás ka�dou støedu a pátek od 9:30 do
11:30, je v�ak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté
se vstupní prostory uzamykají. Kde nás najdete? Ve druhém
patøe  základní  �koly  nad  mìstskou  knihovnou.S  sebou
si  nezapomeòte  pøezùvky  pro  sebe,  své  dítì  a  pøíspìvek
za rodinu ve vý�i 30 Kè( støeda), 20Kè (pátek) za rodinu.
V únoru plánujeme jako ka�doroènì dìtský karneval, který se
bude  konat  ve  støedu  17.února  od  10h. V�echny Vás  tímto
srdeènì zveme, kostým dítìte podmínkou:)

Kromì pravidelných setkání maminek a dìtí v klubíèku,
mù�ete i v druhém pololetí nav�tívit probíhající kurzy. Více
informaci na facebooku nebo na ní�e uvedených kontaktech.

  �  více  informací  u  Jany
Soukupové na tel. 605 339 338, www.nesmenka.mysteria.cz

  Mgr. Hana Císaøová, tel.: 734 256 026,
hana.cisarova@email.cz

  �  Markéta  Nová,    tel.:  607  224  048,
markyno@centrum.cz

  
Bc.Petra Bártová, DiS , tel.:736 623 477, petzac@email.cz

 � Hana Vítù,
tel.: 728 701 409, vituhana@seznam.cz

Za MC Vele�ínské klubíèko Mgr. Lenka Moravcová

Ohlédnutím  za  rokem  2015  je
výèet  pøedtanèení,  která  jsme
absolvovali bìhem celého roku.
Byla to pøedtanèení na country bálu
TO  Ji�ní  øeka  v  Bujanovì,  na
country  zábavì  v  Mojném,  na
setkání  IX.  roèníku  festivalu  pøátel
duchovních  cest  v  Nesmìni,  na
setkání  spolku  chovatelù  irských
vlkodavù  na  Køivonosce,  pøedtanèení  na  Letním  festivalu
regionu Pomal�í ve Vele�ínì, na setkání obyvatel v Novém
Vrátì � Vrátovrèka, Koláèových slavnostech v Bujanovì, na
oslavách  700.  let  obce  �altice,  Letních  slavnostech
v  Omlenièce  a  na  Setkání  seniorù  a  osob  se  zdravotním
posti�ením ve Vele�ínì.

Mìsíc  bøezen  je  tradiènì vymezen pro veøejnost,  kdy  je
mo�né  pøijít  bezplatnì  na  zkou�ku  a  nauèit  se  a  zatanèit  si
spoleènì nìkteré z tancù.
Na  dìtský  den  ve  Vele�ínì  jsme  si  pøipravili  stanovi�tì
s  plnìním  úkolù  a  v  rámci  akce  Ukliïme  svìt,  jsme  opìt
vykonali obì brigády.

V  dubnu  jsme  uspoøádali  na�í  první  country  zábavu  na
Vele�ínském nádra�í U Hamerníkù.  Pozvali  jsme  si  kapelu
Votvíráci  z  Písku  a  ta  nám  také  hrála  na  na�em,  tradièním
listopadovém country bále ve Vele�ínì. Zde  jsme pøedvedli
dvì nová pøedtanèení: první pøedtanèení byly dva nové  Coupl
Dance, druhé veselá ètverylka � Strkaná�. Konala se tradièní
promenáda, výuka tance a soutì� s lasy.

Spoleènì  s  rodinnými  pøíslu�níky  jsme  byli  na  Cyklo
turistikotaneèním  soustøedìní  na  Hajnici  u  Chlumu
u  Tøebonì,  spluli  jsme  Vltavu  a  absolvovali  výpravu
nazvanou Expedice Mojné.

Letos  se  ve  Volyni  konal  1.  roèník  country  taneèního
festivalu  �Obrok�,  kde  byla  pøíle�itost  si  poøádnì  zatanèit
a  nauèit  se  nové  tance.  Zde  se  v  rámci  pøehlídky  pøedvedl
i ná� soubor.

na nìkolik èástí. Nejvìt�í podíl, tedy 29 562 Kè, jsme zaslali
Centru  Bazalka  v  Èeských  Budìjovicích,  kde  se  starají
o posti�ené dìti i dospìlé do vìku 26 let. �ek pøevzala paní
øeditelka Ing. Vanda Polívková a peníze vyu�ijí na speciální
rehabilitaci pro posti�ené.

Dal�í èástku ve vý�i 10 000  Kè pøevzala øeditelka Charity
Kaplice Mgr. Ivana �áèková. Charita Kaplice zabezpeèuje ve
Vele�ínì  peèovatelskou  slu�bu  a  provozuje  Nízkoprahové
zaøízení pro dìti a mláde�.

Posledním  obdarovaným  bylo  Sdru�ení  rodièù  pøi  ZU�
Vele�ín, které dostalo také èástku 10 000 Kè a vyu�ije ji na
programy pro sociálnì slab�í dìti.

Je�tì  jednou  dìkuji  v�em  pøítomným  za  pøíjemnou
atmosféru  a  budeme  se  tì�it  zase  v  prosinci  na  dal�ím
Adventním charitativním  trhu,  tøeba  zase  s  dal�ími novými
spolupracovníky.

Hana Rù�ièková
Øeditelka KIC mìsta Vele�ín

V sobotu 9. ledna 2016 praskala vele�ínská fara doslova
"ve  �vech", proto�e po 9. hodinì  se  se�ly v�echny nad�ené
dìti  ke  tøíkrálovému  koledování.  Bìhem  hodiny  jsme  se
v�ichni  pøipravili  a  pan  dìkan  nám  po�ehnal  na�í  cestu.
  Vyrazili jsme po Vele�ínì , do Skøidel a Markvartic, Boru,
Zvíkova, Zubèické Lhotky a Chodèe. Jako obvykle se k nám
pøidají ze Svatého Jana n. Mal�í, Loèenic, Sedlce, Mokrého
Lomu,  Mojného  a  Èernice.  V�em,  kteøí  jste  koledníky
pøivítali, zazpívali i "ètyøi králové". Pøece nepo�leme nìkteré
dìti domù, kdy� pøijdou ráno s nad�ením a chutí na polévku,
kterou nám letos uvaøila v Rù�i paní �varcová. Patøí jí moc
velký dík.  I kdy� nám poèasí pøálo, dìkovat musím hlavnì
dìtem a v�em dospìlým, bez nich� by to ne�lo.  Podìkování
patøí  opìt  i  paní  Valou�kové,  která  napekla  perníèky  pro
koledníky.  A  velké  díky  i  Vám  V�em,  kteøí  jste  pøispìli
jakoukoliv  èástkou  v�em  potøebným  a  celková  suma  tak
dosáhla 109 981 Kè.

A nyní fakta tøíkrálové sbírky.
Vele�ín a okolí 63 277 Kè koledovali  Veronika Schoberová,
Vanessa Matu�ková, Adam a Filip Polokovi, Anita a Emièka
Talíøovi,  Jakub Vojtìch, Mi�a Hovorka, Stanislava a Marie
Radovi, Antonín Balík, Adam, Háta a Dora Oli�arovi, Lucie
Havlíková,  �tìpán  Wolf,  Kateøina  Havlová,  Tereza
a  Maru�ka  Frnkovi.  �aneta  Mátlová,  Markéta  Jaro�ová,
David  Václavík,  Katka  Korbelová,  Bìtka  Gajová,  Libor
a Zuzka Tomkovi, Marek Sulzer, Matyá� Borovský, Sabina
Bohdalová,  Terezka  a  Tomá�  Èápovi,  Vanesa  Frnková,
Terezie Blahutová, Tereza �tindlová, Matýsek Zifèák, Honza
Opekar,  Tomá�  Klein,  Va�ek  Zahálka,  Nikola  Jeøábková,
David  a  Fanda  Kunkelovi,  Michaela  Cifreundová,  Iva
Hulíková, Lucie Lavièková a Klárka �antová.

Za farní charitu vøelé díky
Zdeòka Kleinová.
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K zápisu se dostaví v�echny dìti, které nastoupí do mateøské
�koly v období od záøí 2016 do èervna 2017.
( barevná pozvánka k zápisu i s obrázky je na stranì 11 )

Tøi dny otevøených dveøí uspoøádala v aktuálním �kolním roce
Støední odborná �kola strojní a elektrotechnická Vele�ín. Zájem
byl obrovský, a  to hlavnì o obory, které  jsou sponzorované, a
díky  kterým  studenti  získávají  praxi  u  dùle�itých  regionálních
firem.

�Náv�tìvníci se zajímali pøedev�ím o technické obory, jako
je  Programátor  CNC  strojù,  Mechatronik,  Obrábìè  kovù  a

Poèítaèové  systémy.
Mohu  potvrdit,  �e  trend
pøede�lých  let,  kdy  se
stabilizoval  zájem
o  poèítaèové  obory,
pøièem� zaèal rùst zájem
o  strojírenské  obory,
i nadále pokraèuje,�  øekl

øeditel SO� Vele�ín, Milan Timko.

Pro  øadu  zájemcù  je  dùle�itý
fakt,  �e  �kola  spolupracuje
s  velkými  firmami,  defacto  své
studenty pøipravuje na práci pøímo
v  tìchto  podnicích.  �e  svou  práci
dìlá  dobøe,  potvrzuje  i  ocenìní
�kola  doporuèená  zamìstnavateli.
Presti�  �koly  ale  navý�ila
i  spolupráce  s  Jihoèeskou
univerzitou,  kdy  se  SO�  Vele�ín
stala  fakultní  �kolou
Pøírodovìdecké fakulty.

V pøí�tím �kolním roce SO� Vele�ín otevøe své tradièní obory,
�ádné výraznìj�í zmìny se nechystají. �Malinko jsme ale zpøísnili
pøijímací kritéria. Z matematiky budou muset zájemci o studium
vypoèítat minimálnì jeden pøíklad ze ètyø, aby získali potøebný
poèet bodù,� zmínil Milan Timko. Zároveò ale dodal, �e pokud
se  zájemci  na  zkou�ku  pøipraví,  nemìli  by  mít  se  zadáním
problém.  �Ostatnì  na  Dnech  otevøených  dveøí  jsme  rozdávali
vzorové  pøíklady,  které  se  dají  nalézt  i  na  na�ich  webových
stránkách www.sosvel.cz.�

Pøijímací øízení na SO� Vele�ín se uskuteèní 22. a 25. dubna.
KONTAKTY A ODKAZY:
Støední  odborná  �kola  strojní  a  elektrotechnická  Vele�ín  

  www.sosvel.cz
Ing. Bc. Milan Timko (øeditel �koly)  380 331 071

Václav Votruba

   Violoncellistky ze tøídy paní uèitelky Blanky Da�kové se
v  listopadu  2015  zúèastnily  �Violoncellové  soutì�e�  Jana
Vychytila v Praze. Klavírní korepetici zajistila paní uèitelka
Helena Mare�ová.
  Výkony  soutì�ících  hodnotily  dvì  poroty.  Hlavní  porota,
jejími�  èleny  byli  vynikající  violoncellisté  a  pedagogové
konzervatoøí  a  vysokých    �kol,  a  studentská porota  slo�ená
z úspì�ných mladých violoncellistù a laureátù této soutì�e.
 Umístìní �ákyò ZU� Vele�ín:
 Kategorie 1.B:   Eva Kostohryzová 3.místo  Hlavní porota,
3. místo  Studentská porota
 Kategorie    2:    Kateøina Korbelová 2.místo  Hlavní porota,
2. místo  Studentská porota
 Kategorie        3:       Marie Rouhová Èestné  uznání   Hlavní
porota, Èestné uznání  Studentská porota
 Kategorie    6:    Ludmila Rouhová 3.místo  Hlavní porota,
3. místo  Studentská porota

 (barevné fotografie k èlánku jsou na stranì 2)
V�em soutì�ícím je�tì jednou gratulujeme a dìkujeme za

úspì�nou reprezentaci �koly!

Open Society of Artists � World Union of
Culture  vyhlásila  4.  roèník  mezinárodní
umìlecké  soutì�e  �Madame  Humanité�
s tématem �Mùj nejkrásnìj�í zá�itek�.
V  kategorii  dìtí  a mláde�e  byli  ocenìni  na�i
�áci výtvarného oboru
Václav To�er, Jan Bárta, Samuel Balek a Jan
Rouha .

Základní  umìlecká  �kola,  Vele�ín  získala
zároveò ocenìní v kategorii �kola.

Cena  �Madame  Humanité�  se  udìluje  za
kulturní  a  umìleckou  èinnost  a  za  podporu
humanistických a vzdìlávacích programù pro
dìti a mláde� ve svìtì.

Blahopøejeme na�im �ákùm
i paní Mgr. Ivì Hulíkové,
která výtvarný obor vede.

V roce 2015 probíhala republiková transformace obèanských
sdru�ení na spolky. Tak i ná� klub si musel vyøídit u krajského
soudu  administrativní  zmìnu  z  �o.  s.�  na  �z.  s.�  (zapsaný
spolek).
Rok 2016 je rokem 10. výroèí �iráku C.D.C. z. s. (o. s.) a tak
máme rùzné plány jak to spoleènì oslavit. Jednou z akcí bude
country  zábava  16.  4.  2016  na  Vele�ínském  nádra�í  U
Hamerníkù kde bude hrát kapela Harley z Kaplice.
A sami sobì do budoucna pøejeme, aby nám to tanèilo alespoò
tak, jak v uplynulých deseti letech!

Za �irák J. Voráèková
www.sirak.cz
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Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které vele�ínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.

Sbìrný  dvùr  Vele�ín  se  nachází  v  ulici  Za  Humny,  pod
areálem Zemìdìlského dru�stva.

Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijímat tyto druhy odpadù:
Pneumatiky,  døevo,  døevìný  nábytek,  objemný  odpad  

postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina, matrace, papír a lepenka,
plasty,  �elezo  a  kovy,  textil,  polystyren,  eternit,  nebezpeèné
odpady  plechovky od barev, øedidel, zneèi�tìné hadry, olejové
filtry,  IPA,  zpìtný  odbìr  elektrozaøízení,  televize  a  monitory,
drobné  elektrozaøízení    rádia,  poèítaèe,  vysavaèe,  lednice,
praèky, myèky, monoèlánky.

Ní�e uvedené odpady lze dovézt v omezeném mno�ství, a to
max. 1xroènì:
  beton, cihly, ta�ky, smìsné stavební odpady,

zemina a kamení, hlu�ina                      750 kg
asfaltové smìsi obsahující dehet � IPA   500 kg
stavební materiály obsahující azbest eternit   500 kg
objemný odpad   150 kg
pneumatiky         4 ks
nebezpeèné odpady � barvy, laky, oleje,
plechovky zneèi�tìné  aj.     100 kg

V pøípadì vìt�ího mno�ství ne� je uvedený limit, je mo�né
odpad ulo�it za poplatek (ceník za ulo�ení odpadu je u obsluhy
sbìrného dvora), nebo je mo�né si objednat u spoleènosti KAPEX
s.r.o. velkoobjemový kontejner.

Kontaktní osoba: Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta,
tel.: + 420 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

V areálu sbìrného dvora se vykupují tyto druhy odpadù:
�elezo, mìï, hliník, olovìné akumulátory, kabely, papír a  jiné

Od 1. dubna 2015 probíhá výkup bezhotovostnì pro v�echny
druhy vykupovaných odpadù.

Aktuální  ceník vykupovaných odpadù  je  vyvì�en na bránì
sbìrného dvora a u obsluhy sbìrného dvora.

Za provozovatele KAPEX s.r.o., Pavel Peroutka,
tel.:+420 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz.



7

Vá�ení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení!
Stejnì jako v minulých letech Vás znovu v tento èas oslovuji

a  zvu,  ve  spolupráci  s  místním KIC  na  cestovatelská  promítání.
Datum    Téma

Na sále kina budeme zaèínat tradiènì od 18. hodiny.
Ke ka�dému z veèerù se ve Vele�ínském zpravodaji v�dy vrátím

podrobnìji  i  v  následujících  mìsících.  Nyní  tedy  promítání
a povídání únorové:

S  novináøem  a  profesionálním  prùvodcem  Ivo  Dokoupilem
poputujeme  po  stopách Vikingù  od Novgorodu  a�  na  Solovecké
ostrovy.  Sever  Ruska,  øeka  Onìga,  Bílé  moøe.  Tudy  kráèeli
Vikingové na své cestì do Caøihradu aby posléze zalo�ili Kyjevskou
Rus a dali tak vzniknout Rusku, které podle nich nese své jméno.
Sem utíkali lidé pøed tyranií carù i pøed mongolskými vpády. Tudy
po  staletí  vedla  nejrychlej�í  obchodní  cesta  do Evropy  pøes Bílé
moøe. �ivot na severu byl v�dycky drsný, léto tady trvá jen nìkolik
týdnù, pùda se dá obdìlávat jen asi ètyøi mìsíce. Je odsud ale daleko
do Moskvy a po moøi nebo po øekách  v�dycky bylo mo�no utéct
od nevolnictví nebo nesnesitelných daní smìrem ke svobodì. Ruský
sever osídlovali v�dycky ti, kteøí si svobodu vá�ili více ne� pohodlí
a bohatství mìst a carského okolí. Jak to zde vypadá dnes�?

 Jaroslav ZEMAN, turistický prùvodce

Od støedu Francie po její jihozápad se rozkládá hodnì nesourodé
území, zhruba stejnì velké jako Èechy. U nás skoro neznámé, z velké
èásti opou�tìné nebo ji� opu�tìné. Jedna jeho èást, Seveny (ale tak
se  to  francouzsky  nepí�e),  patøí  dokonce  k  nejliduprázdnìj�ím
oblastem  Evropy.  Celý  ten  kraj  je  zøejmì  nejkrásnìj�ím
a nejpravdivìj�ím kusem Francie. Já vím, �e je Provance a Azurové
pobøe�í a Bretaò. Jen�e Francouzské støedohoøí a Lví zátoka, jak zní
název, podle nìj� oblast najdete v mapách, jsou silnìj�í. Na severu
sopky,  uvnitø  oblasti  pohoøí  a  suché  náhorní  plo�iny  s  bizarními
skalami a malými stády ovcí, z jejich� mléka se dìlá proslulý rokfór.
Jsou tu nejkrásnìj�í a nejhlub�í krasové jeskynì Francie. A mezi tím
kaòony,  ten nejvìt�í  z  nich,  kaòon Tarnu,  je hluboký víc ne� pùl
kilometru a dlouhý desítky kilometrù. V místì, kde se roz�iøuje, nad
ním stojí v Millau donedávna nejvy��í most svìta, vy��í ne� Eifelka,
Teï u� je �jen� druhý, ale stále je pova�ován za nejkrásnìj�í. Vidìl
jsem ho stavìt.  Stará mìsteèka, kamenné vesnice, kostely, farmy.
Ve chvíli, kdy za SaintEtienne do oblasti vjedete, vás provázejí a�
k moøi. Ne jako skanzen èi malé rázovité území, ale poøád, podle
zvolené  trasy  asi  tøi  sta  kilometrù.  Nejvìt�í  síla  té  oblasti  není
v jednotlivostech, aè jsou mnohdy unikátní a úchvatné, ale v tom, �e
to je v�ude okolo, poøád, od rána do veèera, nìkolik dnù. I kdybyste
jen jeli a nezastavili, je to zá�itek.
  Lví  zátoka�  Sete  je  nejvìt�í  francouzský  støedomoøský
rybolovný pøístav, Collioure na samém jihu pak královský pøístav
jak ze starých rytin. A mezi nimi je místo, jediné na celém pobøe�í,
kde stále �ije pravý a nefal�ovaný �obyèejný pøístav�, místo, kterého
se zatím nechopily velké cestovky. V noci tu na malých otevøených

Vele�ínský  futsalový  tým SK Lions Vele�ín  si  dovoluje
pozvat  fanou�ky  sportu  a  zejména  futsalu,  na
èeskobudìjovický okresní pohár FIFA futsal. Tento turnaj se
ji� podruhé odehraje na Vele�ínské palubovce a má podtitulek
"O pohár starosty mìsta Vele�ín". Turnaj zaèíná v sobotu 6.2
ráno v 9 hodin a zúèastní se ho 10 mu�stev, vèetnì místního
týmu.

Karel Krejèí, SK Lions Vele�ín

Chtìl bych podìkovat touto cestou MìÚ Vele�ína a hlavnì
panu  starostovi  J.  Klímovi  za  to,  �e  vyjednal  pro  na�e
nejmen�í hráèe a fotbalové nadìje set od firmy EON ( 16 ks
kompletní sady dresù, 16 ks míèù, 30 ks rozli�ovacích dresù).

Za FC Vele�ín � �ebesta Robert, pøedseda klubu

bárkách vyjí�dìjí  rybáøi na  lov, aby pak za rozednìní prodávali u
mola  ryby. Jen pár desítek kilogramù nebo kusù,  jen  to, co právì
ulovili. Ale mù�e to být a� padesát druhù ryb. Kuchaøky vaøí podle
toho, co rybáøi chytili. Pøístav je z obou stran obklopen dvakrát pìti
kilometry volných plá�í, jedné øíkáme Mexická. Smí se na ní s auty,
psy,  koòmi. Obleèení  èi  nazí,  adrenalinoví  sportovci  i  piknikující
rodinky, rybáøi, snílci� Mezi moøem a pevninou Lví zátoky jsou
veliká  brakická  jezera,  takzvané  etangy.  Pøes  nìkdy
i mnohakilometrové rozmìry jsou jen metr hluboké. Je tu sí� kanálù,
ten  neslavnìj�í,  Canal  du  Midi,  pak  spojuje  Støedozemní  moøe
a Atlantik. Je zapsán v UNESCO. Místy vede po mostech, jednou
dokonce tunelem, jsou na nìm stovky zdymadel. Kanál je funkèní,
dá se pùjèit loï a putovat po nìm. Pokud jste francouzský dùchodce,
není to drahé.
  Místní vinice  jsou vìt�í ne� v�echny vinice  Itálie dohromady.
Produkuji vynikající vína, svou kvalitou podobná bordeaux. Jsou tu
i  nedobytné  katarské  hrady  a  Carcassonne,  ohromující  opevnìní
s dvaapadesáti vì�emi. A Albi s jednou z nejvìt�ích katedrál svìta.
A� � a� stejnì jsem neøekl ani zlomek toho, co tam je. Dva a pùl
tisíce  let  staré
kruhové  opidum,
Salses,  støedovìká
pevnost jak z Marsu,
Le  Puy,  mìsto,
katedrála a kostel na
sopou�ích sopek�
By  jsem  v  �jiné
Francie�  víc  ne�
tøicetkrát a nikdy mì
nepøe�el  ú�as  z  ní.
Postupnì  jsem  tam
vzal asi dvacet svých
blízkých  a  pøátel.
V�ichni  jí  byli
nad�eni,  mnozí  se
tam  opakovanì
vracejí.
Vás  tam zkusím vzít
alespoò  virtuálnì
v kinì v úterý 2.února
a  na  výstavì
fotografií  v  galerii
Jakub od 5. února do
27. února.

Milan Ko�eluh



8

Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Vele�ínského zpravodaje:
Kulturní  a  informaèní  centrum  mìsta  Vele�ín,  budova  kina,

email: kino@kinovelesin.cz
Turistický servis mikroregionu Pomal�í: www.pomalsi.cz
Kavárna JAKUB � rezervace míst: 602 218 254

(Lucie �lunková )
Kinokavárna RELAX � rezervace míst: 721 375 895

( Lenka �vecová )

Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù
  �  rezervace  vstupenek  online:

program.kinovelesin.cz,  tel.380  33  10  03  (  kanceláø  v  budovì
kina )
 mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

salonek s interaktivní tabulí  ( budova kina )
sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìj�í promítací technikou,
i stolová úprava

  � mo�nost    poøádání  komornìj�ích
pøedná�ek ( øadová i stolová úprava)

s promítacím zaøízením
Kontakt:   Hana Rù�ièková ( 607 806 439)
    Jaroslav Bartizal ( 725 919 382 )
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  na  pevná  paliva  s  ruèním
pøikládáním
Pomù�eme  vám  s  vyøízením  a  vyúèto
váním  �ádosti  o  dotaci  a�  120  tisíc,
zpracováním  energetického  posudku
a po�adované dokumentace.
Pro informace  volejte  tel.602468377

  Od  února  2016  budeme  tisknout  obálku
Vele�ínského  zpravodaje  barevnì.  Nabízíme
tedy  mo�nost  barevné  inzerce  na  obálce
Vele�ínského  zpravodaje  (  pouze  poslední
dvoustrana ). Pøední dvoustrana bude vyu�ívána
ke zveøejòování fotografií z dìní ve mìstì.

 Ceník:

A4 zadní strana obálky    6600, Kè+DPH
½ A4 zadní strana obálky    3300, Kč+DPH
¼ A4 zadní strana obálky    1650, Kč+DPH
A4 vnitøní strana obálky    5000, Kè+DPH
½ A4 vnitřní strana obálky  2500, Kč+DPH
¼ A4 vnitřní strana obálky  1250, Kč+DPH

A4 zadní strana obálky    4500, Kè+DPH
A4 vnitøní strana      3000, Kè+DPH
½ A4 zadní strana     2250, Kč+DPH
½ A4 vnitřní strana     1500, Kč+DPH
¼ A4 vnitřní strana       750, Kč+DPH
1/3 A4 vnitøní strana     1000, Kè+DPH
1/6 A4 vnitøní strana      500, Kè+DPH
1/8 A4 vnitøní strana      375, Kè+DPH

 50, Kè + DPH  za 1 øádek v �íøce
sloupce.

Délka příspěvku je stanovena max. na ½ A4
klasického øádkování ( cca 30 øádkù). U klubù
a  spolkù  platí  tato  pravidla  také,  ale  mohou
zvlá�� zasílat fotografie.

Prosíme  o  dùsledné  dodr�ování  tìchto
pravidel.  Del�í  pøíspìvky  nebudou
zveøejòovány nebo budou úètovány pisateli ( po
vzájemné  dohodì  ),  jako  øádková  inzerce.
Zároveò platí, �e pøíspìvky se musí týkat dìní
ve mìstì.

  Pøíspìvky  i  inzerce  musí  být
zaslány na kino@kinovelesin.cz nebo dodány
osobnì do kanceláøe KIC mìsta Vele�ín v kinì
(  tel.  380  331003)

,  kdy  je  uzávìrka  zpravodaje.
Vele�ínský zpravodaj vychází v�dy první dny
v mìsíci v nákladu 1 820 ks a je distribuován
do  v�ech  schránek  ve  Vele�ínì  a  spádových
vesnic ( Holkov, Chodeè, Bor, Vele�ín Nádra�í,
Skøidla  ).  Vychází  ka�dý  mìsíc  s  vyjímkou
èervence a srpna, kdy vychází dvojèíslo.

Objednávku spoleènì s fakturaèními údaji
zasílejte na ní�e uvedený e mail.

Jakékoliv  dotazy  vám  rádi  zodpovíme  na
kino@kinovelesin.cz nebo 380 331 003.

èíslo 2  2016   vydáno ve Vele�ínì dne
31.1.2016

Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta
Vele�ín,

Dru�stevní 596, 382 32, IÈ 71184198 Internetová
podoba na: www.velesin.cz, www.velesin.ois.cz,

www.kicvelesin.cz
kino@kinovelesin.cz,  Tel.: 380 331 003 + záz.,

Tel.+ Fax: 380331016
Nepro�lo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých
èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù.
Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci

Povoleno  MkÈR E10951       Výtisk zdarma
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