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Pøed dvìma lety parlament upravil zákon o rozpoètovém
urèení daní (zkrácenì RUD) a alespoò trochu vyrovnal desítky
let  trvající  nespravedlnost  vùèi  vìt�ím  obcím  a  malým
mìstùm.  Od 90. Let minulého století ka�dý rok Vele�ín toti�
pøicházel zhruba o 8 miliónù na pøíjmech do rozpoètu. Jinými
slovy nyní mohou zastupitelé o to víc investovat do údr�by èi
rozvoje mìsta. Tento pozitivní trend volení zástupci potvrdili
i na posledním zasedání, kdy v rozpoètu, který byl schválen
jako  schodkový  (ve  vý�i  195  tis.  Kè),  potvrdili  návrh  ve
výdajích ve vý�i  58,5 mil. Kè. Dal�ích 7,5 mil. Kè je urèeno
na splátky úvìrù, které v�ak hradíme z úspor z minulých let.
Na  zadní  vrátka  jsme  také  nezapomnìli,  v  rezervì  jsme
ponechali je�tì 8,2 mil. Kè.

Celkovì  tedy  limit  na  výdaje  pro  leto�ní  rok  dosahuje  vý�e
necelých  59  mil.  Kè.  Není  to  v�ak  suma  koneèná,  nebo�  do
rozpoètu se nepoèítají finance, které mù�eme dostat jako dotace.

Zastupitelé  toti�
schválili  i  podání
�ádostí  o  podporu
bydlení na výstavbu
domu  s  peèovatel
skou  slu�bou
v  Krumlovské  ulici
(rozpoèet  daný
tabulkami  40  mil.
Kè.,  dotace    9  mil.
Kè),  na  4.  etapu
regenerace  sídli�tì
Na  Vr�ích  �  Nad
Cihelnou (náklad 5,7
mil.  Kè,  dotace
4  mil.  Kè),  na
pøechod  pro  chodce
u  cukrárny  (náklad
200  tis.  Kè,  dotace
�oran�ový  pøechod
ÈEZ�  120  tis.  Kè)
a  na  øadu  dal�ích
aktivit. Ostatní údaje

i  zápis  ze  zastupitelstva  naleznete  na  webu  www.velesin.cz.
Obèané, kteøí nedisponují internetem a zajímají se o dìní ve mìstì,
mohou vyu�ít na vy�ádání poèítaè v knihovnì, a nebo v kavárnì
Jakub  a  Infocentru.  Pracovníci  jim  rádi  pomohou  s  nalezením
informací. Stále vìt�í oblibu  si  získává video�urnál, kde mohou
obèané zhlédnout zajímavosti z dìní ve mìstì a hlavnì se v ��ivé�
podobì setkat se svými dìtmi, vnuky èi známými. Po internetové
formì  jsme  pøistoupili  i  k  je�tì  více  dostupnìj�í  verzi,  a  to

k  obrazovému  zpravodajství  v  regionální  televizi.  Tady  patøí
velký dík firmì Jihostroj Vele�ín a také F.C.C. za finanèní pomoc,
která umo�nila vyu�ít tento moderní zpùsob komunikace.

Dal�ím  krokem  pro  zkvalitnìní  na�eho  �kolství  je  navázání
u��í  spolupráce  Jihoèeského  kraje  a  na�eho  mìsta.  Zastupitelé
souhlasili  s  finanèním  podílem  na  odkoupení  bývalé  budovy
Èeské spoøitelny (u po�ty) ve vý�i 850 tis. Kè. Podpisem smlouvy
o spolupráci jsme nastavili základ pro vybudování nové základní
umìlecké �koly, která získá dostupné a bezpeèné místo pro tvùrèí
rozvoj na�ich dìtí, a to v blízkosti dal�ích �kolských zaøízení.

Pøi této pøíle�itosti se nemù�u nezmínit o vandalském chování
na�ich nìkterých mladých spoluobèanù. Rozbíjení a po�kozování
novì  zøízených  dìtských  høi��,  nejrùznìj�ích  sportovi��,
sportovních  zaøízení  vèetnì  oplocení  a  v  poslední  dobì  pou�ití
sprejù na znehodnocení fasád domù a karosérií automobilù vùbec
neodpovídá  tomu,  kolik  penìz  vynakládá  mìsto  na  kulturní
a  sportovní  vy�ití  obèanù.  Jenom  pro  ilustraci  uvádím,  �e
mateøskou  �kolu  dotujeme  sumou  3,4  mil.,  základní  �kolu  6,8
mil.,  kulturní  zaøízení  4,6  mil.,  knihovnu  0,8  mil.,  koupali�tì
1 mil., spolkovou èinnost 1,1 mil. Kè. V�echny (a dal�í) peníze
mají slou�it k lep�ímu �ivotu ve mìstì. Bohu�el postrádáme vìt�í
sepìtí a pochopení  �kol a  rodièù.   Zlep�ení v  této oblasti by se
mìlo  projevit  právì  ve  výchovì  dìtí  a  mláde�e  k  mnohem
vìt�í  úctì  k  práci  jiných  a  i  ve  vztahu  k  na�emu  spoleènému
majetku. Jsem optimista a tak poøád vìøím, �e síly a vý�e uvedené
finanèní  prostøedky  nebudeme  muset  vyu�ívat  jen  na  opravy
ponièeného inventáøe, ale budou slou�it jen na zkvalitnìní �ivota
ve Vele�ínì.
              Josef Klíma, starosta mìsta

Nová cesta kolem areálu ZD Netøebice v Boru  (1 mil. Kè),
oprava komunikace k zastávce Èeských drah (0,36 mil), roz�íøení
ulice  Dru�stevní,  nové  parkovací  plochy    a  zmìna  dopravního
znaèení u Z� (0,35 mil.), chodník a schody nad OC Penny (0,25
mil.), chodník Na Vr�ích od køi�ovatky Kaplická ul. (0,22 mil.),
veøejné osvìtlení   pøechod v Budìjovické ul. (u Layrerù � 0,2
mil.), veøejné osvìtlení u parkovi�tì Jihostroje (0,36 mil.), oprava
støechy  Kantùrkovec  (0,5  mil.),  projekt  chodníku  Nádra�í  (0,4
mil.), výkupy pozemkù (0,75 mil.), høi�tì Skøidla  (0,1 mil. Kè)
a øada dal�ích drobných oprav, akcí a investic.
Jaké dal�í �ádosti o dotace mìsto podalo èi pøipravuje?
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Dùm
s peèovatelskou slu�bou
v Krumlovské ulici 144

souèasný stav

Dùm s peèovatelskou slu�bou v Krumlovské ulici 144  podoba po rekonstrukci a pøístavbì  ( pohled ji�ní a východní )
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Vá�ení ètenáøi.
Pranostiku  ,,bøezen,  za  kamna  vlezem�  asi  nedodr�íme,

proto�e na to nebude èas.
Zastupitelstvo mìsta schválilo rozpoèet na rok 2016, tak�e

se nám rozjí�dí v�echny naplánované akce.
Asi nejdùle�itìj�í úkol je v souèasnosti zpracování Strate

gického  plánu  rozvoje mìsta Vele�ína.  Nìkolik  pracovních
skupin, slo�ených z dobrovolníkù, pracovalo po veèerech na
urèení  smìru  dal�ího  rozvoje  na�eho mìsta.  Po  zpracování
v�ech vstupù, bude projekt pøedstaven veøejnosti a po pøipo
mínkovém  øízení  dokonèen. V�em,  kdo  se  na  tomto  podílí,
patøí podìkování.

Vyplnìných dotazníkù bylo 225, co� není mnoho, ale jako
vypovídající vzorek to staèí.

Nìjací ,,umìlci� se nám sna�ili vyzdobit okolí sprejerskými
výtvory a na�i strá�níci museli pøedat celou vìc Policii ÈR.
Varování  pro  dal�í
,,umìlce�  �  jedná  se
podle  speciálního
paragrafu  o  trestný
èin!!!

Parkovi�tì  Sídli
�tì  �  k  dotazùm  na
umístìní  bariér  k
výjezdu na E55. Je to
po�adavek  staveb
ního úøadu do prove
dení  obnovy
silnièního  pøíkopu.
Práce  budou  prove
deny v dubnu. Stejnì tak bude okolo parkovi�tì doplnìna zeleò.

 Pøechody pro chodce ,,u cukrárny a Budìjovická� vèetnì
osvìtlení, budou také provedeny v dubnu. Døíve nás silnièáøi
nepustí do komunikací  ( podle jejich naøízení je zimní období).

 Vodovod Chodeè � po pøedlo�ení studie øe�ení, rozhodla
rada  o  pokraèování  pøípravných  prací  (smlouvy,  projekt,
povolení atd.).

 �ádost o vydání èásti obecních lesù církvi � zastupitelstvo
odmítlo vydání lesù a mìsto se bude bránit soudní cestou.

 Webové stránky mìsta � kluby, spolky, firmy � zkontro
lujte  si  na  nových  stránkách  své  údaje  a  v  pøípadì  potøeby
aktualizace pi�te paní �ímové na email: simova@velesin.cz

Dùle�ité  datumy:  Slavnosti  750  let  od  první  písemné
zmínky o Vele�ínì. Datum oslav  sobota 25.6.2016. Pozor!
Od páteèního veèera 25.6. do nedìlního poledne, bude námìstí
od  kostela  po  ulici  Budìjovickou  uzavøeno  pro  motorová
vozidla.

Pøipomínka  101. narozenin pilota RAF Prokopa Brázdy
bude 2.7.2016.

Vele�ín�tí ochranáøi: pátek 4.3. od 17.00 èlenská schùze,
od  18.00  pøedná�ka  s  promítáním  pro  �irokou  veøejnost
o návratu �elem do na�í pøírody � Hnutí Duha.

19.3. �

Ukliïme svìt 2016 � pro dobrovolníky � v dubnu se mù
�ete pøipojit k této celosvìtové akci.

Tak tedy jaru zdar.
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

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na biood
pad,  �e  v  období  od  bøezna  do  øíjna  2016  budou  nádoby
svá�eny .  První  svoz  v  tomto  období  se
uskuteèní 4.3.2016, poslední 27.10.2016 (výjimeènì ve ètvr
tek, nebo� v pátek 28.10.2016 je státní svátek).

MìÚ Vele�í

Upozoròujeme  obèany,  �e  poplatek  za  svoz  a  likvidaci
komunálního odpadu na  rok 2016            ve vý�i 600, Kè na
jednoho poplatníka je splatný do  (dle OZV Mìsta
Vele�ín        è. 2/2015 o poplatku za komunální odpad).

Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, pøi její� èinnosti na
území  mìsta  vzniká  komunální  odpad,  zejména,  která  je
pøihlá�ená na území mìsta k trvalému pobytu, jako� i ta, která
má       k nemovitosti nebo její èásti urèené k bydlení na území
mìsta  právo  vlastnické  nebo  právo  u�ívací  (i  odvozené)
svìdèící  právu  nájemnímu  èi  podnájemnímu  a  pokud  takto
nemovitost,   èi její èást, za úèelem pobytu ve mìstì u�ívá.

Poplatek  lze  uhradit  v  pokladnì MìÚ  nebo  pøevodním
pøíkazem na è. úètu: 582481309/0800, který je veden u Èeské
spoøitelny,  a.s.,  ve  Vele�ínì.  Variabilní  symbol  uveïte  ve
tvaru:     èíslo popisné a koncové è. 4.

Nebudeli  poplatek  uhrazen  vèas  nebo  ve  správné  vý�i,
bude vymìøen platebním výmìrem.

                EO MìÚ Vele�ín

Upozoròujeme v�echny dr�itele psù, �e místní poplatek je
splatný do  (dle vyhlá�ky Mìsta Vele�ín è. 4/2015
o místních poplatcích).

Sazby  poplatku  dle  vyhlá�ky  Mìsta  Vele�ín  è.  4/2015
o místních poplatcích, jsou stanoveny:

1. jeho�  dr�itelem  je  fyzická  osoba
bydlící:

a) v domì s více jak ètyømi byty      800, Kè
b) v rodinném domku           300, Kè
c) v mìstské èásti Bor,Holkov, Chodeè,
Nádra�í, Skøidla (dále jen mìstská èást)  150, Kè

2.  jeho� dr�itelem
je osoba bydlící:

a) v domì s více jak ètyømi byty        1 200, Kè
b) v rodinném domku           450, Kè
c) v mìstské èásti              225, Kè

3.
,  který  je  jeho

jediným zdrojem pøíjmu bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty      200, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa      300, Kè
b) v rodinném domku nebo v mìstské èásti 100, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa      150, Kè
Poplatková povinnost vzniká prvním dnem mìsíce, který

následuje po mìsíci, ve kterém pes dovr�il vìk tøí mìsícù nebo
ve kterém se stal poplatník dr�itelem psa star�ího tøí mìsícù.

Od poplatku v  trvání  jednoho  roku od vzniku  rozhodné
skuteènosti je osvobozen dr�itel psa, který:

a)  pøevezme  do  dr�ení  a  vlastnictví  psa  nalezeného
na území mìsta nebo psa prokazatelnì získaného z útulku,

b) svého psa opatøí èipem.

Od poplatku  ze psù  je  osvobozen dr�itel  psa,  kterým  je
osoba  nevidomá,  bezmocná  a  osoba  s  tì�kým  zdravotním
posti�ením, která je dr�itelem prùkazu ZTP/P podle zvlá�tního
právního  pøedpisu,  osoba  provádìjící  výcvik  psù  urèených
k doprovodu  tìchto  osob,  osoba provozující  útulek  zøízený
obcí pro ztracené nebo opu�tìné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost dr�ení a pou�ívání psa zvlá�tní právní pøedpis.

Poplatek je mo�no uhradit v pokladnì MìÚ, nebo pøevod
ním  pøíkazem  na  è.  úètu  582481309/0800,  který  je  veden
u Èeské spoøitelny, a.s., ve Vele�ínì.

Variabilní symbol u poplatku ze psù uveïte èíslo evidenèní
známky psa a koncové è. 2.

Nebudouli poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve
správné  vý�i,  vymìøí mu mìstský  úøad  poplatek  platebním
výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem.
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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.

Co se událo v únoru?
Ve  støedu  17.  února  se  jako  ka�dý  rok   v  klubíèku  konal
dìtský  karneval  pro  nejmen�í.  Letos  se  nám  vyhnula

chøipková
epidemie
a mohli  jsme
si u�ít dìtské
dovádìní
v  hojném
poètu.
Myslím,  �e
jsme  si  to
nále�itì u�ili,

co�  mù�ete
vidìt  i  na
fotkách.

Kromì
pravidelných
setkání  ma
minek a dìtí v
klubíèku,mù
�ete  i  v  dru
hém  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

Poté,  co  jsme  loni  oslavili  ji�  desetileté  trvání  na�eho
spolku,  do�lo  k  nìkterým  technickým  a  organizaèním
zmìnám.  Státem  vynucený  zápis  zmìny  do  spolkového
rejstøíku,  zmìnil  obèanské  sdru�ení  na  zapsaný  spolek.
Upravili  jsme  drobnì  tedy  i  název  na  SPOLEK  PØÁTEL
MÌSTA  VELE�ÍNA.  Dal�í  zmìna  se  týká  na�í  webové
adresy. Z dùvodu napadení na�í domény jsme byli nuceni tuto

  touto  cestou  v�em,  kteøí  se  pøi�li  rozlouèit
s man�elem panem Císlerem Milo�em.

Man�elka Anna Císlerová

  v�em  pøátelùm  a  kamarádùm,  �e  se
naposledy pøi�li rozlouèit s panem Jiøím Noskem. Za celou
rodinu dìkuje

 Anna Nosková

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za  gratulaci
a dárek k narozeninám. Dìkuji Jednotì Kaplice za dárek.
Odborovému svazu KOVO Jihostroj Vele�ín za gratulaci.
        Podìkování  patøí  té�  za  milou  náv�tìvu  paní
Sumerauerové a paní Syslové, které pøedaly dárky.
                                                                               J. �imánek

  za  krásné  písemné  blahopøání  panu  starostovi
Mgr. Josefu Klímovi . Podìkování patøí také paní Papírové
a paní Kleinové za milou náv�tìvu a pøedání daru.
                                                                             Milan �ítal

 Mgr. Klímovi, starostovi mìsta
i  paním Radové  a Papou�kové  za  pøání  a  dárek  k mému
�ivotnímu jubileu. Velmi mì to potì�ilo.

         Jana Helebrantová

panu starostovi 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.

 Bohumil �ít

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

  panu  starostovi  Mgr.  Klímovi  a    Mìstskému
úøadu Vele�ín  za  blahopøání  a  dárek  k  70.  narozeninám.
Té� dìkuji pí. Máèové za blahopøání a pøedání dárku.
                                                                              Klime� Petr

 za písemné blahopøání k mým 80. narozeninám
panu  starostovi Mgr.  J. Klímovi,  za milou náv�tìvu paní
Kleinové a Ol�anové a za pøedání dárku.
                                                                     Eva a Josef �ákovi
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Dne 9. února se konal ve Vele�ínì masopust. Tentokrát jsme
se ho ujali my, �áci 9. tøíd. Samotné pøípravy masopustu zaèaly
rozdìlováním rolí. Nejprve jsme vybrali chlapce do masopustního
koleèka. Jeliko� jich bylo málo, vypùjèili jsme si chlapce z 8. tøíd.
Po sestavení koleèka jsme se vrhli na pøípravu programu pro �áky
1. stupnì. Program, kterým nás provázely dvì �ákynì 9. A, se
konal v tìlocviènì na�í základní �koly. Nejprve probìhla v tìlo
cviènì volba nejkrásnìj�ích masek,  jak u�  tomu bývá zvykem.
Ceny byly rozdány a mohla zaèít diskotéka, kterou jsme vlastními
silami  pøipravili
pro  na�e  mlad�í
�áèky.  Písnièky
jsme  si  pøipravili
pøedem,  sestavili
poøadí a také jsme
se rozhodli dìtem
pøipravit  zábavné
pøekvapení.  Na
zaèátku diskotéky
jsme dìtem zatan
èili  makarénu,
poté  jsme  dìti
vyzvali,  aby  se
k nám pøidaly. A
pak  u�  se  tanèilo
a tanèilo.

Po diskotéce jsme se v�ichni pøipravili na masopustní prùvod,
který vedl obvyklou trasou po Vele�ínì. Cestou jsme se zastavili
ve �kolce, na radnici a na faøe. Chlapci v�ude zatanèili koleèko a
za odmìnu dostali koledu. Èlenové prùvodu ji� tradiènì rozdávali
na radnici koblí�ky upeèené v na�í �kolní jídelnì.

Po pochùzce jsme se odebrali na �kolní dvùr, kde probìhlo
poslední koleèko tohoto roku a pochování basy.

Od vyuèujících a vedení �koly jsme byli pochváleni. I na oèích
dìtí z 1. stupnì byla vidìt radost z pìkného dne. V�dy� ka�dé
z nich se na masopustu podílelo tím, �e pøi�lo v masce.

Nakonec bychom chtìli podìkovat v�em, kteøí se na maso
pustních  pøípravách  podíleli.  Velké  díky  patøí  na�im  tøídním
uèitelkám Janì Baèovské a Evì Codlové.

                  �áci 9. tøíd

Vítám mo�nost znovu seznámit
obyvatele Vele�ína a jeho blízkého
okolí  s  aktuálním  stavem  dìní  na
místní Støední odborné �kole. V mì
síci únoru jsme dosáhli dva velké úspìchy v rámci Jihoèeského
kraje.  Prvním  velkým  úspìchem  bylo  vítìzství  a  první  místo
na�eho �áka druhého roèníku oboru Mechanik seøizovaè v pres
ti�ní  soutì�i  Talent  Jihoèeského  kraje  v  technické  kategorii
star�ích �ákù. V soutì�i byla konkurence znaèná a  je  to velký
úspìch!

Druhá  oblast,  ve  které  jsme  se  jako  �kola  prosadili,  pøímo
souvisí  s  na�í  výukou  a  je  to  programování CNC  strojù.  Jako
ka�dým rokem jsme u nás 16.února poøádali krajské kolo profesní
soutì�e Mechanik seøizovaè, do kterého se pøihlásily kromì na�í
�koly Vy��í odborná �kola, Støední �kola, COP Sezimovo Ústí a
Vy��í  odborná  �kola,  Støední  prùmyslová  �kola  automobilní
Èeské Budìjovice a z ka�dé �koly se mohli úèastnit dva vybraní
�áci. Hodnotící  komise  byla  slo�ená  z  doprovázejících  uèitelù
z  tìchto  �kol,  aby  byla  zaruèena  objektivita  hodnocení.    Za
pozornost  stojí  skoro propastný bodový odstup mezi  výsledky
na�ich �ákù a �ákù tìch ostatních �kol, kde my jsme mìli nejlep�í
792 a nejhor�í 729 bodù a jejich nejlep�í umístìní bylo pouhých
319 a nejhor�í 116 bodù.

V bøeznu budeme organizovat u nás celorepublikové finále
této  soutì�e  pod  hlavièkou  Cechu KOVO ÈR Èeské  ruèièky,
kterého se zúèastní vítìzná dru�stva minimálnì z dvanácti krajù
republiky a jejím� vyhla�ovatelem je Jihomoravský kraj. Jeliko�
v loòském roce jsme ji vyhráli, doufám, �e ani v tomto roce si
neudìláme ostudu.

               Milan Timko, øeditel �koly

zmìnit  na  www.velesinpratele.cz.    Pod  touto  doménou
funguje na�e pùvodní stránka v plném rozsahu.

K  velkým  zmìnám  do�lo  také  v  orgánech  SPMV.  Po
plánovaných volbách v øíjnu 2015 do�lo k velkému omlazení
výkonné  rady    nebo�  na�i  star�í  èlenové  projevili  pøání  ji�
v dal�ím volebním období nekandidovat. V�em jim dìkujeme
za skvìlou práci v minulých letech, zvlá�tì pak dlouholetému
prezidentovi  Zdìnku  Korbelovi.  Doufáme,  �e  navá�eme,
odpovídajícím  zpùsobem,  na  jejich  úspì�nou  èinnost.
Novými èleny rady byli zvoleni: pøedseda spolku � Jaroslav
Bartizal,  místopøedseda  �  Ale�  Rieger,  hospodáø  �  Jana
Hanu�ová, èlen rady � Pavel Rouha, èlen rady � Hana Vítù.
Co nás èeká v leto�ním roce 2016. První akce, na kterou vás
chceme pozvat, bude tradièní �Jarní trh� o Kvìtné nedìli 20.
bøezna.  Tento  trh  zaène  po  kostele  v  9°°  a  bude  trvat  do
16°°hodin.  K  prodeji  bude  rùzné  zbo�í  vztahující  se
k  nadcházejícím  Velikonocùm,  ukázky  zdobení  vajíèek,
pletení  pomlázek,  prezentace  nìkterých  men�ích
hospodáøských  zvíøat  a  vyjednáváme  i  prodej  �ivých  ryb.
Bude  zaji�tìno  peèivo  z  kantùrkovské  pece,  obèerstvení
a �ivá hudba. Pøijïte se tì�it na rychle se blí�ící se jaro.

Dal�ími plánovanými akcemi v domì �U Kantùrkù� jsou:
Den øemesel 11. 6., výstava �Øemesla s vùní døeva� od 11. 3.
do  28.  9.,  Otevøená  výtvarná  dílna  pro  dìti  24.  6.,
Svatováclavské posezení 28. 9., Vánoèní výstava zaène letos
10. 12. Dále se objevíme na oslavách 750 let Vele�ína 25. 6.
a  na  záøijové  pouti  4.  9.  s  na�ím  peèivem  a  plackami,
a  s  medovinou  na  charitativním  trhu  27.  11.  a  na  hradì
Vele�ín 26. 12.
Bìhem roku 2016 je�tì pøipravíme nìkteré men�í akce jako je
promítání, nebo nìjaký zajímavý výlet.
Na konec  tohoto  èlánku vás  chci  co nejsrdeènìji  pozvat na
v�echna  shora  uvedená  setkání  a  zároveò  vyzvat  ty
spoluobèany, kteøí by mìli zájem vstoupit do na�ich øad, a�
kontaktují pøímo mne na telefonu 725 919 382, nebo mailem:
bartizal@pomalsi.cz.

Jaroslav Bartizal, pøedseda spolku
¨

Country zábava
16. dubna 2016 � Vele�ín nádra�í
�U Hamerníkù� � 19.30 hod.
Hraje �Harley� Vládi Rù�ièky z Kaplice

Za �irák J. Voráèková

21. 03.2016  � v 17:30 hodin  sál ZU�(SO�)

Velikonoèní koncert �ákù klavírního oddìlení ze tøídy
Heleny Mare�ové a Mgr. Magdaleny Valentové
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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,

pro  Vás  pøipravila  výpravu  èi  výlet  do  míst  o  kterých  si
myslíme, �e by se mìla alespoò jednou za �ivot nav�tívit. Na�e
dìti  a  budoucí  generace  nikdy  nesmí  zapomenout  a  pøipustit
opakování hrùz, kterých se dopustili nacisté na civilním, bezbran
ném obyvatelstvu. Proto jsme se rozhodli uspoøádat výpravu do
koncentraèního  tábora  Osvìtim.  V  odpoledních  hodinách  pak
nav�tívíme Krakov, historickou rezidenci polských králù, mìsto,
které je na seznamu Svìtového dìdictví UNESCO.  Pojedeme s
cestovní kanceláøí Máj, 8.10. dubna a k obsazení máme padesát
míst. Pøihlá�ky na tel. 739 014 126. Podrobnosti zde:

V úterý 9. února 2016 probìhlo v tìlocviènì
Z� Vele�ín tradièní masopustní cvièení, kterého
se  zúèastnily  pøed�kolní  i  star�í  dìti  z  oddílu
V�eobecné  gymnastiky.  Po  nástupu  a  krátké
rozcvièce  jsme se rozutekli na stanovi�tì plnit
úkoly, za které jsme po jejich úspì�ném dokon
èení dostali sladké odmìny. Dal�í atrakcí, která
bì�nì na cvièení nebývá, byl stánek s obèerstve
ním  pitíèkem a koblí�kem :)

Odpoledne se nám v�em moc líbilo.

Za SKASPV cvièitelky Jana a Monika

(barevné foto k pøíspìvku je na str. 2)
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Po druhé svìtové válce po odsunu nìmeckého obyvatel
stva nastala v oblasti na�eho pohranièí velká vlna dosídlení rumun
skými Èechy a Slováky zejména z oblasti, kterou opìt nav�tívíme.
V tomto roce jsme s CK Kudrna pøipravili k tradiènímu záøijovému
termínu s ubytováním na hotelu je�tì èervnovou variantu  turistickou!

  Nemineme  dùle�itá  místa  spoleèenského  a  kulturního
�ivota  �  nìkteré  místní  �koly,  kostely  a  obchùdky.  Setkáme  se
s místními faráøi, budete mít pøíle�itost se poptat po svých rodinách
a nahlédnout do matrik.  Pro nás bude náv�tìva na�ich krajanù jistì
i testem pokory s velmi silným pøipomenutím, co ke svému �ivotu
vlastnì skuteènì potøebujeme�

4. � 11. èervna 2016   turistická verze�
  Dobrodru�nìj�í, romantiètìj�í a fyzicky nároènìj�í výlet

nám umo�ní doslova v�emi smysly poznat dùvìrnì nejen souèasný
�ivot v oblasti, ale pøedev�ím nádhernou krajinu pohoøí Plopiº.

Dojedeme  do  Èerpotoku,  kde  se  zúèastníme  �odpusti�pouti.
Ubytujeme  se  v  Nové  Huti  na  ubytovnì,  zde  budeme  èerpat
i  polopenzi.  Odtud  budeme  busem  vyrá�et  a  podnikat  del�í  pì�í
výlety do ostatních slovenských vsí. Nav�tívená místa jsou toto�ná
s  programem  na  záøí.  Souèástí  programu  bude  i  grilovaèka  na
rozlouèenou.

  Pøihlásit je mo�né se do 13. kvìtna 2016!
  Doprava � autobusem. Ubytování � ubytovna hotelového

typu Nová Huta. Stravování �polopenze.
3. � 10. záøí 2016   s polopenzí a do hotelu�
  Nav�tívíme  tato  místa:  Plopiº,  Gemelèièka,  Èerpotok,

Bodono�, Siplak, Fogá�, Varza¾, Stará a Nová Huta, Socet, �idáren,
�astelek, Baja�, Derna, Hara�ov, Bystrá, Èierna Hora, Alesd, Borod,
�arany  (zde  stihneme  i  odpus�ovou  slavnost)  a  dal�í.  Pokud  jste
v seznamu míst nena�li to �své� je mo�né je po pøede�lé konzultaci
zaøadit do programu.

Výlety  doplníme  dle  zájmu  a  chuti  lehkými  procházkami  po
okolí, mo�no si udìlat  i  svùj program. Pøed odjezdem nav�tívíme
místní tr�nici.

  Pøihlásit je mo�né se do 13. srpna 2016!
  Doprava � zájezdovým autobusem.Ubytování �
v hotelu s termálními bazény. Stravování � polopenze.
O pøihlá�ky na výlety, doplòující dotazy, zpùsob platby, nástupní

místa a o v�e dal�í, co vám pøijde na mysl pi�te na zeman.ozzy@se
znam.cz, nebo volejte na tel. èíslo 602468377.

JAROSLAV ZEMAN   CESTOVNÍ AGENTURA
� prùvodce po Rumunsku

   zpìvaèky, textaøky, skladatelky a pedago�ky a také výtvar
nice

Tvorba  mozaiek  je  pro  Irenu  Budweiserovou  výsledkem
okouzlení  barvami,  rùznými  pøírodními materiály  /  sklo,  kera
mika, døevo, kov a kù�e /; inspirací jsou hlavnì exotické kultury
�  indiáni  /  Ji�ní  Amerika  /,  Afrika,  aboriginci  /  Austrálie  /.
Podobnì jako v hudbì hledá i v mozaikách nové harmonie, energii
a rovnováhu.

Zároveò  vás  zveme  i  na  veèerní  Irenin  koncert,  který  se
uskuteèní  v  sobotu  2.  dubna  2016  od  18  hodin  v  prostorách
Výstavní  galerie  Jakub  ve Vele�ínì.  Na  koncert  volnì  navá�e
vernisá� její výstavy.

Irenu  doprovodí  vynikající  kytarista  Miroslav  Linka,  její
dvorní aran�ér. Na koncertu usly�íte pøevá�nì spirituály a gospely
z jejího posledního CD Hold On, blues a Ireninu vlastní tvorbu.

Výstavu budete moci nav�tívit do pátku 15. dubna 2016.
Rezervace  vstupenek  na  koncert  na  tel.è.  380  331003  ,

v kanceláøi KIC mìsta Vele�ín v budovì kina.
KIC mìsta Vele�ín

Výlet k narcisùm nad Pohoøí na �umavì. �iroké údolí ukrývá
nejen známé Pohoøí, ale také pozùstatky vesnic �ance, Stadlberg
a Berau.

 Bli��í informace v infocentru nebo na
tel.: 725 919 382                 J. Bartizal

  v�dy  od
18.30 hodin do sálu kina.

Pøihlásit se mù�ete v�dy do støedeèního rána na email:
kino@kinovelesin.cz
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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

Ji�  33.  rokem  brázdí  èeskou  a  slovenskou  hudební  scénu
pìtice muzikantù S názvem Fleret. Kapela pochází z Vala�ska
a mù�e  se  py�nit  vlastní  tvorbou,která  bìhem  let  ji�  zlidovìla
a  dokonce  se  dostala  i  do  kní�ek  hudební  výchovy Na  na�ich
�kolách. Slavné zaèátky ve spolupráci s Vlastou Redlem pøinesly
hned ze zaèátku Fleretu nìkolik významných ocenìní na nejvìt�í
hudební pøehlídce v té dobì a to na celostátní Portì v Plzni, kdy
nìkolikrát zabodovala s písnìmi jako Leti�tì, Beèva a dal�í, poté
si ji v roce1997 vybrala slavná skupina Jethro Tull jako pøedsko
kany  na  jejich  èeském  turné.  To  u�  se  pomalu  zaèala  odvíjet
dlouholetá spolupráce Fleretu s královnou lidové písnì a národní
umìlkyní  Jarmilou  �ulákovou,  která  u  kapely  zùstala  a�  do
ukonèení své kariéry v roce 2012. Kapela, za svùj hudební �ivot
vydala 2 LP a více jak 15 CD znich� se vìt�ina stala, co se do
prodeje  nosièù  týèe,  zlatými,  platinovými  a multiplatinovými.
Mezi  nejvìt�í  hity  bych  zaøadila  Zafukané,  Veèer  køupavých
srdíèek, Vizovice, a dal�í. Fleret je skvìlá parta muzikantù, kteøí
Vás svým vystoupením strhnou na svou stranu a nenechají Vás
bez emocí odejít z koncertu. Fleret je �ivotní styl, je to radost z
hudby, ji� prokládají i svým textem, který z vìt�iny pojednává o
dobrém jídle a pití, ale i o v�em bì�ném ve va�em �ivotì. Tak
pøijïte na koncert ochutnat kus Vala�ska s hudbou která bodne...
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