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     K denním povinnostem starosty mìsta neodmyslitelnì
patøí øe�it nejrùznìj�í problémy. Nìkteré vìci se dají vyøe�it
témìø  ihned,  jiné  se  musejí  projednat  opakovanì.
U jednìch je výsledek jasný, u druhých ne. V posledních
dnech jsem absolvoval nìkolik takových jednání.
          Projednání  nových  jízdních  øádù  Èeských  drah  (ÈD)
provázela snaha vedení ÈD vyhovìt po�adavkùm cestujících,
a proto jsem odcházel ze schùzky spokojen. Máme zachovány
v�echny spoje, a tak rychlíky a ostatní vlaky budou stavìt ve
stejných èasech na obou zastávkách: Vele�ín mìsto, Vele�ín
Nádra�í.  Navíc  Ministerstvo  dopravy  ÈR  pøipravuje  ke
spu�tìní  4  páry   Praha  �  Linec,  které
budou  zastavovat  i  u  nás.  Jinými  slovy na�i  obèané mohou
z  Vele�ína  cestovat  pøímo  do  Prahy  nebo  na  jih  do  Lince
v Rakousku bez pøestupu.

Negativní  dojem  na  mì  v�ak  zanechalo  jednání
o   na  jihu  Èech.  Na  jedné  stranì  nás
námìstek ministra financí ujistil, �e jsou pøipraveny peníze
na stavbu, na stranì druhé øeditelství silnic a dálnic podalo
informaci o nezdaru vlády v Bruselu s vydáním výjimky
o uznání pùvodní zprávy vlivu stavby na �ivotní prostøedí
(tzv. EIA). Pokud se bude muset vydávat nové rozhodnutí,
mù�e to trvat dal�í roky a dálnice bude v nedohlednu. Snad
rozum zvítìzí nad byrokracií�

Dal�í na�e jednání, tentokráte s pozitivním výsledkem,
se  týkají  rozvoje  mìsta.  Se  spoleèností    E.ON,  která
pokraèuje  s  kabelizací  nízkého  napìtí,  jsme  domluvili

 v místní èásti Holkov,
s projektantem a firmou ÈEVAK pøipravujeme

  v  Chodèi  a  na  Holkovì.  Vlastníci
pozemkù na Nádra�í souhlasili s prodejem pozemkù, které
budou  slou�it  pro   s  dal�í  infra
strukturou  jako  základu  pro  pøípravu  nových  stavebních
parcel v této lokalitì.
     Jiným tématem bylo pokraèování akcí vedených s cílem

.  Pøipravujeme
zateplování  obytných domù Sídli�tì 376 � 379 a staré èásti
po�ární  zbrojnice.  Intenzivnì  chystáme  rekonstrukci
budovy  restaurace  U  Zlaté  podkovy.  Zateplení  a  oprava
nové budovy mateøské  �koly  (M�) a  spojovacích chodeb
zapadají  do  plánù  na  zkvalitnìní  �kolství.  Zde  musím
zmínit  i  pøípravy  na  øe�ení  dlouhodobého  problému
s bezpeèností dopravy v této lokalitì. K vyøe�ení vedou dvì
mo�nosti.  Ta  levnìj�í  je  dùsledné  dodr�ování  pøedpisù

ze  strany  motoristù  (tedy vesmìs rodièù)  a  zvý�ená
kontrola  pøíslu�níkù  mìstské  policie  a  Policie  ÈR.
Ta druhá, dra��í, bude vybudovat nový pøístup do budovy
M� ze západní strany (od po�ty) a nové parkovi�tì.
     Úspì�nì probìhla kolaudaèní øízení v oblasti zlep�ení
�ivotního  prostøedí:  zrekonstruovali  jsme

 ve Strahovské ulici a firma  E.ON dala
do  provozu  2 na  sídli�tích,  které
budou  poskytovat  levnìj�í  teplo  a  výraznì  pøispìjí
k ochranì �ivotního prostøedí.

Oblibu  získal   �  obrazové  zprávy,  které
vycházejí jako mìsíèník na webu mìsta. Ty získají novou
podobu, ale hlavnì si je budou moci prohlédnout zájemci
i v  televizním vysílání programu Regionální  televize CZ
na  50.  kanálu.  Na  stránky  se  vrací  inovované  diskusní
fórum,  které,  po  negativních  zku�enostech  s  anonymy,
bude  zcela  adresné.      Jako  novinku  pro  obèany  jsme
pøipravili nový odkaz � mapovou aplikaci, kde je mo�né
získat bezplatnì a rychle pøehled o pozemcích, velikosti,
územním plánu atd.

Specifickou  formou  �diskuze�,  ale  i  zpùsobem  vy
jádøení  názorù,  jsou .  Toto  ústavní  právo  vyu�ili
v poslední dobì obèané k oslovení zastupitelù v pøípadì
nesouhlasu  s  výstavbou  venkovního  fitness  høi�tì,  resp.
dìtského  høi�tì.  Petice,  která  vzbudila  velký  ohlas
a  doslova  vybudila  vá�nì,  vznikla  na  základì  �ádosti
o zmìnu è. 3 územního plánu mìsta. V�e by si zaslou�ilo
�ir�í objasnìní, ale formát úvodníku to neumo�òuje. A tak
ve zkratce:  rada mìsta, ale i petenti, souhlasí se zmìnou
zaøazení  v  lokalitì  Strahovská  z  plochy  obèanského
vybavení  na  plochy  pro  bydlení  (dvì  parcelní  èísla,  kde
jsou  postaveny  apartmány),  plocha  parkovi�tì  zùstane
urèena pro tyto úèely bez dal�í budoucí zástavby. Øe�ení
jednoduché  a  rychlé.    Ale  bohu�el  na  celkem  nevinnou
petièní �ádost se napojil velký problém xenofobie a mo�ná
i  rasové  nesná�enlivosti.  Tady  vyzývám  v�echny
k  uklidnìní  situace,  k  øe�ení  sou�ití  obèanù  rozumem,
rozhovorem,  vzájemným  pochopením.  Mnohdy  toti�
pøedejdeme  nepøíjemnostem,  nedorozumìní  a  nepocho
pení jen tím, �e spolu mluvíme. A s klidem a bez emocí.
Pokud  nìkdo  zjistí  poru�ení  zásad  slu�ného  chování,
podezøení na pøestupek èi dokonce trestný èin, tak existuje
�slu�ba� mìstské, popø. státní policie.
    Pìkné a klidné jaro pøeje

Josef Klíma, starosta mìsta
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Vá�ení ètenáøi.
Jarní  rovnodennost  je  za  námi  a  poèasí  se  nám  to  sna�í

dokázat. Duben pro  nás  urèitì  nebude  znamenat  ,,je�tì  tam
budem�.  Naopak,  èekali  jsme  na  tento mìsíc  se  zahájením
nìkterých  prací  na  komunikacích.  Døíve  nás  toti�  správci
komunikací  nenechali  pracovat.  Zahájíme  práce  na
osvìtlených  pøechodech  pro  chodce  a  budeme  dokonèovat
práce kolem nového parkovi�tì na Sídli�ti. Po dokonèení nás
èeká  kolaudace.  Na  dal�í  plánované  práce  jsme  oslovili
projektanty,  stavební  firmy  a  budeme  se  sna�it  o  co  nej
rychlej�í realizace.

Úspì�nì probíhají pøípravné práce na výstavbu chodníku
na Vele�ínském Nádra�í vèetnì pøípravy pro výkup pozemkù.

Na stránkách mìsta máte novì k dispozici mapový portál
Geosens, kde se dá najít mnoho zajímavých informací. Novì
je  také  nastavena  mo�nost  pøihlásit  se  jako  úèastník
diskusního fóra na na�ich stránkách.

V  pondìlí  14.3.  probìhlo  v  kinì  pøedstavení  návrhu
dopravního  øe�ení  v  ulicích U Pøehrady, K Mal�i  a  Latrán.
Potì�ila mne velká úèast a zájem o vìc. Ménì  radosti  jsem
mìl  z  toho,  �e  se  pøi  diskusi  vytratila my�lenka,  PROÈ  se
návrh nechal zpracovat odbornou  firmou. Dùvodem  je  toti�
zaji�tìní  prùjezdnosti  v  této  lokalitì  pro  Integrovaný
záchranný  systém.  Rada  mìsta  rozhodla  o  dal�ím  postupu
v této zále�itosti, o postupných úpravách komunikací, a také
o pøípravì øe�ení pøi narovnání majetkových vztahù (u�ívání
obecních pozemkù) v ulici U Pøehrady.

Pøed  dokonèením  je  i  plánování  ,,slavností  750  let
Vele�ína�. Chtìl  bych  podìkovat  v�em,  kdo  se  na  pøípravì
podílí  a  také  v�em,  kdo  nám  na  slavnosti  pøispìli.
Nezapomeòte tedy, �e slavnosti se budou konat
Stejnì  tak pokraèují  pøípravy pøipomínky narození Prokopa
Brázdy � pilota RAF.

Bìh  na  tro�ku  del�í  tra�  nás  zøejmì  èeká  pøi  jednáních
a  pøípravì  nového  kolumbária  a  urnového  háje.  Nebude
jednoduché v�e  vyjednat  a  vyhovìt  po�adavkùm dotèených
orgánù.
  a závìr jen poznámku k ,,Vele�ínské petici proti plánované
zmìnì  územního  plánu�.  Je  to  jistì  ka�dého  právo  sepsat
petici. Nemìlo by se ale zapomínat na to, �e lidé spolu mohou
i mluvit. Kdyby se autoøi pøedem poptali na  to,  jak funguje
schvalování  zmìny  územního  plánu  (trvá  to  témìø  rok)
a  nìkolikrát  je  zmìna  projednána  veøejnì,  mohla  se  celá
zále�itost øe�it v klidu a bez zbyteènì rozdmýchaných vá�ní.
Rada  mìsta  toti�  ji�  7.3.  2016  na  svém  zasedání  pøijala
usnesení o  stanovisku mìsta v této zále�itosti. Apeluji proto
do  budoucna  na  v�echny,  kteøí  si  myslí,  �e  je  nìco  tak
záva�ného, �e uva�uje o petici, pøijïte a pøedneste problém.
 �ivot není sociální sí�. Je�tì poøád vìøím na zdravý selský
rozum a na mo�nost domluvy.
   A úplnì na konec nìco veselej�ího:

v dubnu se mù�ete
pøipojit k 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�ín

 dìkuje v�em, kteøí se
jakýmkoliv zpùsobem podíleli na pøípravì a realizaci Jarního
trhu na Kantùrkovci. Moc si Va�í pomoci vá�íme a tì�íme se
na dal�í spolupráci.
                                                                 Za SPMV Hana Vítù

  a  mìstu  za  blahopøání
a dárek k narozeninám.

Bohumil Barek

kteøí v roce 1956 ukonèili Základní �kolu Vele�ín.
Dne 29. dubna 2016 od 15 ti hodin jsou pro nás rezervována
místa v restauraci Na høi�ti ve  Vele�ínì.

Tì�íme se na Vás.
                                                                                  P.K., M.S.

Je  to u�  tøi  roky, co  jsme se se�li poprvé a pustili se do
virtuální formy vzdìlávání dùchodcù. Vzhledem k úèasti na
setkáních i poètu absolvovaných kurzù si mohu dovolit øíci,
�e  jsme úspì�ní. Moje uznání patøí  v�em, kdo mají  aktivní
zájem o �ivot kolem sebe i v pokroèilém vìku.

E. Tarabová

Dne 16. bøezna 2016 jsme byli pozváni do Obøadní sínì
ve Vele�ínì,  kde  nám byly  slavnostnì  pøedány  diplomy  za
ukonèené tøíleté studium Virtuální univerzity tøetího vìku...
Scházíme  se  v  pøedsálí,  pøichází  starosta  mìsta  pan  Josef
Klíma,  dostavila  se  i  regionální  televize,  která  natáèí  pro
mìstský video�urnál, a hosté.

Seøazeni podle abecedy vcházíme ve dvojicích, za zvuku
studentské  hymny,  do  Obøadní  sínì.  Usedáme  a  zaèíná
slavnostní ceremoniál.

Vítá  nás  na�e  studijní  lektorka,  a  pøedává  slovo  panu
starostovi.  Po  jeho  krátkém  projevu,  kde  vyzdvihl  na�e
studijní  úsilí  a  podìkoval  za  reprezentaci  mìsta,  zaèíná
pøedávání diplomù jednotlivým studentùm  seniorùm. Celý
akt  se  natáèí  na  kameru  a  bude  k  vidìní  v  bøeznovém
video�urnálu na�eho mìsta.

Pøesouváme se do kavárny U Jakuba, kde  je pøipraveno
malé poho�tìní. Po pøípitku a obèerstvení zaèíná volná zábava.
Ka�dý  úèastník  je  vyzván,  aby  nám  povìdìl  nìco  o  svých
koníècích. Zajímavé, kolik rùzných èinností senioøi ve svém
volném  èase  dìlají.  Jsou  tu  lidé  zabývající  se  vesmírem,
pìstováním,  fotografováním,  filatelií,  pejskaøením,
houbaøením,  zahrádkaøením,  cvièením  jógy  a  dal�ími
aktivitami. Dozvìdìli jsme se hodnì zajímavostí o lidech, se
kterými trávíme spoleèné studium pro seniory.

Zábavnou a kultivovanou formou jsme strávili skoro dvì
hodiny.
Jen  tak  na  okraj:
Pokraèujeme  ve
studiu  dal�ích  témat.
Máme  pøed  sebou
dal�í  tøi  roky
studování.  Nedáme
mozku  odpoèinout,
Alzheimer  nás
nedostane!!

Ludmila Dvoøáková
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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  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 ve vý�i 30 Kè za rodinu.

Proto�e  jaro  �uká  na  dveøe  a  s  ním  i  pøíznivìj�í  poèasí,
ru�íme od dubna pravidelná páteèní setkání, ale podle poèasí
a zájmu se lze na pøípadném setkání domluvit na facebooku.
Ve ètvrtek 7.dubna nás èeká pravidelný jarní úklid. V 10h se
sejdeme  na  dìtském  høi�ti  na  Sídli�ti  v  rámci  projektu
Ukliïme svìt, abychom spoleènì uklidili okolí høi��átka, kde
si  tak  rády  hrají  na�e  dìti.  V  pøípadì  velmi  nepøíznivého
poèasí  bude  náhradní  termín  zveøejnìn  na  facebooku.
Ka�dého malého i velkého dobrovolníka s radostí uvítáme.

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

U�ívejte ve zdraví krásné jarní poèasí.
Za MC Vele�ínské klubíèko Mgr. Lenka Moravcová

  Pøíchází jaro. Tyto krásné dny nás lákají do pøírody, lesa.
V  tomto  èase  se  zaèíná  probouzet  pøíroda.  Zaèínají  kvést
kvìtiny, puèet stromy, probíhá tok ptákù. Následuje hnízdìní
a na svìt pøicházejí i mláïata volnì �íjící zvìøe.
  V  této  dobì  mù�e  dojít  k  poranìní,  èi  smrti  sotva
narozeného mládìte. A snad nikdo z nás nechce, aby nám zvìø
èi ptactvo vymizelo z na�ich  lesù a  luk. Proto bychom mìli
na�í  pøírodu  chránit.  Je  to  smutné,  ale  dochází  k  úhynu
mláïat,  zvìøe,  a  také  k  znièení  hnízd  na�im  neopatrným
chováním. Chtìla bych Vás poprosit. Chovejte  se k pøírodì
slu�nì. Hlavnì prosím majitele  svých psích miláèkù,  aby  je
nenechávali  volnì  pobíhat  v  pøírodì  (honitbì).  Vzhledem
k tomu, �e tento problém je èastý, chtìla bych Vás upozornit
na následující skuteènosti. Myslivecký spolek Vele�ín má 18
èlenù. V�ichni  se musíme  øídit  zákonem o myslivosti, který
øíká a upozoròuje majitele psù, na zákaz volného pobíhání psù
v  honitbì  dle  §10  zákona  è.449/2001  Sb.  o  myslivosti.
Poru�ení tohoto zákona je pova�ováno za pøestupek a za nìj
mù�e  být  ulo�ena  pokuta  a�  do  vý�e  30  000  Kè.  Dal�í
upozornìní obsahuje vyhlá�ka mìsta, kterou zde cituji:
  �
(1) Na  veøejných  prostranstvích  se  psi  a  jiná  hospodáøská
zvíøata mohou  pohybovat  pouze  na  vodítku  a  v  doprovodu
osoby. Vodítko musí být schopné zvíøe zadr�et.

(2) Volné  pobíhání  psù  je  mo�né  pouze  mimo  vymezená
veøejná prostranství dle èl.2,, av�ak pod neustálým dohledem
a pøímým vlivem osoby doprovázející psa.
(3) Pohyb a vstup se psy a hospodáøskými zvíøaty je zakázán
na zaøízení mìsta  slou�ící potøebám veøejnosti,  zejména na
otevøená  sportovi�tì,  plochy  pro  dìti  slou�ící  k  herním
úèelùm a dal�í prostory, oznaèené pøíslu�ným piktogramem.�
  K vý�e napsanému bych je�tì chtìla dodat, �e nejen nám
jde o zvìø, ale i o va�e pejsky. Ten se v lese, poli, mù�e setkat
s divokým prasetem. Toto setkání by mohlo dopadnout pro
va�eho pejska katastrofálnì. Rozmyslete  si prosím pøedem,
jestli  chcete  radost z procházky nebo oèi plné  slz ze ztráty
hafíka.  Dìkuji  Vám  za  pomoc  a  zároveò  pøeji  pøíjemné
pro�ívání jara.

Myslivosti zdar L�.

Datum:

§ Sraz:  v  8:30 v  parku  J.V.
Kamarýta (u cukrárny)

§ Program:  vycházka
zamìøená  na  pozorování
ptákù a jejich urèování podle
hlasu

§ Trasa: od parku areálem zemìdìlského dru�stva do sadu
u èistírny odpadních vod s ukonèením u lípy v Latránu. Trasa
vede po zpevnìných cestách (viz. mapka).
§ Pøedpokládaný konec  mezi 10 a 11 hodinou
§ Poøádá: Liga lesní moudrosti kmen Otyókwa a ZO ÈSOP
Vele�ín
§ Doporuèené  vybavení:  nenápadné  obleèení,  dalekohled,
kapesní atlas ptákù
§ Kontakt:
Radek Janák (radekjanak@seznam.cz), tel. 728 194 469,
Jiøí Rù�ièka (ruzicka@velesin.cz), tel. 739 026 248

Pojïte s námi na ji� tradièní dopolední vycházku do jarní
pøírody  za  krásným  ptaèím  koncertem.  Vycházku  povede
amatérský ornitolog Radek Janák. Letos budeme ménì chodit
a více poslouchat ptaèí zpìv:)

Tradice Vítání ptaèího zpìvu (Dawn Chorus Day) vznikla
v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové pøi�li
s  nápadem  pøivítat  v�dy  první  nedìli  v  kvìtnu  ptaèí  zpìv.
Èeská  spoleènost  ornitologická  se  k  této mezinárodní  akci
pøipojuje  ji� od  roku 1992.  Jde o  jakési  symbolické vítání,
kdy  je�tì  pøed
rozednìním
se  v  mnoha
zemích  svìta
scházejí
milovníci
ptactva, aby se
zaposlouchali
do  zvukù
probouzející
se pøírody.

Radek Janák
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  Uplynuly  pouze  tøi
mìsíce  od  zaèátku
roku a �kola v jejich
prùbìhu  znovu
dosáhla  nìkolik
významných
úspìchù.  O  prvním
jsem vás u� na tìchto
stránkách  infor
moval, kdy� ná� �ák
Ondøej Sviták získal prvenství v technické kategorii star�ích
�ákù v soutì�i Talent Jihoèeského kraje.

Druhý úspìch je ale výraznì významnìj�í, v bøeznu jsme
poøádali poprvé v na�í historii a i v historii Jihoèeského kraje,
celorepublikovou  soutì�  �ákù  tøetích  a  ètvrtých  roèníkù
støedních  �kol  oborù  Mechanik  seøizovaè,  v  programování
CNC  strojù.  Zúèastnilo  se  celkovì  sedmnáct  soutì�ících
z devíti krajù ÈR. �áci museli podle výkresu vytvoøit na PC
program  výrobku,  který  rozhodèí  anonymnì  ohodnotili
a  obodovali.  Druhou  èástí  bylo  mìøení  rùzných  souèástek,
výpoèet  otáèek  dle  zadaných  hodnot  a  správné  vyplnìní
protokolu.

Úspìch  je  o  to  významnìj�í,  �e  je  úspìchem  opakovaným,
proto�e  i  v  minulém  roce  to  vyhrál  ná�  �ák  na  soutì�i
v  Chomutovì.  Svìdèí  to  o  dobré  práci  na�ich  uèitelù
teoretické a hlavnì praktické výuky. Pøedání zlaté plakety pro
vítìze  jednotlivých  kategorií  soutì�í  Kovo  junior  bude
pravdìpodobnì v letních mìsících na slavnostním galaveèeru
v Praze z rukou ministra prùmyslu a obchodu ÈR.
  V  mìsíci  dubnu  nás  èeká  je�tì  poøádání  jedné
celorepublikové  soutì�e  v  dovednostech  pou�ívání
digitálních technologií, kde budou soutì�ící druhých, tøetích
a  ètvrtých  roèníkù  soutì�it  ve  2D  kreslení  technických
výkresù a pedagogové v 3D modelování digitálních modelù.
Pøedpokládám  pøibli�nì  úèast  dvaceti  pìti  støedních  �kol,
obvykle se úèastní také �koly ze Slovenska. Celkový poèet by
se mìl pohybovat kolem sta soutì�ících.

Podobné soutì�e jsou pro nás velmi inspirující a umo�òují
�kolám srovnat navzájem zpùsoby, metody výuky a dosa�ené
cíle.

V bøeznu byl rovnì� ukonèen pøíjem pøihlá�ek ke studiu
na na�í �kole, celkovì jich máme 207. Rozhodující ale bude
a� poèet zápisových lístkù, na základì kterého sestavím poèty
jednotlivých nových tøíd a oborù.

  Milan Timko, øeditel �koly

 16.0018.00 výtvarný obor

 9.0012.00 výtvarný obor

  10:00 sálek ZU�

 8.12 výtvarný obor

ZU� Vele�ín

Destinaèní spoleènost Novohradsko � Doudlebsko prakticky zahájila
èinnost.  Nabrala  èleny  a  pøedstavila  základy  programu  na  podporu
turistického rozvoje oblasti.

Propagovat území v jihovýchodním pøíhranièí v oblasti Novohrad
ských  hor  a Doudlebska. To  je  cíl  nové  destinaèní  spoleènosti,  která
vznikla z inciativy Jihoèeské centrály cestovního ruchu a aktivnì se na
jejím  vzniku  podílely  ji�  fungující  spolky,  obce  i  podnikatelé  z  této
oblasti.  Právní  formou  zapsaný  spolek  nese  název  Novohradsko  �
Doudlebsko a oficiálnì vznikl asi po roèních pøípravách. V úterý 9. února
probìhla øádná valná hromada, do spolku vstoupili první èlenové (k 21.3.
je jich evidováno 20)   a byl zvolen výkonný výbor. Pøedsedou výkon
ného výboru byl na øádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíø,
místopøedsedkyní pan Vìra Korèaková, místostarostka Trhových Svinù.
Organizaèními zále�itostmi a praktickým fungováním spolku se zabývá
produktový mana�er, který vze�el z výbìrového øízení, které probìhlo
ji� na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který
ji� má zku�enosti s prací v mikroregionálních spolcích v oblasti Novo
hradska.

�Prvním krokem, posláním do prvního roku fungování, bude stabi
lizovat organizaci. Pøizvat èleny, stanovit výkonné orgány a zajistit její
plnohodnotné  fungování,�  upøesòuje  Michal  Jarolímek  a  dodává:
�Myslím si, �e bude potøeba stanovit expertní tým, který bude spoleènì
s  mana�erem  konzultovat  jednotlivé  kroky  a  jeho�  èlenové  budou
pøispívat vlastními odbornými poznatky.�

Navenek je cíl spolku pro leto�ní rok jasný: Najít silná témata, která
definují území a v návaznosti na to zpùsob jejich komunikace a propa
gace.  Výkonný výbor na svém bøeznovém jednání odsouhlasil plán práce
na rok 2016, z nìho� lze upozornit pøedev�ím na tyto aktivity:

a)  Zajistit propagaci turistické oblasti Novohradsko � Doudleb
sko na veletrzích cestovního ruchu (Pasov, Èeské Budìjovice, Plzeò)

b)  Vytvoøit �kalendáø� kulturních, spoleèenských, sportovních
a dal�ích akcí, které se budou konat v obcích turistické oblasti od kvìtna
do prosince 2016 a distribuovat tento materiál do v�ech obcí regionu, na
informaèní centra a na dal�í místa s koncentrací náv�tìvníkù

c)  Provést dùkladné místní �etøení v území za úèelem vytvoøení
podrobné databáze turistických cílù, ubytovacích a stravovacích kapacit
a dal�ích slu�eb a vyu�ít tuto databázi k vytvoøení katalogu slu�eb a cílù
v turistické oblasti.

d)  Vytvoøit ti�tìný propagaèní materiál, který by pokryl celou
turistickou oblast a byl vyu�itelný pro propagaci sezony 2017.

e)  Propagovat turistickou oblast pomocí sociálních sítí (face
book, instagram)

�Chceme  propagovat  na�e  území  na  úrovni  tzv.  mìkké  turistiky
v  konkurenci  pøilehlých  oblastí,  které  lze  oznaèit  za  adrenalinovìj�í.
To  jsou  Lipno,  Èeský  Krumlov,  Tøeboò  a  Èeské  Budìjovice,  �  øíká
k plánùm spolku jeho pøedseda a zároveò starosta mìsta Kaplice Pavel
Talíø, který byl døíve i pøedsedou pøípravného výboru.

Cílovou skupinou pro oblast Novohradska � Doudlebska jsou aktivní
turisté èi rodiny, které mají rádi èistou pøírodu a bezpeèné prostøedí, pì�í
èi  cykloturistiku.  �Chceme  podpoøit  místní  pensiony  a  dal�í  pevná
ubytovací  zaøízení  stejnì,  jako  turistickou  nabídku  a  infrastrukturu
jednotlivých  zúèastnìných  obcí,�  doplòuje  Jarolímek.  Podle  statutu
spolku mohou být èleny fyzické osoby i organizace. V souèasné dobì je
tento pomìr 7 (fyzické osoby) :13 (organizace)

Projekt této destinaèní spoleènosti není ojedinìlý. Jedná se o syn
chronizovaný  postup  Jihoèeského  kraje  a  zejména  Jihoèeské  centrály
cestovního ruchu. Ta vznik tìchto destinaèních spoleèností nebo spolkù
podporuje základní investicí právì do slu�eb produktového mana�era.
Èlenové  spolku  pak  dle  konkrétních  ustanovení  statutù  pøispívají

V  úterý  15.  bøezna  jsme  na  podatelnì  mìsta  Vele�ína
odevzdali Petici proti zmìnì územního plánu è. 3 na parcele
è. 418/21 ve Vele�ínì a proti zástavbì na této parcele. Petici
podepsalo bìhem ètyø dnù 1368 lidí  (z toho 1219 obyvatel
Vele�ína).  Mìsto  obratem  reagovalo,  �e  petice  byla
zaregistrována a je ve stavu jednání. Vìøíme, �e na�e snaha
bude ku prospìchu v�ech obyvatel mìsta. O dal�ím postupu
ve  vìci  petice  vás  budeme  informovat  na  stránkách

Dìkujeme v�em, kteøí na�i iniciativu podpoøili.
Za Petièní výbor Mgr. Lenka Moravcová
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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

Nápad obnovit tradici poøádání sportovního plesu v na�em
mìstì  se  zrodil  v  hlavách  sportovních  oddílù  u�  v  plesové
sezonì  roku  2015,  nakonec  poøádání  vy�lo  a�  na  tu
následující.  V  pátek  11.3.  se  sálem  Obecního  �enku
rozezvuèely tóny KICem vytipované kapely MP3 z Po�umaví
a dychtiví taneèníci zaplnili parket hned zpoèátku. Po deváté
veèerní  se  pøedvedly  taneènice  streetdance  Adéla  a  Bára,
které  svým  dynamickým  vystoupením  rozpohybovaly  snad
ka�dého.  Slosování  vstupenek  probìhlo  bìhem  veèera
dvakrát,  abychom  zdlouhavým  pøedáváním  cen  nenaru�ily
plynulost plesu.

Jsme  velmi  rádi,  �e  si  na  akci  na�el  cestu  velký  poèet
mladých lidí, kteøí s tìmi døíve narozenými dokázali vytvoøit
pestrou  smìsici,  která  mìla  spoleèný  cíl:  Dobøe  se  bavit.
Chtìli  bychom  podìkovat  v�em  náv�tìvníkùm,  sponzorùm
tomboly, provozovateli sálu a také vele�ínskému KIC, které
nám pomohlo ples zorganizovat a vyhnout se potí�ím, i díky
nim probìhlo u vstupu v�e jako na drátkách. Tøeba se za rok
na  taneèním  parketì  sportovci  opìt  potkají.  Jestli  tomu  tak
bude, zale�í na nás v�ech.

Organizátoøi Sportovního plesu

do  rozpoètu  èlenskými  pøíspìvky.  Plánováno  je  osm  a�  deset  stejnì
orientovaných subjektù v celém kraji.

Mgr. Pavel Talíø  pøedseda
    Mgr. Vìra Korèaková  místopøedsedkynì

  na  jednání
øádné Valné hromady spolku (Trhové Sviny, 9. 2. 2016):

Mgr. Pavel Talíø, Jaroslav Bartizal, Radek Kocanda, Jaroslav
Zeman, David Stibor, Václav Cvach, Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Vìra Korèaková, Magdalena Hlu�tíková

Mgr. Michal Jarolímek
Tel: 776296285  Email: novnos@tiscali.cz

Tento èlánek byl vytvoøen s vyu�itím tiskové zprávy Jana Bohdala
(PR specialista mìsta Kaplice)

za spolek Novohradsko � Doudlebsko Michal Jarolímek

Na�i  fanou�ci si pamatují, �e  loòskou sezónu postoupilo
vele�ínské  dru�stvo  (kapitán  Roman  Vraspír,  Martin  Fesl,
Du�an  Bla�enec,  Josef  Kamera  ml.)  z  krajské  soutì�e
o úroveò vý� do krajského pøeboru. Èekalo na nás 9 týmù
= 18 tì�kých zápasù. Hráèi v�ak rozjeli parádní jízdu: kromì
remízy v prvním kole v�echna  ostatní utkání vyhráli a první
místo  získali  s  náskokem  9  bodù  pøed  druhým  dru�stvem
Blatná B.  Právì  zápas  s  nimi  v  19.  kole  byl  dost  dùle�itý,
a  proto  nervydrásající,  ale  dovedli  jsme  ho  do  vítìzného
konce ( 10:7 ).
V tabulce úspì�nosti v krajském pøeboru ve dvouhrách je na
1. místì M. Fesl,  3. místì R. Vraspír, 6. místì J.Kamera ml.,
12. místì D. Bla�enec.

Vítìzství v pøeboru v�ak neznamená  samozøejmý postup,
nebo�  jsme je�tì èekali, jak dopadnou boje v 3. lize, proto�e
podle  sestupù mohlo  vzniknout  víc  variant.    Nyní  v�ak  u�
mohou  na�i  borci  zasunout  pálky  zpìt  do  pouzder      jsme
v divizi!
C  htìla  bych  taky  podìkovat  za  dlouholetou  podporu
spoleènosti  Jihostroj  a.s.,  vedení  mìsta,  firmì  FCC  Èeské
Budìjovice,
proto�e  takový
úspìch se nezrodí
pøes  noc,    a    oni
nám  vìøili  a
poskytli  èas,
prostor,  finance,
abychom  mohli
dojít  tak  daleko.
D. Javoøíková
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Bìhem  jarních  prázdnin  v  pondìlí  22.  2.  2016  probìhl  v NZDM
Depo Kaplice turnaj v pingpongu. Dìti z NZDM Molo Vele�ín si jely
zasoutì�it  do  NZDM  Depo.  Turnaj  byl  opravdovým  zá�itkem  a
zúèastnilo  se ho 13 hráèù  z obou nízkoprahù. Nálada mezi úèastníky
byla  plná  pozitivních  emocí  z  napínavých  zápasù.  Po  dlouhém  a
nároèném  dni  na  dìti  èekaly  bájeèné  ceny  a  obèerstvení  a  vyslovily
pøání, poøádat více takovýchto akcí. Tímto jsme navázali na podzimní
turnaj,  který  se  konal  v  NZDM Molo  Vele�ín.  Podobná  soustøedìní
hodláme  zopakovat  i  v  jiných  sportovních  odvìtvích,  kterými  budou
napø.  �ipky  nebo  kuleèník  a  dal�í.  Ve�keré  informace  se  dozvíte  na
na�ich facebookových stránkách (NZDM Depo Kaplice, Molo Vele�ín),
kde je mnoho informací o nás a také o tom, co kde chystáme.

Bc. Ludmila Poláèková, sociální pracovnice NZDM Molo Vele�ín
          Mgr. �áèková Ivana

Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ína poøádá
Výlet do Novohradských hor

Nad Pohoøím je kraj zaniklých vesnic �ance, Staldberg a
Berau s pozùstatky domù a kvetoucích narcisù. Nedaleko je

Eichelberg (1054 m.n.m) s prameny Lu�nice.
Trasa je dlouhá asi 16 km a není fyzicky nároèná, nutno mít

nepromokavé boty.
Prùvodce Milan Ko�eluh a pes JONÁ�

Odjezd: NEDÌLE 24. DUBNA v 8.30 z autobusového nádra�í
Vele�ín

Pøedpokládaný návrat 19.00
Cena 250 Kè, dùchodci a studenti 200 Kè

Pøihlá�ky ztvrzené zaplacením poplatku do 19.4. v Infocentru
na  nám. J. V. Kamarýta 89, tel.: 725 919 382, email:

info@pomalsi.cz



8

èíslo 4  2016   vydáno ve Vele�ínì dne
1.4.2016

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: 380 331 016

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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