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V  polovinì  mìsíce  dubna  jsem  spolu  s  vedením
Jihoèeského kraje a s dal�ími starosty na�eho kraje a kraje
Vysoèina nav�tívil Evropský parlament  ve  francouzském

�trasburku. Krátký  studijní  pobyt,  který  se  uskuteènil  na
základì  pozvání  europoslance  RNDr.  Pavla  Poce,  byl
zamìøen  nejen  na  poznání  prostøedí  europarlamentu,  ale
hlavnì na seznámení se s jeho fungováním vèetnì toho, co
�bì�ný� obèan nemù�e vidìt. Mìli  jsme mo�nost se  jako
hosté  zúèastnit  èásti  jednání  parlamentu,  kdy  jako  host
vystoupil  prezident  Portugalska.  Jeho  øeè,  která  byla
simultánnì pøekládána do 25  jazykù vèetnì  èe�tiny,  byla
vìnována  podpoøe  Evropské  unie.  Poté  jsme  vidìli
hlasování,  co�  by bylo  zejména pro  na�e  poslance  urèitì
inspirativní. V obrovském kruhovém sále (v plném poètu
751 poslancù + personál) hlasování probíhalo neskuteèným
tempem. O  jedné  otázce  se  hlasovalo  veøejnì  zvednutím
pa�e    výzva  pøedsedajícího,  hlasování  a  ihned  výsledek
(bez  sèítání  hlasù,  optická  vìt�ina).  Dal�í  otázka  byla
personální    hlasování  tajné  stisknutím  tlaèítka,  bìhem
dvou sekund na tabulích výsledek. O následujících bodech
se  hlasovalo  �kombinovanì�,  zvednutím  ruky
a zmáèknutím tlaèítka. V�e bylo velice rychlé, pøipravené
a  s  urèitou  �nápovìdou�  pracovníkù  jednotlivých  frakcí.
Také mì zaujalo oznámení o finanèním postihu poslance,
který  za  sebe  nechal  v  nepøítomnosti  hlasovat  kolegu.
Velice zajímavá byla i beseda s europoslancem, rozhovor
s èeským zamìstnancem parlamentu a hlavnì pak semináø
s  názvem  �Kraj  ve  vztahu  k  Evropské  unii�. Mluvilo  se
také o vztahu ÈR a EU, o pozadí  vyjednávání  dotaèních
titulù pro ÈR, pro  jednotlivá ministerstva, ale  také pøímo
pro obce s vynecháním �národního síta�. Tady nám byly
potvrzeny  na�e  domnìnky,  �e  se  spousta  naøízení
a  nejrùznìj�í  pravidel  �rozpracovává�  u  nás  v  republice
a tudí� �iroká mnohastránková a èasto nesmyslná naøízení

a paragrafy vytváøejí na�i sna�iví úøedníci. Pøi kontrolách
vyu�ití dotací pak nezbývá úøedníkùm z EU nic jiného, ne�
kontrolovat  a  pøípadnì  postihovat  nedodr�ení  pùvodnì
jednoduchých  pravidel,  které  v�ak  èeský  úøednický
horlivý �iml rozpracoval do �dokonalosti�.
     Mùj skeptický názor na poskytované dotace je znám,
ale pokud taková mo�nost existuje, nebylo by �patné �cizí�
peníze do mìsta získat. V poslední dobì se podaøilo pou�ít
takovéto  prostøedky  na  úpravu  a  zateplení  na�ich
�kolských zaøízení, znaènì se vylep�il vzhled a funkènost
domu  èp.  256  (DPS),  zavedl  se  systém  bioodpadu,  a  to
z  operaèních  programù  ministerstva  �ivotního  prostøedí
a Státního fondu �P. Mám radost, �e mohu oznámit vý�i
pøidìlených  dotací  na  leto�ní  rok.  Jedná  se  o  peníze
z  ministerstva  pro  místní  rozvoj  ve  vý�i  9  mil.  Kè  na
výstavbu  peèovatelského  domu  (Krumlovská  144)  a  na
IV.etapu  revitalizace Sídli�tì Na Vr�ích � Nad Cihelnou
(3,95  mil.  Kè).  Èástku  120  tis.  Kè  máme  pøidìlenu
na  osvìtlení  pøechodu  pro  chodce  �Oran�ový  pøechod
Nadace  ÈEZ�.  Dal�í  projekty  a  �ádosti  jsou  ve  stadiu
pøíprav      rekonstrukce  nového  pavilonu M�,  stará  èást
hasièské  zbrojnice  a  domy  èp.  376379,  rekonstrukce
budovy  U  Zlaté  podkovy  z  programu  Nová  Zelená
úsporám,  obnova  pøestupního  terminálu  �  autobusové
nádra�í  z  IROP,  atd.  Tak�e  ne  v�echno,  co  vychází
z Evropské unie, je �patné.J

            Josef Klíma, starosta mìsta
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31.3.  2016  jsem  se  do�il  70  let.  Chtìl  bych  podìkovat
mìstu Vele�ín a lidem, kteøí toto mìsto a obyvatele zastupují,
za  milé  pøání  k  mým  narozeninám.  Jsem  potì�en,  �e  se
zastupitelé  starají  o  vzhled  i  prosperitu  mìsta,  ale  té�
o obèany, kteøí v tomto mìstì �ijí.

                                                 Ale� Baldík, Vele�ín 374

 za blahopøání poslané k mým
narozeninám.  Dìkuji  také  sociální  komisi  za  pìkný  dárek
a odborùm Jihostroje za písemné blahopøání.

              Jaroslav Rù�ièka

  k  mým  narozeninám  panu
starostovi Mgr. Klímovi a místostarostovi Jiøímu Rù�ièkovi,
za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  paní  Papírové  a  paní
Uretschlägerové. Té� dìkuji odborùm Jihostroje.
                                                                 Rù�ena Buchancová

Mgr.  Klímovi  za  blahopøání
k  mým  80.  narozeninám  a  pìkný  dárek.  Rovnì�  dìkuji  za
náv�tìvu  paní  Papou�kové  a  paní  Radové.  Dále  dìkuji  za
dárek  od  Jednoty  Kaplice,  který  mi  pøedala  paní
Sumerauerová  a  paní  Syslová.  Nakonec  dìkuji  Odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín za písemnou gratulaci.
                                                                              Nìmec Vladislav

, �e se naposledy
pøi�li rozlouèit s panem Martinem Mokou, dìkuji za v�echnu
útìchu a nabízenou pomoc.
                                                              Eva Moková s rodinou

V soboru 9.4.2016 jsme pøivítali malé obèánky do na�eho
mìsta. Dìkuji v�em rodièùm, �e si na�li tu chvilku a pøi�li do
obøadní sínì i s babièkami a dìdy.
A kdo byl pøinesen rodièi ?

Je�tì jednou pøeji v�em hodnì zdraví, �tìstí, lásky a mnoho
trpìlivosti pøi výchovì.

Za obèanskou komisi Zdeòka Kleinová.

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 knihov
nou.  S  sebou  si  nezapomeòte  pøezùvky  pro  sebe,  své  dítì
a pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za rodinu.

Co se dìlo v dubnu?
Ve ètvrtek 7.dubna jsme se jako ka�dý rok touto dobou se�li

na høi�ti u Layeráku, abychom uklidili dìtská høi�tì a pøilehlé
prostory, kde si na�e dìti rády hrají. Se�lo se nás dost a �lo nám
to hezky od ruky. V�em zúèastnìným moc dìkuji za pomoc. (viz
barevné foto na str.2)

Co nás èeká?
Srdeènì  Vás  zveme  ve  støedu  1.èervna  v  10h  do  prostor

klubíèka, kde bude pro na�e nejmen�í pøipravený �dìtský den�
plný her, soutì�í a jiné zábavy. Nebude chybìt ani drobná odmìna
pro zúèastnìné, tak je na co se tì�it :)

U�ívejte jara, s pozdravem  Mgr. Lenka Moravcová

Ka�dým rokem  zájmové uskupení �IRÁK Country Dance
Club z.s.uskuteèní 2 brigády na úklid  odhozeného �smetí� jinam,
ne� jsou k  tomu urèené odpadní nádoby.  ��iráci�uklízí za ty, co
je�tì nemají ten správný návyk udr�ovat  prostøedí bez pohoze
ných odpadkù.

Tak i 10.4.2016 v  podveèer vyrazila v  hojném poètu parta
èlenù s  odpadními pytli a v  rukavicích do terénu mezi ulicemi
V  DomkáchKaplická a Krumlovská a vysbírali v�e, co nepatøí
na veøejný prostor. A fotografie dokazuje, �e toho bylo nemálo.
Nejvíce odpadu se nasbíralo kolem silnice E55.

Prùchodem ulicemi V  Úvoze, èi Krumlovskou se zdá na první
pohled èisto. Jen èeho je hojnì, to jsou odhozené vajgly z  cigaret.
Stovky  jich  pøi
procházení ulicemi
oku  neunikne.  A
neustálé  sehýbání
pøi sbírání ze zemì
je  tìlocvik.
Nestálo  by  za  to
kuøákùm se zamy
slet,  �e  i  zbytek
cigarety  je  odpad
patøící  do  odpad
ního ko�e?

Zapsala
Petra Havlíèková.

Mìsto  Vele�ín  uzavøelo  na  základì  zmìny  zákona  è.
13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,    ve  znìní
pozdìj�ích  pøedpisù,  s  Mìstem  Kaplice  veøejnoprávní
smlouvu na úseku výkonu pùsobnosti speciálního stavebního
úøadu ve vìcech místních komunikací.

�ádosti týkající se silnièního hospodáøství (napø. pøipojení
nemovitostí  sjezdy,  zvlá�tní  u�ívání  místní  komunikace,
uzavírky, místní a pøechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích�.)  podávejte  na  odbor  dopravy  a  silnièního
hospodáøství MìÚ Kaplice.

Ve�keré  informace  o  nále�itostech  k  podání  a  �ádosti
najdete na webových stránkách Mìsta Kaplice � www.mesto
kaplice.cz   odkaz odbory MìÚ � odbor dopravy a silnièního
hospodáøství. �ádosti podávejte s dostateèným pøedstihem.

MìÚ Vele�ín

Èinnost zásahové jednotky (2016):
  22.1. � Po�ár chaty Kamenný Újezd
  26.1. � Úprava CAS 32
  15.2. � Údr�ba dýchací techniky po výcviku
  20.2. � Pøezutí Tatry
  23.2. � Po�ár � Vele�ín ulice na Hvízdalce
  24.2. � Po�ár � Samota u trati � Kamenný Újezd
    9.3. � Po�ár � rodinný dùm Besednice
  18.3. � Po�ár støechy � Strádov
  27.3. � Technická pomoc pøi snesení pacienta ZZS

V lednu se zaèaly opìt scházet dìti na pravidelné støedeèní
schùzky, aby se pøipravily na závodní sezónu. Tu odstartují ji�
23.4.2016 v Omlenicích, kde pobì�í ve dvou dru�stvech. Poté
následují pøi sobotách dal�í soutì�e, kterých se budou úèastnit.
Dorostenky,  �eny  a  mu�i  zahájí  tento  rok  7.5.2016  a  to  na
Okrskové soutì�i ve Vì�ovaté Pláni.
  Mladí hasièi se jako ka�doroènì zúèastní akce Ukliïme svìt,
kdy uklidí okolí hasièárny a pøilehlé sídli�tì.
  Na  sobotu  30.4.  pøipravujeme  spoleènì  s  KIC  Vele�ín
zábavný program na stavìní Májky a strávení pøíjemného dne,
tak snad nám vyjde poèasí a akce se podaøí.

Za SDH Vele�ín  èlenka sboru
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Datum: nedìle 8. kvìtna 2016
§   Sraz: v 8:30 v parku J.V. Kamarýta (u cukrárny)
§   Program: vycházka zaměřená na pozorování ptáků a jejich
urèování podle hlasu
§   Trasa: od parku areálem zemědělského družstva do sadu
u èistírny odpadních vod s ukonèením u lípy v Latránu. Trasa
vede po zpevnìných cestách (viz. mapka).
§   Předpokládaný konec  mezi 10 a 11 hodinou
§   Pořádá: Liga lesní moudrosti kmen Otyókwa a ZO ČSOP
Vele�ín
§   Doporučené  vybavení:  nenápadné  oblečení,  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

v  M�  Vele�ín  9:15  �  10:00
(výtvarný obor)

  v  17:30,  sál  ZU�  Vele�ín  (SO�)  

  v  M�  Vele�ín  9:00  �  9:45
(výtvarný obor)

.  ve  14:00  kino  Vele�ín  

  v  M�  Vele�ín  8:45  �  9:30
(výtvarný obor)

.  v 18.00   Galerie U Jakuba 
 (hudba  �áci B.Da�kové)

  ZU�  Vele�ín  galerie
U Jakuba

.  v17:30, sál ZU� Vele�ín (SO�)
   Koncert �ákù klavírní tøídy H. Mare�ové

  v 17:30, sál ZU� Vele�ín (SO�)
  Koncert �ákù klavírní tøídy M. Valentové

   v 18:00, sál ZU� Vele�ín (SO�)
  Koncert �ákù violoncellové tøídy B. Da�kové

   v 18:00, sál ZU� Vele�ín (SO�)
  Koncert �ákù smyècové tøídy M. Bù�kové

ZU�

Kulturnìzábavné OLYMPRIO
sobota 14. kvìtna 2016, od 14.00 hod. Nové Hrady, námìstí

Prezentace  oblastí Novohradsko
 Doudlebsko
Setkání  íèkaøù, kulturákù, pøátel
zábavy  a  turistiky,  podnikatelù
v  cestovním  ruchu,  aktivních
divákù,�
Hrají kapely Sunny Band a Fontanela Obèerstvení  zaji�tìno
Poøadatelé:  Destinaèní  spoleènost  Novohradsko  �
Doudlebsko, Sdru�ení Rù�e, Kulturní a informaèní centrum
Mìsta  Nové  Hrady.  Ve  spolupráci  s  informaèními  centry
z regionu Novohradsko � Doudlebsko.
Dal�í  informace  na  KIC  Nové  Hrady,  tel.  386  362  195,
602 150 208, www.kicnovehrady.cz
Akce je podpoøena z dotaèního programu Jihoèeského kraje:
Ji�ní  Èechy  olympijské  2016    Podpora  kulturních  akci
v olympijském duchu.

Termín: 15. 5. 2016
Zaèátek: Hojná Voda � parkovi�tì u hotelu 10.00 hodin
1. etapa: 10.00 hodin � 13.00 hodin  výstup na horu Vysoká
(1034 m.n.m.)
13.00 � 14.00 hodin  pauza na obìd
2. etapa: 14.00 � 17.00 hodin  výstup na Kraví (953 m.n.m.)
a Kuní horu (923 m.n.m.)
Obì  èásti  putování  povedou  cestou  kolem  málo  známých
skalních  útvarù  (Kamenný  høib,  Støepy,  Rotstein,  Mùstek,
Tøíraz, Severní høeben ad.). Prùvodcem po celý den bude pan
Milan Ko�eluh.
Stupeò obtí�nosti: trasy zvládnou i ménì zdatní turisté
Akce je souèástí projektu Aktivní dovolená na Novohradsku
  vrcholy  v  pøed  i  poolympijském  èase.  Úèastníci  obdr�í
herní  karty  ke  zdolávání  vrcholù  Novohradských  hor
a  objevování  dal�ích  zajímavostí  turistické  destinace
NovohradskoDoudlebsko.  Úspì�ní  absolventi  tras  a  cílù
obdr�í unikátní pamìtní minci.

Oznamujeme, �e ode dne 5. 4. 2016 Domov pro seniory
Kaplice  pracovi�tì Kaplice, Míru 366, poskytuje pobytovou
sociální  slu�bu  na  adrese  Nemocnièní  429,  381  01  Èeský
Krumlov (areál Nemocnice Èeský Krumlov, a.s., budova C,
pøízemí).

Toto  opatøení  bude  trvat  po  dobu  rekonstrukce,  nástavby
a pøístavby objektu v Kaplici. Provoz Domova  tak  zùstává
nepøeru�en.
�ádosti o poskytování sociální slu�by pøijímáme nadále, a to
na vý�e uvedené adrese.
Více  informací  mù�ete  sledovat  na  na�ich  webových
stránkách www.domovkaplice.cz
Dìkujeme za pochopení

Mgr. Vladimíra Holczerová
øeditelka Domova pro seniory Kaplice
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v  uplynulém  mìsíci  bøeznu  jsme  si  pøipomnìli  77  let  od
obsazení území Èesko  Slovenské republiky nacistickým Nìmec
kem. K této pøíle�itosti jihoèeský Klub vojenské historie Kallich
pøipravil pro veøejnost prohlídku zrekonstruovaného a vybave
ného  objektu  vz.  36  pøedváleèného  opevnìní  dochovaného  v

Borovanech.
Vojenskohis
torická  èást
Spolku  pøátel
mìsta  Vele
�ína  se  této
p r o h l í d k y
zúèas tn i l a .
È l e n o v é
KVH Kallich
obleèeni  v
d o b o v ý c h
uniformách
nám  pøipo
mnìli historii,
d ù v o d y
výstavby  i
t e c h n i c k á

data  pøedváleèného  opevnìní.  Následovala  prohlídka  objektu.
Malým  vstupním  otvorem  jsme  se  protáhli  do  stísnìného,  ale
krásnì zrekonstruovaného a vybaveného interiéru bunkru. Vùnì
historie,  mno�ství  dobových  pøedmìtù,  vojenské  výstroje  i
výzbroje mám malinko nastínilo atmosféru, kterou museli pro�í
vat vojáci nasazení v tìchto objektech.

Pokud  byste  se  pøí�tì  chtìli  zúèastnit  podobného  výletu,
prohlídky  èi  besedy  pøijïte  mezi  nás  do  Spolku  pøátel  mìsta
Vele�ína.

Dal�í  vojenskohistorická  akce,  která  probìhne  pøímo  ve
Vele�ínì 2.  èervence,  bude  oslava  101.  výroèí  narození  pana
Prokopa  Brázdy.  Mìsto  Vele�ín  k  této  pøíle�itosti  pøipravuje
spoustu zajímavých vìcí dokonce i jedno veliké pøekvapení, které
si nesmí nechat ujít �ádný fanou�ek vojenské i letecké historie.

Ale� Rieger

Aktuální informace ohlednì Petice proti zmìnì územního plánu è.3:
Zaènìme velmi dobrou zprávou: Mìsto vyhovìlo �ádosti 1219

obèanù  ve  vìci  zmìny  územního  plánu  (ÚP).  Jak  napsal  starosta
mìsta v dubnovém zpravodaji,

 V prvních dvou bodech petice jsme tedy jednotní.
To  samozøejmì  neznamená,  �e  by  petice  byla  zbyteèná  �  právì
naopak.

Díky petici jsme se se�li s radou mìsta a prezentovali na�e postoje
a názory. Shodli jsme se, �e zmìna souèasné ubytovny na byty by
mìla obyvatelùm ubytovny pøinést

 Samotný právní úkon v�ak nestaèí. My v�ichni
musíme  zapracovat  na  spoleèném  sou�ití,  vzájemné  toleranci
a empatii. A mluvit spolu.

Za tímto úèelem jsme navrhovali  Tomu rada
mìsta naklonìna není.

S  radou  mìsta  jsme  také  diskutovali  o  krocích  potøebných
k úspì�né  integraci obyvatel ubytovny a  její zmìnì na standardní
bydlení. Jendím z úkolù do budoucna je  zapracovat na spoleèném
sou�ití, na co� by se mìl zamìøit jeden z bodù strategického plánu
mìsta.

Na jednání zastupitelstva mìsta 11. dubna zastupitelé vzali na
vìdomí po�adavky petice, nicménì rozhodnutí o zmìnì územního
plánu posunuli na dal�í jednání zastupitelstva (20.6.2016 v kinì).

Nepova�ujeme za vhodné, aby pan Rù�ièka z postu místostarosty
mìsta  vytýkal  autorùm  a  signatáøùm  jakékoliv  petice,  �e  touto
formou vyjádøili svùj názor. V demokratické spoleènosti mají petice,
stejnì jako volby, své místo.

Plné znìní èlánku si mù�ete pøeèíst na www.forumvelesin.cz/pe
tice.

Je�tì  jednou  dìkujeme  v�em,  kteøí  na�i  iniciativu  podpoøili
a kterým není budoucnost na�eho mìsta lhostejná.

Za petièní výbor Lenka Moravcová

 Pokusím se co mo�ná nejstruènìj�ím zpùsobem reagovat na akci,
která rozvíøila jinak poklidné vody Vele�ína a jak organizátoøi jistì
pøedpokládali, napáchala pìknou paseku. Pro objasnìní podstaty vìci
v�ak pár øádkù bohu�el nestaèí. Petice sama o sobì je jeden velký
nesmysl ( dolo�ím a vysvìtlím ní�e). A nebýt doprovodného èlánku
M.Hulíka " Stavíme ghetto?", který  jasnì predikuje, o co  tady ve
skuteènosti  pùjde  (  s  uvádìnými  nesmysly  nemá  na�e  zaøízení
absolutnì  nic  spoleèného    viz  vyjádøení  kompetentních  orgánù
v závìru ), byla by to nejspí�e jen jedna z øady  vele�ínských petic,
proti tomu, èi onomu. Jeden zásadní rozdíl tu v�ak pøeci jenom je.
Pokud petice nevyzývá k násilí, rasismu, èi jiným, zákonu odporují
cím skutkùm, mù�e ji skuteènì podat èi podepsat kdokoliv. Otázkou
zùstává, jestli  to mù�e mít nìjaký efekt.   Doteï se myslím místní
petice týkaly pozemkù, majetku èi zaøízení obce. V tom pøípadì pak
mù�e  zastupitelstvo,  coby  nejvy��í  orgán  obce,  uèinit  na  podnìt
petice rozhodnutí. V aktuálním pøípadì si ov�em organizátoøi tro�ku
popletli  pojmy  a  dojmy,  proto�e  po�adují  soukromý  stavební
pozemek zmìnit na veøejné prostranství  a  to  samozøejmì nemù�e
bez souhlasu vlastníka projít.

     Dále se organizátoøi ani v nejmen�ím nenamáhali seznámit se
skuteènou  situací,  nikdy  u  nás  nebyli,  nikdy  nás  nekontaktovali
a dokonce je ani osobnì neznáme. Co je ale vrcholem nekorektnosti,
tak pøed spu�tìním akce ani v jejím prùbìhu, kdy jsem �ádal ètyøikrát
o zveøejnìní na�eho stanoviska, tak neuèinili. Ostatnì to neudìlali
dodnes, jen �íøí na webu dal�í bludy a výmysly. Ano, na�e stanovisko
nejen plnì vysvìtlovalo nesmyslnost petice, která mìla pùvodnì být
proti roz�íøení ubytovny, ale kladla jim i nepøíjemné otázky a to se
jaksi nehodilo.

       Petice má  tedy zabránit hypotetickému  roz�íøení ubytovny
o tøetí dùm a po�aduje splnìní tìchto tøí bodù :

:
v tom pøípadì tedy plocha zùstane pro obèanskou vybavenost, co�
je  úplnì  nejsnaz�í  model  právì  pro  stavbu  ubytovny.  Právì  na
takovémto pùdorysu  jsme postavili ná� nový bytový dùm. Kdyby
do�lo  k  po�adované  zmìnì,  bude  to  komplikovanìj�í,  proto�e  na
bytový dùm jsou logicky kladeny mnohem vy��í nároky a bude se
jednat o standardní byty s ve�kerým zázemím, tedy vèetnì parkova
cích míst, která jen tak mimochodem, máme legální ve Strahovské
jenom  my,  ostatní  parkují  v  rozporu  se  zákonem  o  pozemních
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komunikacích.   Chci zároveò prohlásit, �e stavba ubytovny nikdy
nebyla a není v plánu. V teoretické rovinì, s výhledem na nìkolik
let dopøedu, jsme hovoøili o mo�nosti stavby komfortních velkých
bytù 3+1 a 4+1, proto�e na nì registrujeme 11 zájemcù (7 z Vele�ína),
které by byly primárnì urèeny k prodeji. Tedy standardní developer
ský projekt  a  jen  tì�ko  si  lze pøedstavit,  jak  si  takový byt  kupují
sociálnì vylouèení.

: to zní logicky, �e?
Tím spí� pro nás, kteøí jsme v bol�evismu museli strávit kus �ivota.
Pokud se organizátoøi na svém webu radují, �e starosta  jaksi vzal
podepsanou  a  zastupitelstvem,  coby  nejvy��ím  orgánem  mìsta,
jednomyslnì schválenou zmìnu a jen tak mezi øeèí z ní udìlal veøejné
prostranství,  pak  se  tomuto  øíkalo  znárodnìní.  Tyto  romantické
pøedstavy klidnì pus�te z hlavy, to by samozøejmì mohl udìlat pouze
vlastník a dobrovolnì nebo pozemek prodat.  A ani jedna varianta
nepøipadá v úvahu. Kdyby k jakékoliv stavbì v budoucnu mìlo dojít,
mìsto se samozøejmì stane ze zákona úèastníkem stavebního øízení
a mù�e uplatòovat své po�adavky, èi zamítavá stanoviska pøesnì dle
stavebního zákona.

: to je vùbec
nejúsmìvnìj�í  bod  programu.  Toto  si  organizátoøi,  chceteli  tzv.
"petièní výbor" pøedstavují tak, �e bez sebemen�í znalosti vìci, by�
i jen v obecné rovinì( dolo�íme mno�ství m vyjádøení kompetentních
orgánù  )  a  bez  mo�nosti  vyjádøení  protistrany,  �íøí  petici  velmi
útoèným a nekorektním zpùsobem, èeho� jsem byl osobnì svìdkem,
kdy�  aktivisté  zvonili  u  sousedù.  Po  vylhaných  a  zmateèných
argumentech,  které  uvádìli,  bych  podepsal  i  já.  Proto  se  ani  na
vìt�inu obèanù, kteøí dostali jen jednostrannou informaci, nezlobíme.
Jiná  vìc  jsou  informovaní  èlenové  petièního  výboru,  pøípadnì
aktivisté a samozøejmì se dotá�eme i pøíslu�ných profesních komor
lékárníkù  èi  dìtských  lékaøù,  jestli  se  sluèuje  s  jejich  etickým
kodexem �íøení podobných xenofobních pamfletù z jejich pracovi��.
Uvedena pøímo v petici byla i základní �kola, co� se záhy ukázalo
jako dal�í z øady l�í.

     No a  tímto  jsme  tedy pùvodnì po�adované body vyèerpaly
a zbyla nám jen velice útoèná a rasistická atmosféra, se kterou jen
tì�ko pùjde nìco udìlat.  Tento èlánek pí�u 18.4.2016 a dovolím si
pøedpovìdìt, jak to celé dopadne.  Celá ta aféra nebude mít vítìze,
jen  pora�ené. Na�e  spoleènost  byla  silnì  po�pinìna  a  bráníme  se
soudní cestou, ve mìstì vzrostla nenávist a nevra�ivost. V samoob
sluze Trefa, dle svých výpovìdí, nebyli obslou�eni velmi nedùstoj
ným zpùsobem , nìkteøí  na�i nájemníci  samozøejmì Romové, právì
s  odkazem  na  petici.    Rodiny,  které  mìly  �anci  dosáhnout  na
regulérní, stabilní a dlouhodobé ubytování, které je tolik �ádáno na
v�ech úrovních, o ni pøijdou. Ve dvanácti bytech bydlí u nás invalidé,
v osmi starobní dùchodci a v 22 matky s malými dìtmi. Celkem pøes
70 dìtí u nás dostává �anci na dùstojný �ivot, pøièem� mnohé z nich
by  bez  na�í  pomoci  skonèily  v  "dìcáku  èi  azyláku",  co�  ostatnì
potvrzují i sociální pracovníci v pøíloze. Romové u nás tvoøí 13%
ubytovaných  a  patøí  jednoznaènì  k  tìm  nejslu�nìj�ím.  My  svoji
�ádost, ohlednì zmìny územního plánu stáhneme, u�etøíme 50 tisíc
a v�e zùstane, jak bylo.  Nepochybnì i toto bude presentováno jako
vítìzství, a� si to ka�dý pøebere, jak chce. Chceme tímto èlánkem
jen informovat ty, kdo� o to stojí a necháme na nich, jak s informa
cemi nalo�í. Chápeme dokonce obavy obèanù,  �ivené od  rána do
veèera  sdìlovacími  prostøedky.  Ve  spoleènosti  jsou  nepochybnì
rasismus a závist pevnì zakoøenìny a nemáme ani ambici s tím nìco
dìlat. Pouze zlep�it  informovanost, co� by mnohým mohlo staèit.
Ani tady si ale nedìláme velké nadìje, proto�e po tøi roky jsme na
webu mìsta i v tomto Zpravodaji vyzývali k náv�tìvì nebo sdìlení
stí�ností, èi podnìtù. Za celou dobu ani jediná reakce, dokonce ani
anonymní . A to je co øíci.  Proto nás právì spu�tìná akce skuteènì
zaskoèila.

   Abychom zabránili jakýmkoliv spekulacím a situaci objasnili
ze  v�ech  pohledù,  svolal  starosta  na  ná�  podnìt  na  24.3.2016  na
radnici schùzku rady mìsta a v�ech zainteresovaných orgánù z mìsta
i  regionu.  Jen  namátkou.  Vedle  místní  a  státní  policie,  zde  byli
vedoucí  pracovníci  sociálních  a  zdravotních  odborù  z  Kaplice  a
Èeského Krumlova, úøadu práce, péèe o matku a dítì, kurátor a také
zástupci v�ech �kolských zaøízení ve mìstì  cca 20 osob.  Prohla�uji,
�e  v  celé  více  ne�  hodinové  diskusi,  nepadlo  na  adresu  na�eho
ubytovacího zaøízení jediné negativní stanovisko, spí�e pravý opak.
Pod tímto textem uvádíme zkrácené verze, které si v plném znìní
mù�ete  spolu  s  dal�ími  dokumenty
stáhnout na adrese http://leteckaposta
.cz/282765649. Doètete  se  tam napøí
klad,  �e  nájemné  u  nás  je  na  zcela
obvyklé  vý�i,  zatímco  poskytované
slu�by a standard bydlení vysoce pøe
kraèuje  jakékoliv  jiné  zaøízení  mini
málnì  v  celém  regionu. V  naprostém
rozporu s tvrzením p. Hulíka, se jedná
o informované a profesionální pracov
níky, kteøí u nás prakticky dennì odvá
dìjí  �pièkovou  práci  a  spolupráci  ve
v�ech smìrech si velmi pochvalují. Na
schùzce jsme se také dohodli na moni
toringu osob, potulujících se po Vele
�ínì, proto�e jakmile se jedná o Roma
èi podivnì vypadající osobu, je spojo

vána s námi, co� je naprostý nesmysl. Pokud by jakýkoliv problém
s na�ím nájemníkem nastal, umíme ho vyøe�it mnohem rychleji, ne�
kdokoliv jiný.

   Jen ve zkratce se pokusím vyvrátit dal�í fámy: nikdy v dìjinách,
tedy za 25 let, na�e spoleènost nedostala ani ne�ádala jedinou korunu
dotací, grantu, èi jiné podpory.  Mají se k nám nastìhovat uteèen
ci�to nestojí ani za komentáø, dal�í ubytovna má být pro 300 cikánù
 to bylo sdìleno pøímo mnì�  Pova�ujeme za nehoráznou drzost
nazývat  na�e  domy  ghettem.  Jsme  pøesvìdèeni,  �e  jsou  nejlépe
udr�ovaným a spravovaným zaøízením spoleèného bydlení ve mìstì
a  staèí  se  podívat  pøes  ulici  na  bytové  domy  mìsta,  èi  jiných
vlastníkù.  Pøiznávám  ov�em  i  svùj  díl  viny.  Tu  spatøuji  zejména
v  tom,  �e  jsme  celé  roky  na�e  nájemníky  �ádali,  aby  se  nedali
vyprovokovat, tedy se víceménì nebránili.  Øíkali jsme jim, " pojïte
si to tu udìlat pìkné a èisté, oni to pochopí a zvyknou si". Tak to byl
krutý  omyl  a  pro  zamindrákované  slabochy  se  stali  jen  snadným
terèem. Neoèekávali jsme a ani nedostali od mìsta ani jeho obyvatel,
�ádnou pomoc. Vìøte, �e na�im nájemníkùm by staèila jen obyèejná
lidská slu�nost a respekt.

Ná�  návrh:  ustanovit  z  øad  zastupitelù  komisi  pro  kontrolu
a komunikaci s na�ím zaøízením. Jak známo, za tøi roky provozu nás
nikdo nikdy nekontaktoval ani nenav�tívil. Tak�e napøíklad by  tøi
zastupitelé sbírali podnìty od obèanù, ze �kol,  od policie mìstské i
státní,  sociálek  a  pracovních  úøadù.  Dáme  jim  pøístupy  k  na�im
bezpeènostním kamerám a kdykoliv budou mít do na�ich domù volný
pøístup. Mohou nám navrhovat opatøení i zmìny, pøivítáme i besedu
s na�imi nájemníky atp. Vìcnì, slu�nì, konkrétnì.  Øeknìme v�dy
po pùl roce se udìlá veøejné zhodnocení stavu, pøípadnì návrh zmìn,
zlep�ení�

                                          M.�refl, jednatel PARTY comp.s.r.o.

Pøílohy:
*�Policie ÈR � OOP Kaplice nezaznamenala v roce 2015 a ani

v  souèasné  dobì  neeviduje,  �e  by  v  lokalitì  ul.  Strahovská  ve
Vele�ínì docházelo k vy��í míøe páchání protiprávního jednání, ne�
je bì�nì obvyklé v jakékoliv jiné èásti a lokalitì mìsta Vele�ín.

npor. Mgr. Jiøí Kalina, zástupce vedoucího oddìlení

 * Vzájemnou spolupráci mezi OSVZ a ubytovnou ve Vele�ínì
pova�ujeme za velmi dobrou. Jednání ze strany majitele i povìøených
správcù pova�ujeme za vstøícné a korektní. Díky kvalitní spolupráci
jsme byli schopni v minulosti vyøe�it mnoho osob i rodin, které se
ocitli v krizové situaci bez støechy nad hlavou a v nejednom pøípadì
tak  pøede�li  umis�ování  dìtí  do  zaøízení  soc.  péèe.  Ubytovna
podmiòuje  ubytovací  slu�by  nekonfliktním  jednáním  jak  vùèi
ostatním ubytovaným  tak  i  vùèi okolí. V problémových  situacích
dostáváme  zpìtnou  vazbu.  Jako  pozitivní  vnímáme,  �e  ubytovna
nemá zájem o fluktuaci ubytovaných a nabízí mo�nost dlouhodobého
bydlení. Proto  také klientùm, kteøí "se osvìdèí" a mají dostateèné
osobní kompetence, nabízí té� princip "propustného bydlení"  tedy
pøípadný  posun  z  ubytovny  do  standardního  typu  bydlení  tj.  do
nájemního bytu. Tuto mo�nost �ádná jiná ubytovna ani v �ir�ím okolí
nenabízí. Ceny za ubytování  jsou  standardní  a pøimìøené. Z vý�e
uvedených dùvodù pova�ujeme ubytovnu ve Vele�ínì za solidního
partnera.                             Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví ÈK

Mgr. Ingrid Pechová vedoucí odboru

* Z na�ich zku�eností mohu konstatovat, �e celý areál zmiòované
ubytovacího  zaøízení  je  jedno  z  nejlépe  hodnocených  zaøízení  z
hlediska  vybavení,  èistoty,  zázemí  a  nabízených  aktivit  pro malé
klienty v podobì kina, høi�tì, PC herny apod. Problémy klientù èi
s klienty ubytovny, nijak nepøevy�ují   problémy na dal�ím území
obce.

                      Bc. ��astná Martina vedoucí OSVaZ MìÚ Kaplice

*Úøad práce ÈR, pracovi�tì Kaplice na základì svého zji�tìní
konstatuje, �e kvalita bydlení na tìchto ubytovnách je nesrovnatelnì
vy��í, ne� na jiných ubytovnám v územním obvodu Úøadu práce ÈR
� KoP Kaplice. Kvalita  nìkterých  ubytovacích  jednotek  v  tìchto
ubytovnách ve Vele�ínì má dokonce charakter bytu.

                Ing. Jitka Sládková  vedoucí odd. kontaktního pracovi�tì

Takto prý vypadá ghetto...

Tento èlánek vìt�ího rozsahu je uveøejnìn za poplatek jako plo�ná inzerce
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Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské
sportovní  oddíly  v  aktuálním  mìsíci  poøádají  nebo  se  jich
úèastní.

Ètyøicátý ètvrtý roèník Rallye Èeský
Krumlov klepe na dveøe. Motoristický podnik s historií sahající
do poèátku 70. let minulého století napí�e dal�í kapitolu ve dnech
27. a 28. kvìtna 2016. Presti�ní  závod  je  souèástí  evropského
�ampionátu  FIA  Central  Rally  Trophy,  o  body  do  èeského
mistrovství pøijede bojovat kompletní tuzemská �pièka v auto
mobilových soutì�ích i posádky historických speciálù.

Koncept soutì�e vychází z modelu osvìdèeného v minulých
letech,  tentokrát  si  v�ak poøadatelé pøipravili  hned dvì zbrusu
nové rychlostní zkou�ky. Divácky velmi atraktivní bude okru
hový test na úèelové komunikaci mezi Skøidly, Horními Svinci
a Holkovem poblí� Vele�ína, který je zaøazen do harmonogramu
obou etap (páteèní prùjezd startuje v 19:05, sobotní v 7:48).

Poprvé  se  èeskokrumlovská  rallye  pojede  v  sobotu  také
u Ro�mberku nad Vltavou, zmìny doznal populární test s cílem
v  nedalekém  Svatém  Janu  nad  Mal�í.  Spojením  s  �erzetou�
Kohout  bude  tento  úsek  s  více  ne�  24  mìøenými  kilometry
nejdel�ím ze v�ech.

Centrem v�eho  dìní  bude  po  celou  dobu konání  jihoèeské
soutì�e Výstavi�tì Èeské Budìjovice, slavnostní start, cíl a vy
hlá�ení vítìzù znovu hostí èeskokrumlovská Jelení zahrada.

Soubì�nì s �velkou� rallye se v regionu uskuteèní pátý roèník
New Energies Rallye Èeský Krumlov, ekologické soutì�e pro
vozidla s alternativním pohonem, která  je premiérovì souèástí
svìtového �ampionátu FIA Alternative Energies Cup.

Podrobnìj�í informace o programu obou èeskokrumlovských
soutì�í se budou prùbì�nì objevovat na oficiálních internetových
stránkách www.rallyekrumlov.cz a www.rallyenewenergies.cz.

V  nedìli  17.4.    poøádal  ná�  oddíl  okresní  pøebor mlad�ích
�ákù, tak�e si  do Sportovní haly  Jihostroje  pøijeli  vyzkou�et
míru natrénovaných dovedností  hráèi z Kaplice, Vy��ího Brodu
a domácí Velešíňáci ☺.  Zápasy samozřejmě provázelo  sportovní
bojovné povzbuzování, ale   v�e probíhalo                             v duchu
fairplay,   a   k vidìní byly i opravdu pìkné výmìny vzhledem
k vìku  zúèastnìných.

 Nás nejvíce potì�ila 1.místem Zuzka Tomková, která hrála
skvìle. Tomá� Dvoøák a Radim Adam byli ve ètyøhøe  tøetí, Jakub
Kozelský vybojoval 1. místo v soutì�i útìchy.  Hezké bylo i to,
�e  svým kamarádùm pøi�li  fandit  spoluhráèi,  kteøí  ji�  patøí  do
vy��í star�í kategorie, zmírnili tak jejich trému.

Vítìzové:
1.Kamil  Kuchta  (Vy��í  Brod),  2.  Petr  Vaøil  (Vy��í  Brod),

  3.Hynek Putzer (Kaplice)
1. Zuzka Tomková (Vele�ín), (barevné foto k pøíspìvku je na str 2.)
2. Andrea Me�kánová (V. Brod),    3. Barbora      Malá (Kaplice)

D.Javoøíková

Dne 12. dubna probìhla brigáda na úklid obce
v akci �Ukliïme svìt    jaro 2016�. Poèasí nám
pøálo a za SK ASPV se brigády zúèastnilo 21
dìtí a 13 dospìlých. Dík v�em zúèastnìným.

Vzkaz:  Pejskaøi,  sbírejte  �TO�  po  svých  �mazlících�
do pytlíkù, a kdy� u� �TO� seberete, hoïte to do odpadkù!

J. V.
(barevné foto k pøíspìvku je na str 2.)

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 sbìr
ného  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
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