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Známá  pravda,  která  øíká,  �e  kdo  nezná  svou  minulost,
nepozná  ani  svou  budoucnost,  je  ovìøená  tisíciletou  praxí.
Bohu�el to mnohdy opomíjíme a pak dìláme stále stejné chyby.
Vracíme se k tomu, co bylo chybou a nenavazujeme na to, co se
osvìdèilo. A právì proto  si  pøipomínáme dìjiny,  vyhledáváme
nepoznané  nebo  i  zapomenuté,  objevujeme  a  pøipomínáme  to,
o èem se nesmìlo mluvit nebo bylo zakázané a utajované. Jsem
rád, �e na tomto poli pùsobí napø.  Spolek pøátel mìsta Vele�ína,
ale i øada jednotlivcù  nad�encù pro historii.
          To  v�echno  zapadá  do  rámce  dìní  ve mìstì  v  nejbli��ích
dnech.  Historie  se  mù�eme  dotknout  pøi  pøíjezdu  nad�encù
z  klubu ,  nasát  duchovní  atmosféru
svatostánkù pøi , pøipomenout staré profese na

  a  na  zaèátku  èervence  vzpomenout   od
narození na�eho èestného obèana, pilota RAF ,
který polo�il �ivot za na�i svobodu v roce 1942.
     Nejvìt�í akcí v�ak bezesporu budou  první
zmínky o Vele�ínu, které pøipravila profesionální agentura spolu
s  KIC  Vele�ín  a  spoustou  dobrovolníkù.    Význam  slavností
podtrhnou  svoji  úèastí  i  významní  hosté,  kteøí  pùjdou  v  èele
prùvodu a spoleènì se v�emi zhlédnou skuteèné i fiktivní pøíbìhy
z historie mìsta.
     Na�i pøedkové zalo�ili hrad a dali základy pro vznik mìsta.
Z hradu  se  stala  zøícenina,  ale mìsto  se  rozvíjí  dál.   Omezení,
které  nám  v�em  v�ak  pøinesla  výstavba  øímovské  nádr�e  na
pitnou  vodu,  v�ak  nemohli  pøedvídat.  Je  na  nás,  abychom  se
novému  stavu  podøídili  a  budoucím  generacím  �ivot  ve mìstì
je�tì  více neznepøíjemnili.  To  je  úkolem  zastupitelstva  a  rady.
Proto jsou vy�adovány zastavovací a urbanistické studie. Nová
výstavba,  která  zapoèala  v místní  èásti  Nádra�í,  v  lokalitì Na

Vr�ích  �  Nad  Cihelnou  i  plo�e  G2  �  u  polní  cesty  smìrem
k  Chodèi,  zastavovací  studie  má.  Právì  architektonicko
urbanistické  studie  zaji��ují  budoucnost.  Není  mo�né,  aby
majitel pozemku, který je vlastníkem parcely v územním plánu
urèenou  jako  plocha  pro  bydlení,  postavil  dùm  na  jakémkoliv

místì  a  v  jakémkoliv  tvaru  a  hmotì.  Mìsto  pøi  povolování
výstavby musí  sledovat  zejména  návaznosti  na  vedení  sítí,  na
komunikace,  veøejné  plochy  atd.  a  samozøejmì  respektovat
platnou legislativu. Dodr�ovat tyto principy musejí tedy i sami
budoucí  stavebníci.  Právì  proto  doporuèuji  v�em  zájemcùm
z  øad  developerù  èi  jednotlivcù,  aby  se  dùkladnì  seznámili
s  plány  mìsta.  Pøedejdou  tím  mnohdy  zbyteèným  pracím
i investicím.
     Mìsto v leto�ním roce zaène se stavbou

, a to rekonstrukcí a novou výstavbou domu v Krumlovské
ulici.  Rekonstrukcí  pùvodní  budovy  vznikne  7  bytù
a v novostavbì, na kterou  jsme obdr�eli dotaci  z Ministerstva
pro místní rozvoj ÈR ve vý�i 9 mil. Kè, bude k dispozici dal�ích
15 bytových jednotek o velikostech 2 + KK a rozmìrech od 31
do 43 m2.  Bytový dùm, který je primárnì urèen pro osoby star�í
60, resp. 65 let, bude pøedán do u�ívání v roce 2017. Pøednost
v  pøidìlování  bytù  budou  mít  �adatelé  splòující  vìkové,
pøíjmové,  popø.  zdravotní  podmínky.  Obecnì  v�ak  vyzývám
potenciální  zájemce  o  bydlení  k  registraci  na  Správì majetku
mìsta Vele�ína.
     Budoucnost ka�dého místa, Vele�ín nevyjímaje, v�ak tvoøí
jeho  obyvatelé  a  obzvlá�tì  mladá  generace.  O  podmínky  pro
mo�nost vzdìlání a výchovy a pøedev�ím materiální zázemí se
starají  samosprávy.  Jihoèeský  kraj  je  zøizovatelem  Støední
odborné  �koly  strojní  a  elektrotechnické,  která  patøí  mezi
�pièková  zaøízení  v  republice,  a  Základní  umìlecké  �koly
Vele�ín.  Tady  ve  spolupráci  s mìstem  (finanèní  pøíspìvek  ve
vý�i 800.000 Kè je uhrazen) pøipravuje kraj rekonstrukci bývalé
budovy Èeské spoøitelny na novou �kolu na zcela nové moderní
�kolské  zaøízení.  Ani  mìsto  nezùstává  v  pozadí.  V  souèasné
dobì probíhají dvì výbìrová øízení (VØ) na dodavatele, a to na
výmìnu  støechy  3.pavilonu  a  na  dal�í  etapu  modernizace
elektroinstalace v základní �kole. Dal�ím aktem je VØ na sní�ení
energetické  nároènosti  �nové�  budovy  �koly  mateøské.
V pøípadì Z� v�e hradí �kola z rozpoètu (pøíspìvek mìsta), ve
druhém  pøípadì  poèítáme  kromì  vlastního  podílu  s  dotací
z Ministerstva �ivotního prostøedí. Práce by mìly být dokonèeny
v mìsíci záøí 2016.                           Josef Klíma, starosta mìsta
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 paní  Ivì Ol�anové a paní Zdenì Kleinové za milou
náv�tìvu  a  dárky  a  pøedání  písemného  blahopøání  pana
starosty Mgr.Josefa Klímy k mým osmdesátým narozeninám.

Josef Dole�al

  Mgr.  Josefu  Klímovi
a zastupitelstvu za blahopøání a dárek k mým narozeninám.
Dík patøí milé náv�tìvì p. A. Bohdalové a p. M. Amchové.

 Manuela Valentová

 v�em milým pøátelùm, kteøí
vzpomnìli na moje vzácné výroèí narozenin. Pøesnì dìkuji p.
starostovi  Mgr.  Klímovi  a  za  obèanskou  komisi
pí.  Z. Kleinové,  zároveò  svojí  rodince,  odborùm  Jihostroje
atd. Bylo to milé, ale táhnout tu nalo�enou káru �ivota a� na
vrchol �to je fu�ka�.
                                                          Dìkuji Rypková Marie

 Mgr. Josefu Klímovi a vedení mìsta
za blahopøání a dárek k mým narozeninám.

Marie Minariková

Tøída Sedmikrásky  z M� Vele�ín,  s p.uèitelkami  Hankou
Tau�kovou  a  Alenkou  Kosteèkovou,  dìkují  paní  Lence
Fialové z rehabilitaèního centra ve Vele�ínì, za milou a pro
dìti  pøínosnou  exkurzi  v  rehabilitaèním  centru  .  Dìti  se
seznámily  s  dùle�itou  prací  rehabilitaèních  pracovníkù,
vyzkou�ely si léèebné pøístroje i tìlocvièné náøadí.

Dìkujeme  dìti ze tøídy Sedmikrásky

mìstu Vele�ín a øeditelce KICU p. H. Rù�ièkové za perfektní
pøipravení  sálu  kina  a  pøíslu�né  kavárny  na  pøedná�ku
známého kazatele P. Vojtìcha Kodeta, ThD., Ocarm. Podle
poètu zúèastnìných a  jejich spokojenosti  lze øíci, �e se  tato
akce velmi zdaøila.

Je�tì jednou velké díky.
                                       Za farnost man�elé Mike�ovi.

V  nedìli  8.  kvìtna  jsme  se  tradiènì  se�li  v  sále  kina,
abychom popøáli v�em maminkám.

V�echny  dìti  pilnì  nacvièovaly  a  program  byl  opravdu
bohatý. Dìti z M� pøedvedly své pásmo písnièek o jaru, které
nacvièily  pod  vedením  øeditelky  D.  Skalické  a  pí.  uè.R.
Vejvodové.

Dal�í gratulanti byli z pìveckého sboru Ko�ata, se kterými
písnièky nacvièila pí. uè. Johnová a Ol�anová.

Pak u� mìla velké zastoupení ZU�. Vidìli jsme nìkolik
taneèních vystoupení  , která nacvièila pí. uè. L. Korbelová,
hudební vystoupení pod vedení pí. uè. Da�kové a vystoupení
celého orchestru, který øídila pí. uè. M. Bù�ková.

Na  závìr  celého  odpoledne  jsme  vidìli  vystoupení
aerobiku mlad�ích dìvèat, která trénují pod ASPV a vedením
A. Proke�ové. Na nì navazovala dal�í skupina , tentokrát ji�
star�ích  dìvèat,  která  tanèí  street  dance  a  dal�í  styly  pod
vedení B. Zimekové.

Dìkuji  v�em  ,  kteøí  s  dìtmi  nacvièovali.  V�em  ,  kteøí
zaji��ovali  zázemí  pro  celý  program  a  hlavnì  dìtem,  které
tímto krásným zpùsobem popøály svým nejbli��ím.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

  Vá�ení  ètenáøi  zpravodaje,  vìnujte  prosím  pozornost
kulturnímu  programu  a  plakátùm.  Èerven  bude  doslova
,,na�lapaný�  událostmi    náv�tìva  Old  Cars  Ranger  Praha,
Dìtský den, Noc kostelù, Den øemesel, Lapkovské le�ení, 750
let Vele�ína, Prokop Brázda 101 let(2.7.). To je jen ve zkratce.
Budeme se tì�it na setkání a na krásné poèasí.
  V bìhu je pøíprava projektu na vodovod v Chodèi, kde je
opravdu  hodnì  �patná  kvalita  vody  ve  studnách.  Pokraèuje
pøíprava  na  zøízení  kanalizace  a  vodovodu  na  Holkovì
afini�ují  pøípravy  pøed  podáním  �ádosti  o  dotace  na
autobusové  nádra�í.  O  dotaèních  titulech  se  více  doètete
v èlánku pana starosty.
  Díky pøístupu farnosti a paní Èerné, pokraèujeme v øe�ení
nového  urnového  háje.  Teï  se  øe�í  majetkové  vztahy
a technické vìci, koncem prázdnin by mìla být pøedstavena
architektonická studie.
  Obecní  a  okolní  lesy  je�tì  stále  øe�í  pohromu  jménem
kùrovec. Obec musela vytì�it více ne� pìtiletý objem bì�né
tì�by.  Pøedpovìï  odborníkù  nám  ale  na  klidu  nepøidává.
Dá se oèekávat dal�í ,,letní� kolo.
  Je�tì  jedna  prosba.  Pøeètìte  si  prosím  pozornì  èlánek
o  zmìnách Zákona o  pozemních komunikacích. Týká  se  to
ka�dého  z  nás,  kdo  plánuje  nìjakou  èinnost  spojenou
s komunikacemi. V�e bude øe�it odbor dopravy v Kaplici.
  Akce  Ukliïme  svìt  2016  �  zúèastnilo  se  10  klubù
a  spolkù,  sebralo  se  105  kg  tøídìného  odpadu,  170  kg
netøídìného  a  celkem  se  zapojilo  cca  250  lidí  v�eho  vìku.
Tìm co pomohli díky a ti ostatní snad pøí�tì.
V�em krásný letní èerven.

Jirka Rù�ièka, tel: 739 026 248, email: ruzicka@velesin.cz
Pár èísel pro jistotu:  MP: 604 189 828, 739 600 799, mp@velesin.cz,
vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

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

Upozoròujeme  obèany,  �e  poplatek  za  svoz  a  likvidaci
komunálního  odpadu  na  rok  2016    ve  vý�i  600,  Kè
na  jednoho  poplatníka  je  splatný  do  30.6.2016  (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
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I  v  èervnu  si mù�ete  pøijít  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.
O letních prázdninách bude provoz klubíèka omezen, na pravi
delná støedeèní setkání se budeme tì�it zase a� v záøí.

Ve  støedu 1.èervna v klubíèku  spoleènì oslavíme Den dìtí,
budou pøipravena rùzná stanovi�tì,     tvoøení, lumpaèení a drobná
odmìna.

Poslední støedu v mìsíci, tedy 29. èervna plánujeme závìreèný
program, kde spoleènì pøivítáme léto a na èas se rozlouèíme.

U�ívejte teplého poèasí, za MC Lenka Moravcová

 V sobotu16.4.se konala místní soutì� Zlatá srnèí trofej. Soutì�
provìøila myslivecké znalosti dìtí a to jak praktické, tak i teore
tické. Soutì� probìhla za úèasti  v�ech 10 dìtí. Dìti byly rozdìleny
do dvou skupin. Jedna skupina byla zkou�ena ze znalostí mysli
vosti  v  okruhu  pøíroda,  zvìø,  loveètí  psi+první  pomoc  a  druhá
skupina psala  test. Ka�dé dítì si své znalosti obhajovalo samo.
Støelba ze vzduchovky byla hodnocena zvlá��. V poledne byla
pøestávka na obìd. K obìdu byla polévka a palaèinky. Skupiny se
potom  vymìnily.  Po  pøíchodu  a  odevzdání  testù  si  dìti  hrály
a mezi tím se vyhodnotila soutì�. Po vyhlá�ení výsledkù a pøedání
cen si pøítomní povídali zá�itky a na rozdìlaném ohni pekli buøty.
Den probìhl dobøe a poèasí nám také pøálo. Nejvìt�í odmìna pro
nás velké, byl radostný smích a záøivé oèi dìtí.

 Umístnìní v soutì�i ZST
                 1.místo     Loèárková Sabina              Vele�ín
                 2.místo     Bou�ka Martin                   Tøebonín
                 3.místo     Mi�oòová Monika,Eva      Vele�ín
 Ve støelbì ze vzduchovky na terè
                 1.místo     Schmidtmayerová Lucie    Vele�ín
                 2.místo     Vojèe Libor                        Vele�ín
                 3.místo     Bou�ka Martin                   Tøebonín
  P.S.  Díky  za  pomoc  sponzorùmM.S.Vele�ín,HSVele�ín,

Autoopravna �vec PavelChodeè.Za osobní pomoc myslivcùm
Barto�  Jan,  Tomá�ek  Petr, Kosteèka  Jan,  Crkva Robert,  �vec
Pavel ml. Ostatní pomocníciVelková Iveta, �vec Jan, Maurenc
Petrfoto. Za poskytnutí zázemí a pozemku patøí dík panu Janu
Opekarovi ml.

 Na�e dal�í akce
 V sobotu 14.5.jsme vyjeli na výlet do ZOO v Plzni. Výlet byl

celodenní. Ráno jsme odjí�dìli v 5.20 a vrátili se veèer v 18.30.
Den se zdaøil, poèasí bylo krásné, i kdy� dny pøed sobotou byly
propr�ené.  Dìti  si  opravdu  u�ily  jak  zvíøata,  tak  i  náv�tìvu

Dnes  mám  tu  pøíjemnou  povinnost  informovat  vás  o  vý
znamné události  pøed �edesáti lety, v roce 1956, byla zalo�ena

na�e  �kola.  Nejdøíve  fungovala
jako Odborné uèili�tì pøi Jihoèes
kých strojírnách Vele�ín, posléze
Støední odborné uèili�tì strojíren
ské a dále, ji� jako státní �kola �
Integrovaná støední �kola a Uèili
�tì a nyní Støední odborná �kola
strojní a elektrotechnická.

Pøi této pøíle�itosti si dovoluji
pozvat  v�echny  na�e  bývalé
zamìstnance i studenty na den 26.
srpna 2016 do �koly, kde tuto pro
nás významnou událost spoleènì
oslavíme.

Jeliko� za tìchto 60. let pro�la
�kolou pìkná øádka zamìstnancù
a �ákù, není v mojí moci oslovit
v�echny  zúèastnìné  osobním
dopisem,  proto  zdvoøile  �ádám
vás  v�echny,  kteøí  toto  ètete  ,
abyste  tuto  informaci  pøedali
v�em  pøíbuzným  a  známým,
kterých se to týká.

Dìkuji,
Milan Timko, øeditel �koly

Dinoparku.  Nav�tívily  3D  kino  a  pak  si  pohrály  na  høi�ti
a prohlí�ely dinosaury jak se hýbou, dýchají, mrkají a také jak
se  ozývají. Byli  jsme  v�ichni  tak  utahaní,  �e  jsme  rádi  usedli
do vlaku domù.

P.S. Dìkujeme za finanèní pomoc Honebnímu spoleèenstvu
Vele�ín

L�
                                                        Myslivosti zdar dìti,Jana,Lenka

(barevné foto k pøíspìvku je na str 2.)

�Dne 29.5. probìhlo v kynologickém areálu ZKO Vele�ín u
Leti�tì ji� druhé kynologické soustøedìní mláde�e pro Jihoèeský
kraj, kterého se zúèastnila  i  èlenka na�eho klubu. Dále  si Vás
dovolujeme pozvat na DÌTSKÝ DEN, který probìhne na na�em
cvièi�ti 4.6. od 13.00 hodin. Pøipravili  jsme si pro Vás bohatý
program  plný  her,  ukázek  sportovní  kynologie  a  myslivosti,
výstavu drobných zvíøat a samozøejmì tradièní opékání buøtù.�

Lucie Mary�ková  ZKO Vele�ín u Leti�tì.
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     v16.30, sál ZU� /SO�/ tøídní koncert �ákù Vìry Böhmové

  v 17.30 sál ZU� /SO�/, Absolventský koncert

    � Noc kostelù�  hudební vystoupení �ákù ZU�

    VO výstava prací �ákù výtvarného oboru pod vedením
 Mgr. Ivy Hulíkové v kostele

.    v 17.30, sál ZU� /SO�/, Závìreèný koncert �ákù ZU�

    vystoupení èlenek taneèního kurzu Ludmily Korbelové
       a �ákù hudebního odd. ZU�  kinosál KC Vele�ín v 18.00

   Výtvarka na Kantùrkovci � celý týden zde budou
tvoøit  �áci  výtvarného  oboru  ZU�,  tématem  bude  atmosféra
rùzných místinteriérù, starých domù, kostela, sbìrny atp., celá
akce vyvrcholí vernisá�í, která bude pojata jako zahradní slav
nost, bìhem které vystoupí �áci hudebního oboru pod vedením
Marie Bù�kové

    výtvarná  akce  pro  veøejnost  k  výroèí  první  písemné
zmínky o Vele�ínì ve spolupráci s KIC   �Namaluj mi oveèku"
14.00 18.00

    vystoupení èlenek taneèního kurzu Ludmily Korbelové
ZU� pro �áky M�  kinosál KC Vele�ín v 10.00

   v 16.30 vernisá� �ákù výtvarného oboru na Kantùrkovci
(hudební vystoupení  �áci Marie Bù�kové   /festival  Pomal�í �
�Den øemesel�/

Základní umìlecká �kola Vele�ín oznamuje rodièùm,  �e po
celý mìsíc èerven ka�dé pondìlí a úterý mohou pøijít se svým
synem dcerou k talentové zkou�ce.

kurzy vede Mgr. Iva Hulíková

              kurz vede Marie Bù�ková DiS
.

      kurz vede Blanka Da�ková

dále pøipravujeme kurz etikety pro �áky, mláde�, ale  tøeba
i dospìlé. Zájemci se mohou hlásit v ZU� Vele�ín, tel:  602537145.

Podrobnìj�í informace ke vzdìlávání a kurzùm
na www.zusvelesin.cz

Abych  uvedla  nìkteré  zavádìjící  informace  ohlednì  petice
z  kvìtnového  zpravodaje  na  pravou  míru,  ráda  bych  nejdøíve
vysvìtlila, co je to . Laicky øeèeno je to
dokument, který urèuje a  reguluje prostorové a funkèní uspoøá
dání  území  v  krajinì  a  také  jeho  vyu�ití.  Cílem  je  vyvá�enì
regulovat budoucí výstavbu na území obce,  aby byly dodr�eny
zásady  pro  udr�itelný  rozvoj  (z  hlediska  �ivotního  prostøedí,
hospodáøství  a  sou�ití  lidí),  tedy  abychom  zachovali  kvalitní
prostøedí pro dal�í generace.

. Koneèné slovo pøi schvalování ÚP mají
zastupitelé na�í obce � ti by mìli pøedev�ím respektovat zákony
ÈR a také hájit  tzv. veøejný zájem, tj. schválit  takovou zmìnu,
která má pro obyvatele mìsta jednoznaèný pøínos.

Je pravdou, �e za nynìj�ích
podmínek by bylo mo�né na pozemku postavit mimo jiné i novou
ubytovnu. Proto v 2.  bodu petice  �ádáme mìsto,  aby na

Toto  mù�e  mìsto  i  na  soukromém  pozemku  zajistit  napø.
zmìnou regulativ na plo�e obèanské vybavenosti � tedy tak, �e
�ubytovací objekty� zaøadí do kategorie nepøípustné vyu�ití.

Vzhledem k tomu, �e je územní plán klíèovým dokumentem
pro rozvoj a budoucnost mìsta, mìlo by mìsto pøistupovat k jeho
zmìnì tehdy,  pøiná�íli zmìna zlep�ení kvality �ivota obyvatel
mìsta.

Podepsáním  petice  jsme  pouze  oficiální  formou  vyjádøili
názor lidí k plánované zmìnì a pøedali jej vedení mìsta a zastu
pitelstvu, aby hájilo . Podobnou situaci øe�í mnoho
mìst a jistì existují i jiná øe�ení. Jedno z nich vyu�ilo mìsto �
nabídnout zmínìný kompromis, který se ale neshledal s pozitivní
odezvou majitele pozemku. Jak bude mìsto postupovat dále, se
dozvíme  na dal�ím zastupitelstvu.

Za petièní výbor Mgr. Lenka Moravcová

Èlánek v minulém zpravodaji od p. �refla obsahuje spoustu
polopravd a zavádìjících informací. Rád bych struènì sdìlil svùj
úhel  pohledu  a  reagoval  na  jeho  útoènou  a  agresivní  rétoriku,
která se objevuje napøíè mìstem.

Ve stávající ubytovnì �ije zhruba 200 lidí. V obci s cca 3890
obyvateli  (nutno  je�tì  odeèíst  pøilehlé  èásti)  je  tak  na  jednom
prostoru koncentrován významný podíl sociálnì slabých. Vzniká
tím  sociálnì  vylouèená  lokalita  �  jaké  problémy  to  pøiná�í,  se
nechá dohledat i na webu Ministerstva práce a sociálních vìcí.
Zvý�ením  koncentrace  sociálnì  slabých  na  malém  místì  se
exponenciálnì  sni�uje  schopnost  jejich  integrace  mezi  místní.
Proti navý�ení kapacity ubytovny byla petice primárnì namíøena.
Po odevzdání petice mìsto upravilo Návrh na zmìnu územního
plánu è. 3 na parcele souèasného parkovi�tì.

Reakce: Pan M. �. nesmyslnì oznaèil
i  èlánky  na  webu  jako  rasistické,  pøiøkl  jim  vyvolání  násilí
a  rasové  nesná�enlivosti,  zaèal  se  ohánìt  diskriminací  Romù,
matkami s dìtmi apod. Vyhro�oval na místech, kde byla petice
k podepsání. Kdy� se mu iniciátoøi petice sna�ili slu�nì vysvìtlit
svá stanoviska, odpovídal urá�kami a vyhro�ováním. Stejnì tak
odpovídá  i  obèanùm,  kteøí  ho  slu�nì  informují  o  problémech
v  dané  lokalitì.  1290  obyvatel  Vele�ína  oznaèil  za  nevìdomé
a zmanipulované. Na závìr pøidal nìkolik trestních oznámení.

Prosím tedy ka�dého, aby si udìlal svùj obrázek. Kdo se sna�í
 nových obyvatel a kdo podnìcuje v na�em mìstì

konflikty? Nenechme se zastra�ovat a manipulovat.
Petr Falc
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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

S  neoprávnìnou  manipulací  s  nadzemními  i  podzemními
hydranty se v poslední dobì stále èastìji potýkají vodohospodáøi.
Hydrant,  jako  souèást  vodovodní  sítì,  slou�í  vodohospodáøùm
pro její plnìní a odkalování. Nezanedbatelnou funkcí pro provo
zovatele vodohospodáøského majetku, tedy spoleènosti ÈEVAK
a.s. je také plnìní cisteren pro dovoz pitné vody v pøípadì poruch
a havárií na vodovodní síti. Hydranty také vyu�ívají hasièi, jako
zdroj vody, pøi ha�ení po�árù.

Pou�ití hydrantù v pøípadì záchranných a likvidaèních prací
pøesnì stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích è. 274/2001
Sb.,  v  souladu  se  Zákonem  è.239/2000  Sb.  o  integrovaném
záchranném systému. Pouze v  tomto pøípadì se  také na hasièe
nevztahuje povinnost platit vodné a stoèné. �ádný  jiný zpùsob
manipulace bez vìdomí provozovatele tedy není mo�ný.

Pokud  by  toti�  k  neoprávnìné  manipulaci  se  zaøízením
vodovodu  nebo  kanalizace  do�lo,  hrozí  dle  vý�e  uvedeného
zákona pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Kromì
toho jim je�tì mù�e vodoprávní úøad ulo�it pokutu za neopráv
nìný odbìr a to a� do stejné vý�e, tedy 50 tisíc korun. Provozo
vatel, je navíc oprávnìn odebranou pitnou vodu zpìtnì vyúètovat
a mù�e ulo�it smluvní pokutu a� do vý�e 10 tisíc korun.

Jakákoli manipulace s hydranty, vyjma záchranných a likvi
daèních  prací,  je  tedy  zakázána.  Tento  problém  se  objevuje
pøedev�ím v  jarním a  letním období, kdy se zaèínají napou�tìt
zahradní bazény. Zde je tøeba dodr�et základní pravidlo. Lidé by
mìli  odbìr  pøedem  oznámit  na  bezplatnou  linku  spoleènosti
ÈEVAK a.s. 800 120 112, kde jim poradí s mo�nými alternati
vami, jak bazén napustit, pøípadnì pøedají kontakt na pøíslu�ného
provozního pracovníka.

Ministerstvo vnitra èeské republiky upozoròuje na své stránky,
kde najdete podrobnosti k  tomuto  tématu  i dal�ím podmínkám
( napø. vízová povinnost ) .

  sekce �Cestujeme� a dále v èásti �Státy a území
� informace na cesty�.

Vítejte!
Leto�ní  roèník  pro
bìhne v okolí Vele�ína
a Èeského Krumlova.

Datum  konání  �
2.6.2016 a� 5.6.2016

Prùjezd  trasou  dle
mapy Vele�ín   Lipno.
Zastavení spojené s pù
sobením 26. pì�í divize
po trase. Veèer v 18. 00
polo�ení vìnce na vele
�ínském  námìstí  za
úèasti  pøedstavitelù
mìsta Vele�ín.

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.

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
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Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské
sportovní  oddíly  v  aktuálním mìsíci  poøádají  nebo  se  jich
úèastní.

11. 6. 2016
KP III. dospìlí:   LTC �B�  (9,00h)

18. 6. 2016
KP I. dospìlí:  LTC �A�  (9,00h)

19. 6. 2016
KP I. ml.�áci:  LTC  
(9,00h)

25. 6. 2016
KP I. dospìlí:  LTC  �A�  

(9,00h)

Mezi  ka�doroèní  akci  ASPV  oddílù  Cvièení
pøed�kolních dìtí a V�eobecná gymnastika patøí i
pì�í výlet.

Tentokrát jsme zvolili trasu Vele�ín  Loèenice
� Øímov  Vele�ín.

V  sobotu  30.  dubna  2016  dopoledne  jsme  si  dali  sraz  na
autobusovém nádra�í a odtud vyrazili na dvanáctikilometrovou
trasu, kterou zdolalo 14 malých a velkých turistù. Poèasí  jsme
mìli  nádherné  a  opeèené  buøtíky  k  obìdu  nám  také  chutnali.
Pamìtní medaile s �irafouturistkou a pocit pøíjemnì stráveného
dopoledne nám byl odmìnou za u�lé kilometry.

Za SK ASPV cvièitelky J.Voráèková a M.Votíková

(barevné foto k pøíspìvku je na str 2.)

oznamuje, �e v dobì
od    30.6.  �  31.8.2016
bude knihovna otevøena
pouze:
Pondìlí   8.00 � 11.30

12.30 � 17.00

Støeda     8.00 � 11.30
12.30 � 16.00

Mgr.Kamila Stehlíková
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