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Aè  se  to  nezdá,  Vele�ín  má  za  sebou  ji�  tøi  ètvrti
tisíciletí.  Zaøadil  se  svým  stáøím do  kategorie mìst,  jako
jsou  napø.  Èeské  Budìjovice.  První  písemná  zmínka
o Vele�ínu se  toti� nachází na hospodáøské  listinì z roku
1266.  Ne  náhodou  byl  spoluvlastníkem  hradu  Vele�ín
právì  Èéè  z  Budìjovic.  Není  nezajímavé,  �e  aè  se
vystøídaly  rùzné doby, Vele�ín  zùstal  s  drtivou pøevahou
obyvatel, kteøí se v�dy hlásili k èeské národnosti. Postupem
èasu vele�ínský hrad ztrácel na významu, chátral, ale malá
osada  nad  øekou  Mal�í  naopak  rostla.  Postupnì  nad
rolnickým,  formanským  a  øemeslnickým  charakterem
získával  pøevahu  strojírenský  prùmysl,  který  �vládne�
i  dnes.  Právì  jeho  rozmach  spolu  s  leteckou  výrobou
urèovaly  rùst  nové  bytové  výstavby  s  nutností  zaji�tìní
spoleèenského,  kulturního  a  sportovního  vy�ití.
  V souèasné dobì má Vele�ín trvale evidovaných 3.900
obyvatel  a  dal�í  minimálnì  dvì  stovky  lidí,  kteøí  ve
Vele�ínì  pobývají,  i  kdy�  jsou  trvale  hlá�eni  v  jiných
obcích. Malé mìsto  rozlohou,  ale velké  svými obyvateli.
Tak mo�ná by charakterizoval dne�ní Vele�ín ná�  rodák,
knìz  a  básník,  Josef  Vlastimil  Kamarýt,  který  by  v�ak
souèasné  mìsto  rozhodnì  nepoznal.  Ale  urèitì  by  byl
potì�en,  tak  jako  já,  �e  jsme  mohli  na  oslavách  pøivítat
i  vzácné  hosty:  krále  Pøemysla  Otakara  II. J,  senátora
Tomá�e  Jirsu, místopøedsedu  poslanecké  snìmovny  Jana
Barto�ka,  radního  Jihoèeského  kraje  Antonína  Kráka
a  vedoucího  lesní  správy  È.  Krumlov  Radka  Kordaèe.
Ti v�ichni popøáli mìstu a jeho obyvatelùm mnoho dal�ích
úspì�ných let, kdy� duchovní správce místní farnosti, páter
Jan Mike�, v�e �potvrdil� svým po�ehnáním.

Mám  radost,  �e  mohu  i  z  mé  pozice  konstatovat,  �e
o  budoucnost  Vele�ína  nemusíme  mít  obavy.  Setkání
a rozhovory starosty mìsta s nejúspì�nìj�ími �áky základní
�koly,  jejich  uèiteli  a  vedením  �koly,  které  probìhlo
v obøadní síni mìsta v bývalém kostele sv. Filipa a Jakuba
tìsnì  pøed  prázdninami,  ukázaly,  �e  zde  vyrùstá  nová

nadìjná generace, která spolu se svými pedagogy zakládá
na minimálnì dal�ích 750 let mìsta.J

Krásné prázdniny, pìkné dovolené
a slunné bezproblémové léto pøeje v�em

Josef Klíma, starosta mìsta

240 Miles to Freedom 2016  3.6.
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Vá�ení ètenáøi zpravodaje.
Pøeji v�em krásné prázdniny a

dovolené.  Léto  budeme  vìnovat
pøipraveným stavebním a dal�ím
èinnostem.

Jen pár upozornìní. Rozmáhá
se  nám  èím  dál  víc  ne�var
nerespektování  dopravního
znaèení  a  poru�ování  pravidel
silnièního  provozu.  Sílí  tlak  ze
strany  obyvatel  na  ,,radikální�
øe�ení.  Prosím  tedy  øidièe
a øidièky o to, aby vìnovali více
pozornosti  dopravním  znaèkám,
napøíklad  v  obytné  zónì  v  ulici
Dru�stevní.  Tam  je  maximální
povolená  rychlost  20  km
za  hodinu.  Tato  zóna  byla
vytvoøena  pro  zvý�ení  ochrany
dìtí,  které  se  pohybují  v  okolí
�koly  a  �kolky.  Po  Vele�ínì
máme  i  Zóny  30  a  dávejte  si
pozor na stopky u PENNY. Tam
se  ji�  zamìøila  Policie  ÈR.  Tak
tedy  pøedem  díky  za
ohleduplnost.

Slavnosti  750  let  .  Asi  nebudu  sám,  ale  chci  moc
podìkovat  v�em,  kdo  nám  pøi  pøípravách  a  organizaci
pomohli. Nebudu  jmenovat,  tolik místa  pro  èlánek  nemám.
Také díky za umo�nìní parkování na soukromých plochách,
za  mo�nost  pøipojení  elektøiny,  poøadatelskou  slu�bu,
ve�kerému  personálu  u  obèerstvení,  pøípravu  prostoru  na
námìstí, pomoc pøi úklidu a dal�í podporu. Doufám, �e jsme
pro  v�echny  náv�tìvníky  pøipravili  pìknou  podívanou.
Dokonce  veèer  nám  nìkdo  nahoøe  zaøídil  zmìnu  programu
a nabídl místo hudby a ohòové show, vytí vichøice a vodní
show. Snad budou mít poøadatelé 800 výroèí vìt�í kliku.

Tak  tedy  u�ijte  si  léto  a  nezapomeòte  se  osvì�ovat  na
na�em koupali�ti.

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

 k mým narozeninám panu
starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi,  té�  dìkuji  paní  Annì
Bohdalové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.

Anna Císlerová

,  kteøí  se  pøi�li
naposledy rozlouèit s panem Josefem Vrchotou.
                  Rodina Vrchotova

  z  SDH
Vele�ín    p.  Vla�nému,  p.  �lunkovi  a  p.  Hodovi  a  p.
Müllerové  a  p.  Kleinové  z  Obèanské  komise  za  milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku  k mým 85.  narozeninám. Rovnì�
bych tímto chtìl podìkovat p. starostovi Mgr. Josefu Klímovi
za krásné blahopøání.
Karel �korvánek

Ve Vele�ínì byl èerven nabitý akcemi a podílelo se na nich
velké mno�ství dobrovolníkù. Proto�e KIC mìsta Vele�ín se na
v�ech  akcích men�í  èi  vìt�í mírou podílelo,  chtìla bych v�em
podìkovat

Na jeho uskuteènìní se podíleli pøedev�ím vedoucí sportov
ních  klubù  a  spolkù,  a  to  dokonce  dva  dny.  První  uspoøádali
kynologové  v  sobotu
4.6.  na  svém  cvièi�ti  a
druhý sportovci na høi�ti
FC Vele�ín  5.6. Dìkuji
tedy v�em vedoucím za
realizaci  jednotlivých
stanovi��,  klubu  FC
Vele�ín  pøedev�ím  za
zapùjèení  høi�tì  a  Pet
rovi Vágnerovi za orga
nizaci  celého  dne.
A samozøejmì i V. Bla
hutovi  za  poskytnutí
zázemí a obèerstvení pro
náv�tìvníky.

Za  uskuteènìní  Noci  kostelù  10.6.  bych  chtìla  podìkovat
pøedev�ím novému vele�ínskému duchovnímu otci Janu Mike
�ovi, který nám prostory fary a Kostela sv. Václava otevøel pro
veøejnost. Dále Zdeòku Vaclíkovi, který zasvìtil pøítomné do tajù
hraní  na  varhany.  A  dále  Maru�ce  Pe�kové  a  chrámovému
orchestru  za  koncert,  kteøí  pøipravili  spoleènì  s  flétnistou  R.
Vejmelkou.  A  samozøejmì  také  v�em  dìtem,  které  na  faøe
neúnavnì  nabízely Vele�ínské  oplatky,  Ivì Hulíkové  a  dìtem
z výtvarného oboru ZU� za vyzdobení fary a panu faráøovi za
ochutnávku me�ních vín a sýrù.

Den  øemesel,  který  se  konal  na Kantùrkovci  11.6.,  má  u�
dlouholetou tradici a podìkování patøí v�em èlenùm Spolku pøátel
mìsta  Vele�ína.  Pekaøkám  Janì,  Marcele  a  Pavlovi  za  noèní
smìnu u pece.

Vernisá� probìhla
11.6.  ve  Výstavní
galerii  Jakub  a  vý
stava byla smìøována
k  750.  výroèí  mìsta
Vele�ína. Dìkuji hlav
nímu  organizátorovi
Pepovi  Balkovi  za
organizaci  a  v�em
vystavujícím  za
poskytnutí  svých
prací.

Nová akce pro dìti i rodièe, kterou jste mohli nav�tívit 18.6.
na  Jerynu  u Dlouhé. Díky  v�em  �lapkùm�  i�lapkyním�.  (více
o této akci je v èlánku na dal�í stranì)

V týdnu od 20.6. do 24.6. probíhala na Kantùrkovci výuka
výtvarného  oboru  ZU�  na  téma  malíøù  �ítalových  a  kresbu
architektury. V pátek 24.6. si mohli v�ichni zájemci malovat na
rùzné materiály a vystoupily tady i dìti z hudebního oboru ZU�.

V�eobecné  podìkování  patøí  paní  uèitelkám  Ivì Hulíkové,
Maru�ce  Bù�kové  a  Blance  Da�kové  za  podporu  v�ech  akcí
poøádaných  mìstem  nebo  KIC  mìsta  Vele�ín  v  hudebním
a výtvarném smìru.

A  také  paní  uèitelce  Ludmile  Korbelové  za  úèinkování
s taneèním oborem.

Nejvìt�í  èervnová  akce,  která  probìhla  25.6.  Tady  bude
podìkování trochu víc.

První, kterým bych ráda podìkovala, jsou vele�ín�tí dobro
volní  hasièi.  Ti  se  chopili  poøadatelských  povinností  opravdu
zodpovìdnì. A nìkteøí nám zùstali k ruce i ve veèerních hodi
nách, kdy mìli nìkolik výjezdù kvùli vichøici. Dìkuji tedy vedení
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   Ná� ka�doroèní pobyt na myslivecké chatì MSVì�ovatá
Plánì  se  uskuteènil  27.29.5.  Leto�ní  pøíjezd  na  chatu  byl
opravdu  zvlá�tní.  Pøi  odjezdu  z  Vele�ína  pr�elo  a  svítilo
slunce. Po cestì k Zubèicùm se poèasí a pohled na krajinu
mìnil. Pøijí�dìli jsme snad do jiné doby. Kroupy, nesjízdná
silnice, mlha. Auto jsme museli opustit u Kozí Plánì a jít na
chatu  pì�ky.  Vrstva  krup  nám  nedovolila  projet.  V�e  ale
dobøe dopadlo. Do�li jsme na chatu, která u� byla pøíjemnì
vytopená a pøipravená na ná� pobyt.
  Myslivci  pro  nás  mìli  pøipravený  program  na  sobotu.
Zaèali  jsme  po  snídani  povídáním  o  loveckých  psech,
následovala støelba, po ní zoologie. Pak  jsme dostali dobrý
obìd,  na  kterém  jsme  si  pochutnali,  proto�e  byla  polévka
a  specialita  z  masa  s  bramborem.  Pak  pøijel  pan  sokolník
a  pøivezl  kánì  a  ochoèené  li�èe.  Po  programu  jsme dostali
odmìny a výborný dort. Pak jsme si hráli u potùèku. Stavìli
hráze a zmoèili se a umazali. K veèeøi jsme si opekli na ohni
buøty a klobásy. Døevo na oheò jsme si obstarali sami. Do�li
jsme na nìj do lesa u chaty. Po setmìní  jsme se vydali   na
stezku  odvahy.    Sice  pr�elo,  ale my  to  nevzdali  a  �li  jsme
v  plá�tìnkách.  �li  jsme  po  dvojicích.  Odvahu  jsme
dokazovali  sami  sobì  i  kamarádùm.  Cesta  vedla  lesem
a kolem louky. Na cestì byly rozsvícené svíèky a tu a tam na
nás  houkl  nìjaký  poustevník,  èarodìjnice  a  rùzné  lesní
bytosti.  A  opìt  byl  mezi  námi  jeden  stateèný,  který  �el
naprosto  sám.  Byl  to  Honzík.  A  to  byl  na  Polu�ce  úplnì
poprvé.  Po  návratu  ze  stezky  jsme  si  vyprávìli  o  svých
zá�itcích bìhem cesty.
  Ráno  po  probuzení  jsme  se  nasnídali,  zabalili  vìci,
poklidili  chatu  a  èekali  na odvoz. Cesta  domù u� byla bez
krup.
  Chtìli  bychom  v�em myslivcùm,  kteøí  se  o  nás  starali,
moc podìkovat. A velké díky patøí Pepovi a Vìrce Jagelkù,
kteøí se o nás celou sobotu starali a vaøili pro nás.

 Myslivosti zdar Jana a Lenka.

Tak jak ji� ka�doroènì, tak i letos,  se na�í místní organizaci
ÈRS Vele�ín podaøilo uspoøádat rybáøské závody pro dìti do
15  let,  které  se  konaly  21.5.2016  na  rybníce  Borský
� Nádra�ák �.
Závodilo se , jak je ji� zvykem,  ve dvou závodních kolech.
V 7 hodin probìhla prezentace závodníkù a losování lovných
míst. První kolo probìhlo od 8 do 10 hodin, poté následovalo
obèerstvení  závodníkù  a  krátký  odpoèinek.    Druhé  kolo
probìhlo od 11:30 do 13:30 hodin. Poté byly seèteny body
z úlovkù a probìhla pøíprava na vyhlá�ení výsledkù.
Ocenìni  byli  za  1.místo  Jaroslav  Bican,  za  2.místo  Karel
Toncar,  za  3.místo  Petra  Hovorková  a  za  nejvìt�í  úlovek
Petra Hovorková. Celkem se úèastnilo závodù 16 dìtí.
Pro  výherce  byly  pøipraveny  poháry  a  drobné  ceny,  které
jsme mohli zakoupit díky podpoøe na�ich sponzorù ÈEVAK
a.s. , Mìsto Vele�ín, Øeznictví Josef Foitl Vele�ín, Rybáøské
potøeby Iveta Mike�ová Kaplice, Aaghnet Vele�ín,   PEHO
Petr Hovorka  ,  kterým  za  tuto  spolupráci  patøí  velké  díky.
Podìkování  patøí  i  hlavním  aktérùm  v  pøípravách  a  chodu
závodu,  vedoucímu  rybáøského  krou�ku  panu  Otovi
Neubauerovi a dobrovolníkùm z øad na�í organizace.
Vìøíme,  �e  tento  závod  nebyl  posledním  a  tì�íme  se  na
následující roèníky.

Petrùv Zdar
Pøedseda ÈRS, v.z., MO  Vele�ín Martin Opekar

(Barevné fotografie k èlánkùm jsou na str.2 a 11)

hasièù  za  vstøíc
nost  a  pøedev�ím
Kájovi  Kleinovi,
který  nám
pomáhal  u�
nìkolik  mìsícù
pøedem  s  propa
gací.  Dìkuji
Jardovi  Bartiza
lovi  ml.,  Petrovi
Nìmeèkovi  a  Jir
kovi  Rù�ièkovi
ml.  za  celodenní
výpomoc ve stán

cích s obèerstvením, kdy nám pomohli øe�it situaci pøi onemocnìní
dvou servírek. Dále v�em brigádnicím, které zaji��ovaly provoz
v Kavárnì Jakub ( Lucce, Lence, Janì a Tereze ). Byl to celodenní
maraton a v horku, které bylo, to opravdu nebyla legrace. Dìkuji
také paní uklízeèce Gábinì za celodenní slu�bu, kdy udr�ovala
celý objekt Jakuba v poøádku. A pak dìkuji svým spolupracovní
kùm Janì Tomá�kové, Jardovi Bartizalovi a Jirkovi Rù�ièkovi st.,
proto�e pro nás v�echny to byla nìkolikamìsíèní intenzivní práce,
která  vyvrcholila  právì  v  sobotu.  Jenom  nás  mrzelo,  �e  celý
veèerní koncert se musel kvùli bouøce zru�it. Byla by to krásná
teèka  za  celým  dnem.  Ledacos  ovlivnit  mù�eme,  ale  poèasí
bohu�el je�tì ovládat neumíme�

A na závìr je�tì podìkování místní farnosti za nedìlní sváteèní
m�i s chrámovým sborem a orchestrem, kterou jsme celé výroèí
od  první  písemné  zmínky  o  Vele�ínì  pøed  750  lety  dùstojnì
ukonèili.

Pøeji vám v�em krásné léto.
Hana Rù�ièková

Øeditelka KIC mìsta Vele�ín

    V sobotu 18. èervna se na genofondové plo�e ÈSOP Jeryn
a pøilehlých lukách uskuteènil první roèník �Náv�tìvy le�ení lapkù
od Mal�e�. Na hosty zde èekal  tábor  lapkù a  lapkové samotní.
Náv�tìvníci si mohli projít �Stezku lapkù�, na které byla umístìna
stanovi�tì s otázkami jak ze v�eobecných znalostí, znalostí historie
na�eho  kraje,  pøírody,  zvìøe  apod.  Správné  odpovìdi  byly  se
soutì�ícími ve �tábním stanu lapkù vyhodnoceny na�imi �lapky
nìmi�.  Za  správné  odpovìdi  byly  dìti  odmìnìny  sladkými
drobnostmi,  nebo  dárky  od  Zdravotní  poji��ovny  MV,  nebo
Policie ÈR.

     V táboøe se pak mohli
zájemci  seznámit  se  zbra
nìmi  lapkù,  kde  kromì
meèù, rùzných druhù dýk a
seker byl k vidìní i øemdich
a hákovnice. Malí i velcí si
pak  vyzkou�eli  støelbu
z ku�í a to i z repliky pravé
historické  ku�e,  støelbu
z  katapultu  zvaného Man
gonel, hod míèky na draka
nebo  na  vigingské  bojov
níky.  Nav�tívili  nás
i �koòáci� ze Sedlce v do

bových  kostýmech  a  dìti,  které  se  nebály,  svezli  na  koních.
Zájemci,  a  nebylo  jich  málo,  si  v  penìzokazecké  dílnì  mohli
i vlastnoruènì vyrazit �Lapkovský Kro��

     Po namáhavém dni do�lo i na odpoèinek u ohòového ko�e,
kde si mohli zájemci opéct �pekáèky vlastní, od pana Foitla nebo
si slupnout lipánek od Madety.

          Této  povedené  akce  se  zúèastnila  asi  tak  stovka  dìtí
s doprovodem rodièù, tak�e pro ná� �táb lapkù to byla zatracená
døina, ale i díky poèasí, které vydr�elo a� do pozdních veèerních
hodin, v�e dopadlo více ne� dobøe. Závìreèné posezení u ohòo
vého  ko�e  v Zubøíku  ji�  bylo  jen  tou  povìstnou  �tøe�inkou  na
dortu�.

          Mùj  dík  patøí  pøedev�ím  mé  bandì  lapkù,  jmenovitì
Dlouhýmu Jimovi a Lence, Pichlavýmu Jírovi, Abbému, Kájovi
z  Nesmenì  a  Janì Mi�ce,  Tomá�ovi  s  Pe�ou  a  Hance  s  Jírou
mlad�ím.

          Dále  veliký  dík  uzenáøství  Foitl  a  Madetì  za  vìcné
sponzorství,  ÈSOP  Vele�ín,  za  poskytnutí  azylu  na  Jerynu  a
velkou pomoc pøi posekání trávy na potøebných plochách, ZP MV
a Policii ÈR za poskytnutí propagaèních materiálù, koòákùm za
aktivní úèast a hlavnì v�em úèastníkùm. Nebo� bez radostného
smíchu dìtí a jejich rozzáøených oèek si své akce ani nedovedeme
pøedstavit.

Hejtman a arci�lotr Zby�ek ze Stropnice, sezením na Mladém
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Skonèilo krásné, horké léto a "My v mateøské �kolce" jsme
se opìt pøipravovali na nový �kolní rok. Èekalo nás spoustu
práce a zároveò organizování  oslav 70. výroèí zalo�ení na�í
�kolky.  Zvládli  jsme  to,  tak  touto  cestou  je�tì  jednou
dìkujeme  vedení  mìsta  za  pomoc  pøi  pøípravách  a  paní
Rù�ièkové za krásnì pøipravené prostory v kinì. Podzim utekl
jako voda a pøiblí�ila se mikulá�ská nadílka. Dal�í díky patøí
SDJ Kaplice, která jako ka�doroènì pøispívá na ovoce pro dìti
ze �kolky. Star�í dìti ze Z� pak mlad�ím kamarádùm z M�
pøipravily trochu strachu v  podobì èertù a andìlù.

Na  vánoce  se  tì�í  snad  ka�dé  dítì.  Nìkolik  dní  pøed
vánocemi  dìti  ze  souboru  paní  uèitelky Bù�kové  zahrály  a
zazpívaly koledy a vánoèní skladby v mateøské �kole. Ale  i
dìti  ze  �kolky  pak  za  pomoci  uèitelek,  paní  Rù�ièkové,
Spolku pøátel Vele�ína a kamarádù z hudební �koly pøipravily
"�ivý betlém" pod vánoèním stromem. Tradiènì na Tøi krále
nav�tìvujeme Kantùrkovec,  kde  nám  na�e  bývalá  kolegynì
Maru�ka  Korbelová  poutavì  vypráví  o  postavièkách
z betléma Pavla Rouhy. Zároveò jsme se v kostele rozlouèili
s P. Martinem a dìti mu tentokrát ná� �ivý  betlém zahrály.
  Krátký  masoupust  jsme  ukonèili  v  maskách  a  zpìvem.
Díky Z� jsme mìli mo�nost na na�í �kolkové zahradì potkat
spoustu masek  a  spoleènì  si  zazpívat  "Èervená  rù�ièko....".
  A blí�í se velikonoce. Pøichází nabídka pro pøed�koláky,
�e  si  na  Kantùrkovci  mohou  pøipravit  z  tìsta  jidá�ky
a  následnì  vidìt  peèení  v  peci.  Nároèné  pro  v�echny
zúèastnìné,  ale  díky  Jardovi  Bartizalovi  a  spol  velmi
zajímavé. Ve �kolce pak díky �ákùm paní uèitelky Bickové si
na�e  dìti  poslechly
velikonoèní  øíkanky
a písnièky.

I  spolupráce  ze
ZU�  pokraèuje.
Pøipravili  výchovný
koncert  pro
pøed�koláky  a  na
konci  èervna  se
tì�íme na vystoupení
malých baletek.

Dal�í  dík  patøí
i  paní  Stehlíkové,
vele�ínské  knihovnici.  V  rámci  akce  "Noc  s  Andersenem"
si  pøipravuje  ji�  nìkolikátý  rok  pro  tøídu  "Ko�at"  program
o knihách a vìnuje jim svùj volný èas.

�kolní  rok se chýlí ke konci a my  jsme se  tì�ili na Den
dìtí.  �áci  z  8.  a  9.  tøídy  nám  pøipravili  se  svými  uèiteli
dopoledne plné pohody, napìtí ale i pohybu.
Spolupráci  se  Z�  zakonèilo  �kolní  rok  vystoupení  souboru
"Ko�ata"    v  kinì,  kde  se  také  poslední  týden  slavnostnì
rozlouèíme s na�imi pøed�koláky.

�kolní rok je u konce a prázdniny za dveømi. Doufáme, �e
jsme na  nikoho  nezapomnìli,    �e  se  zase  v�ichni  ve  zdraví
sejdeme  v  novém  �kolním  roce  a  budeme  ve  spolupráci
pokraèovat.

Za Beru�ky,
Sluníèka.

Sedmikrásky,
Vèelièky, Ko�ata,

Zvoneèky
a Medvíïata dìkuje
kolektiv celé �kolky.

Dne 16. èervna 2016 se v zasedací místnosti mìstského
úøadu  Kaplice  uskuteènilo  1.  jednání  Øídícího  výboru
k projektu �Místní  akèní plán  rozvoje vzdìlávání na území
ORP Kaplice� (reg. è. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).

Projekt je realizován v rámci Operaèního programu Výzkum,
vývoj  a  vzdìlávání  a  jeho  realizátorem  je  Místní  akèní
skupina Pomal�í o.p.s.
Jednání se úèastnili mimo jiné zástupci zøizovatelù a vedení
�kol,  zástupci  organizací  neformálního  a  zájmového
vzdìlávání,  zástupci  základních  umìleckých  �kol  èi  Kraje.
Pøedmìtem  diskuze  byly  problémy  ve  vzdìlávání,  z  èeho�
vze�ly  dùle�ité  podnìty  pro  daný  projekt. �Dùle�itou
a  potøebnou  aktivitou  se  jeví  kvalitní  osvìtová  èinnost,
mezigeneraèní  propojení  èi  zlep�ení  výuky  cizích  jazykù.�
uvedla mimo jiné Mgr. Jana Drdáková, øeditelka v zastoupení
Z� Fantova Kaplice.
V prùbìhu projektu vznikne kromì partnerství a spolupráce i
roèní akèní plán a Strategický rámec, který bude obsahovat
ve�keré  projektové  zámìry  �kol  z  území  ORP  Kaplice.
V�echny aktivity a výstupy projektu budou k nahlédnutí na

www.mapvzdelavani.cz/kaplicko .

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
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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  sobotu  21.5.  2016  úspì�nì  zahájili  minikáristé
z  Vele�ína  leto�ní  sezónu  na  závodì  Mistrovství  Èeské
republiky   v Dolním Cetnu u Mladé Boleslavi a vybojovali
krásná umístìní. Je tøeba vyzdvihnout kategorii dìvèat, kde se
na prvních  tøech místech umístily  jezdkynì z Vele�ína  a  to
Jùdová  �tìpánka,  Charvátová  Petra  a  Charvátová  Vendula
( na barevné fotce  strana 11 ). Ve star�í kategorii bodoval
Charvát Marek, který byl na prvním místì.
     Druhý den jsme odjeli závod Èeského poháru v Bìlé pod
Bezdìzem, kde se nám také líbilo a daøilo. 28.29. kvìtna pak
následoval dvoudenní závod v Roblínì u Prahy, který jsme si
také u�ili  a  pøivezli  6  pohárù. Dal�í  víkend  se konal  závod
v Mariánském Údolí u Olomouce. Tento závod se zapoèítává
do Evropského poháru a úèastnili se ho i jezdci ze Slovenska.
          Minikáristé  se  také  úèastnili  akce  �Ukliïme  svìt�
a  spoleènì  uklidili  èást  mìsta  Vele�ín  a  nasbírali  5  pytlù
odpadu. Jako ka�doroènì se klub minikár Vele�ín zapojil do
poøádání dìtského dne, kde jsme provozovali stanovi�tì pro
dìti, kterým se je�dìní s minikárou moc líbilo. Teprve jsme
na  zaèátku  sezóny,  tak  se  je�tì  do  prázdnin  chystáme  na
závody  do  Libøe  a  Havíøova.  Dále  v  srpnu  20.8  budeme
poøádat  tøetí  kolo MÈR  v  �alticích  a  druhý  den  se  pojede
paralelní  závod  na  Polu�ce,  který  je  svou  neobvyklostí
poøádán  právì  pouze  Autoklubem  Vele�ín.  Tímto  v�echny
zveme,  a  zároveò  dìkujeme  mìstu  Vele�ín  za  finanèní
podporu.
          Je�tì  bychom  chtìli  informovat,  �e  Autoklub  Vele�ín
zakoupil nový emisní pøístroj na mìøení emisí benzínových
motorù, pøístroj splòuje v�echna nová kritéria, proto mù�ete
vyu�ít slu�by mìøení emisí v na�í autodílnì, kterou naleznete
za bývalým kulturním domem, zde nemusíte èekat dlouhou
frontu jako v Dolním Tøebonínì.

Za Autoklub Vele�ín  Charvát Karel

Bìhem  �kolního  roku,  probíhala  v  oddíle  �V�eobecná
gymnastika  pro  �kolní  dìti�  soutì�  ve  víceboji,  který  se
skládal z pìti disciplín. Soutì�ilo se v pøeskoku pøes �vihadlo,
sedy � lehy a døepy na èas, skoku do dálky z místa a v bìhu.
Do  soutì�e  se  zapojilo  19  dìtí.  Vyhodnocení  a  vyhlá�ení
vítìzù se uskuteènilo 31. kvìtna 2016 v tìlocviènì.
V soutì�i ve víceboji se umístily v kategorii star�í dìti na

V kategorii mlad�í dìti se umístil na

.
V�em soutì�ícím dìtem patøí gratulace za snahu, s jakou se
zapojily, za zdravou soutì�ivost a výkony, kterých dosáhly.
Ve  �kolním  roce  2016/2017  zahájíme  cvièení  v  druhé
polovinì záøí � sledujte plakátování a na�í nástìnku.
A jaké je to na�e cvièení?
Cvièíme  v  tìlocviènì  Z�  a  procvièujeme  v�eobecnou
zdatnost  a  obratnost,  základy  atletiky,  gymnastické  cviky,
cvièení na náøadí a zdravotní cvièení.
Pou�íváme  rùzné  cvièební  pomùcky,  jako  jsou  �vihadla,
míèe, overbally, obruèe, tenisáky, padák, malou trampolínu,
�plhací  sí�  apod.  Druh  cvièení  se  pøizpùsobuje  vìku  dìtí.
Souèástí cvièení jsou i rùzné hry a soutì�e.

!!!  NA  NÁSTÌNCE  SK  ASPV  NAPROTI
AUTOBUSOVÉMU  NÁDRA�Í,  JE  MO�NÉ  SI
PROHLÉDNOUT  FOTOGRAFIE  NA�Í  CELOROÈNÍ
ÈINNOSTI !!!
Za SK ASPV cvièitelky Jana Voráèková a Monika Votíková

Jak u� bývá ka�doroèním zvykem � krásné poèasí, celodenní
boje  devíti  tøíèlenných  dru�stev,  pohoda  mezi  hráèi
i poøadateli a výborný bufet � to byl 14. roèník nohejbalového
turnaje  �O  pohár  starosty  mìsta  Vele�ín�  na  dvou  kurtech
s  antukovým  povrchem.  Hrál  se  nejspravedlivìj�í  systém,
ka�dý  s  ka�dým.  V�echny  zúèastnìné  trojice  byly  velmi
vyrovnané  a  díky  tomu  byl  celý  den  okoøenìný  spoustou
nároèných  a  vypjatých  zápasù,  kdy  o  vítìzství  èasto
rozhodoval  jen
jediný  bod.
Nakonec  se  v�ak
projevila kvalita a
zku�enost
domácích  hráèù  a
zvítìzil  domácí
tým  ve  slo�ení
Hastík  Petr,
Dvoøák  Petr,
Kopøiva  Tomá�.
Nejstar�ím
hráèem  turnaje
byl vyhlá�en Franti�ek Zlatinský z Kaplice. Za tuto krásnou
akci  nelze  ne�  podìkovat  domácímu  poøádajícímu  oddílu
i  v�em  dru�stvùm  a  do  pøí�tího  roèníku  popøát  je�tì  vìt�í
náv�tìvnost tohoto dlouholetého podniku
Celkové  poøadí:  1.  Vele�ín,  2.  Jistebník,  3.  Krumlov,
4.Vìtøní, 5. Vele�ín �B�, 6. Borovany, 7. Køem�e, 8. Kaplice,
9. Hoøice

© PaKu
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k 750 letùm první písemné zmínky o Vele�ínì:
Hliník, mosaz      50, Kè
Støíbro   ( 7g)       400, Kè
( vyprodáno, mo�no objednat )
Zlato na objednávku

Kontaktní  telefon  Infocentrum
Vele�ín p. Bartizal 725 919 382
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WEBOVÉ STRÁNKY Kulturního a informaèního centra
mìsta Vele�ín
Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Vele�ínského zpravodaje:
Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, budova kina,

email: kino@kinovelesin.cz

 mikroregionu Pomal�í:
 www.pomalsi.cz

 � rezervace míst: tel.:
607 806 439

 � rezervace míst:
tel:  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  tel.:607 806 439
Jaroslav Bartizal  tel.:725 919 382

  letní dvouèíslo
78 2016   vydáno ve Vele�ínì dne 1.7.2016
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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