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I kdy� leto�ní léto nebylo takové jako to minulé, alespoò
co se týèe poèasí, z hlediska stavebního ruchu se neslo na
podobné  vlnì.  Mnohdy  dlouhá  pøíprava  v  podobì
vypracování studií, projektù, získání stavebních povolení,
slo�itostí  kolem  výbìrových  øízení  a  získání  finanèních
prostøedkù  se  v  reálu  ukazuje  vesmìs  právì  v  letních
mìsících.

Nové  osvìtlení  kolem  parkovi�tì  u  Jihostroje,  nový
�ivièný povrch k zastávce Èeských drah Vele�ín � mìsto

(foto),  ji�  IV.  etapa
revitalizace  sídli�tì  Nad
Cihelnou � Na Vr�ích, nové
chodníky na høbitovì, pøístup
ke sportovi�ti v Sídli�ti  to je
jen malý výèet letních prací.
Obyvatelé  volají  po  vìt�í
bezpeènosti  ve  mìstì.  A  to
oprávnìnì.  Rada  a  zastu
pitelstvo se rozhodlo provést
urèitá  opatøení,  která  by
pomohla,  kdy�  ne  odstranit,
tak  alespoò  zmírnit,  nega
tivní  dopady  mnohdy
bezohledného chování nìkte
rých pøestupcù. Mezi pasivní
prvky  bezpeènosti  zmíním
postupné  roz�iøování  kame

rového  systému  (parkovi�tì  u  Penny  Marketu  a  høi�tì),
zpomalovací  prahy  u  mateøské  �koly  a  kina,  pøíprava
instalace  zaøízení  mìøícího  rychlost  v  ulici  V  Domkách
a v neposlední øadì osvìtlení pøechodù pro chodce v ulicích
Budìjovická a v køi�ovatce Krumlovská � V Domkách.

Mezi  aktivní  zaji��ování  poøádku  øadíme  zvý�ený
dohled mìstských  strá�níkù  a  pomoc  pøíslu�níkù  Policie
ÈR.  Jsme  si  vìdomi,  �e  tato  omezení  a  mnohdy
nepøíjemnosti dopadají i na slu�né obèany, ale opatøení jsou

i  v  jejich  zájmu.  Tady  �ádáme  o  spolupráci  obèany:
jakákoliv  vèasná  a  aktuální  informace  o  �nepravostech�
pomù�e MP i PÈR zjistit a vymýtit ne�ádoucí jevy.

Hluk, pra�nost a urèité dopravní komplikace zpùsobují
v  lokalitì  sídli�tì Dru�stevní  stavební  práce. V  základní
�kole probìhla dal�í etapa obnovy elektroinstalace, �nový�
pavilon mateøské �koly získává zateplenou fasádu a slo�itá
protiradonová opatøení,  v�e  s  cílem,  aby na�e  dìti  spolu
s  pedagogy  a  správními  zamìstnanci  mìli  opravdu
moderní,  hygienické,  ekologické  a  estetické  prostøedí.
  Dal�í  omezení,  zpùsobené  stavbou,  bohu�el  mají
i  obyvatelé  v  okolí  bývalého  domu DPS  v  Krumlovské
ulici. Od srpna leto�ního roku zapoèaly intenzivní práce na
výstavbì  nového  a  pøestavbì  pùvodního  domu  èp.  144.
Zde toti� vzniká nový bytový dùm, který bude mít celkem
22 bytových jednotek o podlahové plo�e od 32 do 45 m2.
Akce �Peèovatelské byty Krumlovská 144, Vele�ín� byla
podpoøena  jako  jediná v Jihoèeském kraji Ministerstvem
pro  místní  rozvoj  ÈR.  Vzhledem  k  tomu,  �e  akce
je  rozdìlena  na  dvì  (ale  souèasnì  probíhající)  etapy,  je
patnáct  bytù  primárnì  urèeno  pro  seniory  a  zbývajících
7 bytù mù�e mìsto vyu�ít dle vlastní potøeby. Na výstavbu
mìsto vyu�ilo výhodný úvìr, a  tak peníze v rozpoètu na
dal�í akce nechybìjí. Pro celkovou pøedstavu o financích
uvádím, �e celkové náklady na nový dùm jsou ve vý�i 32
mil. Kè, z toho 9 mil. tvoøí dotace a zbývající èást je pùjèka
za neuvìøitelných 0,3% p.a. na patnáct let.

V  mìsíci  záøí,  kromì  prací  stavebních,  budou
pokraèovat i èinnosti �nehmotné�. Pøipravuje se studie na
nové  pohøebi�tì,  pokraèují  pøípravné  práce  na  vylep�ení
dopravní  situace  v  ulici  U  Pøehrady  a  u  silnice  E55
k zahrádkám, vrcholí vydání nového Strategického plánu
rozvoje mìsta a novì se pøipravuje povinná �aktualizace�
územního  plánu  Vele�ína.  Sledujte  tedy  v�echny
informaèní  kanály  a  zapojte  se  do  pøípravy  tìchto
dokumentù.  Patnáct  zastupitelù  sice  v�e  mù�e  pøipravit
a  samozøejmì  ze  zákona  i  schválit,  ale  bez  námìtù,
nápadù, doporuèení a aktivního zapojení se co nejvìt�ího
poètu  obèanù  to  nebude  mít  patøièný  efekt.  A  hlavnì
pøedejde  se  mnohdy  zbyteèným  nedorozumìním
a  u�tìpaèným  poznámkám  typu  (mírnì  øeèeno)  �Kdo  to
zase vymyslel�?J

            Josef Klíma, starosta mìsta

Stavební práce  mateøská �kola
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Vá�ení ètenáøi zpravodaje.
Tak u�  je  to  zase  tady. Po dovolených  a  prázdninách

nám zase zaèínají v�ední starosti.
První, èeho si asi v�imnou rodièe, kteøí zavá�í své ratolesti
do  �koly  a  �kolky,  budou
retardéry na komunikaci u
lékárny  a  u  vodárny.
K  tomuto  opatøení  jsme
museli  pøistoupit  v  zájmu
ochrany  chodcù  a  zvlá�tì
dìtí v ,,obytné zónì�. Snad
i  tìm  øidièùm,  kteøí  neví,
co  to  obytná  zóna  je,
pøipomene  to  drncnutí
povinnost,  respektovat  na
komunikaci chodce. Chytrému napovìz����..!

Dal�ím opatøením ke zvý�ení bezpeènosti nejen chodcù,
budou kamery v okolí PENNY, které budou monitorovat
nejen  høi�tì,  parkovi�tì,  ale  i  komunikaci  a  køi�ovatku.
V této lokalitì opìt neukáznìní øidièi nerespektují znaèky
STOP  ani chodce v zónì 30, která platí pro celé Sidli�tì.
Záznamy z kamer budou podkladem jak pro strá�níky MP,
tak i pro Policii ÈR.
   Bìhem  prázdnin  se  opìt  rozmohl  ne�var  odkládání
odpadu  vedle  kontejnerù.  Prosíme  proto  v�echny
obyvatele:  pokud  máte  rozmìrný  odpad  (kartony,  velké
plasty  apod.)  vyu�ijte  prosím  slu�eb  sbìrného  dvora.
Odlo�ení odpadu mimo nádobu je poru�ení vyhlá�ky mìsta
a vystavujete se ,,zbyteènì� nebezpeèí pokuty.

Na  základì  prosby  vedení  spoleènosti  Agropig,
upozoròuji také na opatøení v okolí hnoji�tì u Skøidel. Opìt
ne�var odkládání odpadu na hnoji�ti, který se ,,namno�il�
pøes léto. Majitelé provedou zøejmì protiopatøení (fotopasti
a pod.) Opìt prosím vyu�ijte sbìrný dvùr. V tomto pøípadì
se  dá  klasifikovat  odlo�ení  odpadu  jako  zalo�ení  èerné
skládky a to u� je o tro�ku jiných pokutách.

Abych po prázdninách jen nestra�il, rád pozvu v�echny
na podzimní kolo akce ÈSOP Vele�ín
zaèíná v sobotu 10.9. od 9.00 na genofondové plo�e Jeryn,
odkud  se  vydáme  èistit  bøehy  Øímovské  pøehrady.
Následnì a� do 10.10. máte mo�nost pøipojit se k místním
klubùm  a  spolkùm,  které  se  zapojí.  U  paní Hanzalíkové
v  pøízemí  radnice  budete  mít  pøipraveny  pytle  a
,,návratky�, které prosím odevzdat do 10.10.2016.

Pro  zájemce  o  dìní  v  obci  pøipomínám  zasedání
zastupitelstva  mìsta  12.9.  (nebo  mo�ná  19.9.)  od  17.30
v kinì. Sledujte informace.

Snad  se  nám  podaøí  pøedstavit  studie  nového
kolumbária a urnového háje.
V�em krásné záøí.              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

 Mgr. Josefu Klímovi za
blahopøání  a  dárek  k  mým  narozeninám.  Velice  mì
potì�ila milá náv�tìva a gratulace paní Bohdalové.
                 Jaroslava Stránská

 za milou náv�tìvu a dárek
a písemné blahopøání od pana starosty Mgr. Josefa Klímy,
k mým narozeninám.

Anna Kyselová

  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  milé
písemné  blahopøání  k  mým  narozeninám.  Za  milou
a pøátelskou náv�tìvu dìkuji, paní Zdeòce Kleinové a paní
Ivì Ol�anové, za pøání a pøedání dárku od mìstského úøadu
Vele�ín.  Za  písemné  blahopøání,  dìkuji  i  odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín.

            Jaroslav Hintermüller

  za  pøíjemnou
a pøátelskou oslavu pokroèilých narozenin, které probìhly
oboustrannì v pøíjemné pohodì.

 Mnohé díky Ing. Kalousek Josef

panu  starostovi
Mgr.  Josefu Klímovi. Té� dìkuji  paní Papou�kové,  paní
Zíkové a paní Radové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.

Jiøina Holá, Bor

  za  písemné  blahopøání  k  mým  narozeninám
starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  a  paní  Papírové
a Uretschlägerové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.

Marie Ondøichová

  Bylo  osm  sourozencù  �  jedna  sestra  a  sedm  bratrù.
Nejmlad�í z bratrù Prokop ode�el v roce 1939 bojovat za
na�i  vlast  proti  okupantùm  do  Velké  Británie,  kde  se
zaèlenil do královského vojska R.A.F.V roce 1942 zemøel
v boji a nyní, jako mnozí jiní, je nazýván hrdinou. On sám,
kdyby  se  toho do�il,  by  se  tak necítil. Ale byl  to  èestný
a  odvá�ný  èlovìk,  který  obìtovat  se  za  správnou  vìc,
pova�oval za svou povinnost.
  Dìkujeme  v�em,  kteøí  akt  vzpomínky  na  Prokopa
Brázdu dne 2. èervence 2016 zorganizovali a uskuteènili.
Byla to práce nelehká a nároèná a jsme jim velmi vdìèni.

Èetné pøíbuzenstvo Prokopa Brázdy
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Prázdniny utekly jako voda a my se opìt tì�íme na na�e
pravidelná  setkání  v  mateøském  centru  Vele�ínské
klubíèko, které se nachází v základní �kole � 2. patro nad
mìstskou knihovnou. Centrum  je otevøeno ka�dou støedu
od 9:30 do 11:30 hodin, je v�ak zapotøebí pøijít nejpozdìji
v 10:00 hodin, poté se vstupní prostory uzamykají. Odejít
mù�ete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky
pro dìti od 1 do 4 let, ale nav�tívit nás mohou i dìti mlad�í
èi star�í (pøed�kolní). S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro
sebe, své dítì a pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za rodinu.

Na  nový  �kolní  rok  pøipravujeme  v  na�ich  prostorách
dal�í zájmové aktivity nejen pro dìti, ale i dospìlé. Pøesný
harmonogram najdete v prùbìhu záøí na na�em facebooku.
V  pøípadì  zájmu,  mù�eme  poskytnout  prostory  klubíèka
pro nìjaké va�e zájmové aktivity, více informací na na�em
emailu mcvelesin@seznam.cz.
                       Tì�íme se na Vás!

Lenka Moravcová

   ve  Vele�ínì  zaèíná
v úterý 20.9.2016 od 15.00 �
17.00 hod.
Pokraèovat bude ka�dé úterý
ve  stejný  èas.  Krou�ek
mohou nav�tìvovat dìti od 7 let se zájmem o pøírodu.

Zpráva SDH Vele�ín

Od zaèátku roku výjezdy zásahové jednotky.
22.1. Po�ár chaty Kamenný Újezd
23. 2. Po�ár na Hvízdalce Vele�ín
24.2. Po�ár Samota u Trati Kam. Újezd
9.3. Po�ár rod. domu  � Besednice
 18.3. Po�ár støechy Strádov
27.3. Technická pomoc sná�ení pacienta � Vele�ín u Høi�tì
18.4.  Dopravní  nehoda  u  Precitoolu  køi�ovatka  na
Krumlov
27.28.5. Po�ární asistence rallye È. Krumlov
31.5.  Technická  pomoc  padlý  strom,  èi�tìní  potoka  po
prudkém de�ti
21.6. Dopravní nehoda køi�ovatka Krumlovská
25.6. Technická pomoc pøi bouøce
      padlé stromy, Netøebice, Výheò, Vele�ín,
      padla vìtev na vozidlo
9.7. Po�ár pole u Todnì
11.7. Po�ár kombajnu v ZD. Netøebice
11.7. Po�ár traktoru u autobusového nádra�í Vele�ín
16.7. Dopravní nehoda Krasejovka

27.7.  Únik nebez. látek � Strahovská Vele�ín
27.7.  Dopravní nehoda Krumlovská køi�ovatka
28.7.  Dopravní nehoda pod Krasejovkou
8.8.   Po�ár osobního auta � Krumlovská 283
16.8.  Èerpání vody Bor 2
Zásahová Jednotka se podílela na akcích mìsta Vele�ína
      dozor   30.4. Májka
          25.6. Oslavy Mìsta
          6.8. Akce na koupali�ti

Dal�í èinnosti sboru
30.4.  Stavìní  májky  a  zábavy  pro  dìti  spoleènì  s  KIC
Vele�ín
2.6.  MDD.  spoleènì  s  ostatními  spor.  kluby  zábavné
odpoledne pro dìti.
Závodní sezona zaèala v kvìtnu soutì�í ve Vì�ovaté Pláni:

 Mu�i A   1. místo
Mu�i B    2. místo
�eny     1. místo

Mu�i  a  �eny  postoupili  do  okr.  kola,  za  mu�e:  Jakub
Smolík 1. místo za jednotlivce
�eny 4. místo
Mu�i spoleènì s Pøíseènou reprezentace v krajském kole
v È. Krumlovì 4. místo.
Dru�stvo mu�ù se zúèastòují � Jihoèeské ligy a Velké ceny
Èeského Krumlova

Výsledky uveøejníme po skonèení sezony.
Do  dìtského  kolektivu  pøibylo  letos  7  nových  èlenù.Od
Ledna  do  Dubna  dìti  cvièily  uzle,  topografii,  azimut,
zdravovìdu.
23.3. slo�ily zkou�ky odbornosti.
Uklidily okolí hasièárny a sídli�tì.

Od dubna zaèaly závodit v Pohárové soutì�i.
  23.4.  v Omlenicích
  14.5. v Brloze
  25.6. v Holubovì

7.5. se zúèastnily okresové soutì�e ve Vì�ovaté Pláni:
  Star�í �áci   1. místo
  Mlad�í �áci   1. místo
  Dorostenky   1. místo
Dorostenky postoupily do okresního kola 1. místo
Do krajského kola postoupily, ale nezúèastnily se.
21.5. Okresní,, Kolo hry Plamen��
Mlad�í �áci 7. místo
Dorostenky � 4. místo.

V  srpnu  od  7.814.8.  Letní  soustøedìní  Posudov,
zúèastnilo se 24 dìtí a 9 vedoucích.
Poèasí sice moc nepøálo, ale u�ili si to v�ichni zúèastnìní.
Dal�í soutì�e probìhnou od Záøí do konce Øíjna.

          Za SDH � èlenka sboru
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Základní  umìlecká  �kola  Vele�ín  opìt  zahajuje  od  záøí
2016 v rámci své doplòkové èinnosti ní�e uvedené kurzy.
Podrobnìj�í  informace  najdete  na  www.zusvelesin.cz,
nebo na tel è. 602537145.

kurz vedený p. Marií Bù�kovou/
nový kurz

 /kurz vedený
              p.Blankou Da�kovou/

 realizován bude pøi min. poètu 10 zájemcù

/vede p. Ludmila Korbelová/,

Výtvarné kuzy vedené Mgr. Ivou Hulíkovou

Liga lesní moudrosti  kmen Otyókwa a ÈSOP Vele�ín
zvou veøejnost na odpolední program pro rodièe s dìtmi.
Chcete za�ít atmosféru indiánského táboøení, lov s lukem a
o�tìpem,  rozdìlávání  ohnì  bez  zápalek,  nebo  náv�tìvu
�amana  zbìhlého v divokých bylinách? Pøemý�líte,  jestli
by Otyókwa byl ten správný krou�ek pro va�eho �koláka?
Pak  jste  vítáni

 u Dlouhé, kde budou pøipraveny pro dìti soutì�e v
indiánských  a  zálesáckých  dovednostech  a  v  poznávání
pøírody. Oslavíme indiánské léto a 25 let kmene Otyókwa.

kontakt:RadekJanak@seznam.cz, 728194469

 �e v dobì od bude  probíhat
Pøípadní zájemci

si mohou koupit vyøazené knihy za symbolickou cenu
 a èasopisy  v dobì

výpùjèních hodin. Po telefonické domluvì i mimo
výpùjèní dobu. Tel: 380 331 847.
Výpùjèní doba v Mìstské knihovnì:

Mìstská knihovna Vele�ín oznamuje, �e pøijme pomocnou
pracovní sílu do knihovny (Dohoda o provedení práce).
Brigáda  je  vhodná  jako  pøivýdìlek  zejména  pro
dùchodkynì.
Bli��í  informace    v  knihovnì    nebo  na Mìstském úøadì
Vele�ín.
                                         Za Mìk  Vele�ín K. Stehlíková

 Tel:  380 331 847, 731 181 433
                                               email: knihovna@velesin.cz

Sbìrný dvùr Vele�ín se nachází v ulici Za Humny,
pod areálem Zemìdìlského dru�stva.

Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijímat tyto druhy odpadù:
Pneumatiky,  døevo,  døevìný  nábytek,  objemný  odpad  

postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina, matrace, papír a lepenka,
plasty,  �elezo  a  kovy,  textil,  polystyren,  eternit,  nebezpeèné
odpady  plechovky od barev, øedidel, zneèi�tìné hadry, olejové
filtry,  IPA,  zpìtný  odbìr  elektrozaøízení,  televize  a  monitory,
drobné  elektrozaøízení    rádia,  poèítaèe,  vysavaèe,  lednice,
praèky, myèky, monoèlánky.

Ní�e uvedené odpady lze dovézt v omezeném mno�ství, a to
max. 1xroènì:
  beton, cihly, ta�ky, smìsné stavební odpady,

zemina a kamení, hlu�ina                      750 kg
asfaltové smìsi obsahující dehet � IPA   500 kg
stavební materiály obsahující azbest eternit   500 kg
objemný odpad   150 kg
pneumatiky         4 ks
nebezpeèné odpady � barvy, laky, oleje,
plechovky zneèi�tìné  aj.     100 kg
V pøípadì vìt�ího mno�ství ne� je uvedený limit, je mo�né

odpad ulo�it za poplatek (ceník za ulo�ení odpadu je u obsluhy
sbìrného dvora), nebo je mo�né si objednat u spoleènosti KAPEX
s.r.o. velkoobjemový kontejner.

Kontaktní osoba: Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta,
tel.: + 420 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

V areálu sbìrného dvora se vykupují tyto druhy odpadù:
�elezo, mìï, hliník, olovìné akumulátory, kabely, papír a  jiné

Od 1. dubna 2015 probíhá výkup bezhotovostnì pro v�echny
druhy vykupovaných odpadù.

Aktuální  ceník vykupovaných odpadù  je  vyvì�en na bránì
sbìrného dvora a u obsluhy sbìrného dvora.

Za provozovatele KAPEX s.r.o., Pavel Peroutka,
tel.:+420 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz.
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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.

Od kdy se cvièí, bli��í a aktuální informace hledejte na
nástìnce SK ASPV naproti autobusovému nádra�í !

Va�e cvièitelky Jana a Monika

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

V sobotu 20 srpna se na statku �U Hamerníkù� , uskuteènil
dal�í  roèník  charitativního  a  multi�ánrového  festivalu
�Houpaèka 2016�.
Rádi bychom vám podìkovat za va�i hojnou úèast.Vytvoøili jste
opìt skvìlou atmosféru a a i díky vám se tento roèník nadmíru
vydaøil.  Zvlá�tní  podìkování  parøí  v�em partnerùm  festivalu  a
tìm kteøí vystupovali a pomáhali bez nároku na honoráø.Bez vás
by to ne�lo!

Pobavit se a pomoci dobré vìci se pøi�lo po celý den a veèer
na cca 1000 náv�tìvníkù vèetnì dìtí.
Je�tì zbývá uhradit nìkolik pohledávek a budeme vìdìt pøesnou
hodnotu výtì�ku (po uzávìrce) o které vás budeme samozøejmì
informovat.Nicménì ji� nyní mù�eme prohlásit, �e èástka bude
opìt rekordní!

Finanèní výtì�ek festivalu byl letos urèen na podporu Adélky
Panochové a její maminky Jitky..
  Jak  ji�  vìt�ina  z  vás  byla  informována,  sedmiletá  Adélka
trpící  vzácnou  Gaucherovou  nemocí  na  její  následky  dne  2.8
2016  zemøela.  Tímto  je�tì  jednou  vyjadøujeme  hlubokou  a
upøímnou soustrast pozùstalým nad jejich bolestnou ztrátou.
Po spoleèné konzultaci se spolkem �METODÌJ�, který za�ti�uje
dìti a jejich rodiny trpící vzácným metabolickým onemocnìním
jsme se rozhodli, �e výtì�ek projektu Houpaèka bude vìnován
mamice malé Adélky Jitce Panochové. Peníze budou pou�ity na
uhrazení výdajù spojených s nákladnou léèbou a péèí o Adélku
(drahé  léèiva,  kyslíkový  pøístroj,  kompenzaèní  pomùcky,
potravinové doplòky atd) a úhradu pohøebních výloh.Maminka
Jitka  je  samo�ivitelka,  která musela  kvùli  24  hodinové  péèi  o
Adélku  opustit  zamìstnání  a  kvùli  vzácné  chorobì  holèièky
nebyla dostateènì podpoøena na�ím sociálním systémem.

Víme,  �e  peníze  nemohou  ulevit  její  velké  bolesti,  ale
pomohou aelspoò z èásti odsunout nìkteré problému na druhou
kolej.

Vìøím, �e pøí�tì se sejdeme za veselej�ích okolností a znovu
spoleènì pomù�eme dobré vìci!
Dìkujeme !                     Za spolek 2/4 Kamil Zeman  pøedseda Kde: fotbalový stadion TJ Sokol Kamenný Újezd

(vstupné:100,)
(dìti do 15 let zdarma, èást výtì�ku této akce bude vìnováno na

mláde�nický fotbal)

Hlavní rozhodèí Pavlín Jirkù, èestný výkop Tereza Kostková,
Helena Vondráèková a Karel �tìdrý. Amfora bude sázet na
tvoøivé zálo�níky, na trojici   Antonín Panenka, Roman

Skamene a Martin Kraus a tì�it se budeme celou øadu bývalých
vynikajících fotbalistù, hercù èi bavièù.

Moderování se ujmou Petr Salava a Václav Tittelbach.
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Nové  v Dolním Dvoøi�ti hledá
vhodného kandidáta na pracovní pozici:

  Kompletní úèetní agenda vèetnì úètování faktur a
pøípravy plateb
  DPH, kontrolní hlá�ení, silnièní daò, daò z nemovitosti
  Zpracování mezd (pro pøibli�nì 100 zamìstnancù)
  Zaúètování slu�ebních cest, hotovostní úètování
  Vyúètování mìsíèních a roèních uzávìrek dle èeských
standardù, zpracování a podávání daòových pøiznání
  Znalost úèetních a daòových zákonù

  S�/V� vzdìlání
  Praxe v úèetnictví a daních
  Analytické a logické my�lení, preciznost, samostatnost
  Velmi dobrá znalost MS Office

 Práci na hlavní pracovní pomìr
 Flexibilní pracovní dobu
 Firemní benefity (PC, mobilní telefon)
 Nové, pøíjemné pracovní prostøedí
 Místo výkonu práce � Dolní Dvoøi�tì

Pokud  Vás  tato  nabídka  zaujala,  za�lete  nám  Vá�
strukturovaný  �ivotopis  na  emailovou  adresu

.  Do  pøedmìtu  emailu  uveïte  název
pozice. Následnì Vás budeme kontaktovat. Dal�í informace
je mo�né poskytnout na tel.: 734 313 213.

 ve Vele�ínì u �koly tel. 728 570 725

ve Vele�ínì. Telefon.777185984
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(minutková kuchynì,
denní hotovky)

 pøíprava pøíloh, salátù,
dezertù.

Po�adujeme  :
zájem o práci,
kreativitu.

Nabízíme :
stálý pracovní
pomìr, dobré
finanèní
ohodnocení

Pracovní doba
krátký/dlouhý týden.
Doprava z ÈB, z ÈK

mo�ná.
Nástup 0910/2016.

Více informací na tel.
777 347 190 èi emailem :

stilec@stilec.cz

VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ,
 èíslo 9 2016   vydáno ve Vele�ínì

dne 31.8.2016

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 ob

sah svých pøíspìvkù.

 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. 
v mìsíci

Povoleno  MkÈR E10951    Výtisk
zdarma
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