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  Pojem  noèní  klid  se  nyní  skloòuje  ve  v�ech  pádech.
Málokdo se v�ak v zákonech orientuje, proto bych se v èásti
úvodníku vìnoval vysvìtlení této problematiky. A� do novely
zákona o pøestupcích s úèinností od 1.10.2016 nebyl pojem
noèního  klidu  �ádným právním pøedpisem vymezen.  Pøesto
bylo  celospoleèensky  akceptováno,  �e  noèním  klidem  se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Toto se tedy objevilo nyní
v zákonì o pøestupcích, pøièem� obec mù�e obecnì závaznou
vyhlá�kou  stanovit  výjimeèné  pøípady,  zejména  slavnosti
nebo obdobné spoleèenské èi rodinné akce, pøi nich� je doba
noèního klidu vymezena dobou krat�í nebo �ádnou. Zároveò
v�ak  obec  nemá  mo�nost  udìlovat  výjimky  (radu  mìsta
nevyjímaje).  Zákon  v�ak  neomezuje  poøádání  nejrùznìj�ích
akcí  (plesy,  zábavy,  hudební  produkci,  ale  i  rodinné oslavy
apod.). Jinými slovy, pokud poøadatelé tìchto akcí respektují
dobu noèního klidu a neobtì�ují ostatní obèany hlukem, lze
tyto akce konat i po 22. hodinì. K poøádání oslav èi rùzných
akcí proto není tøeba souhlasu obce ani ohlá�ení konání tìchto
akcí.  Na  druhou  stranu  v�ak  nadmìrnì  hluèné  jednání
fyzických  osob  v  dobì  noèního  klidu  bude  posti�itelné.
V rámci své èinnosti mìstská èi státní policie (nikoli starosta
èi místostarosta) bude pøedávat pøestupek zákona, který bude
øe�it pøestupková komise. Za ru�ení noèního klidu lze ulo�it
sankce,  a  to  od  napomenutí,  pøes  pokutu  do  10.000  Kè,
v pøípadì opakovaného spáchání pøestupku do 15.000 Kè a�
po zákaz èinnosti a zákaz pobytu. Pøi urèení sankce se pøihlí�í
k záva�nosti pøestupku, míøe zavinìní, k pohnutkám a k osobì
pachatele, zda a jakým zpùsobem byl pro tý� skutek posti�en
v disciplinárním øízení. Údaje o pøestupcích budou evidovány.
  Objevily  se  také  názory,  které  obsahují  návrh  na  zákaz
v�ech  akcí,  které  se  uskuteèní  ve  veèerních  a  noèních
hodinách.  Jsem  pøesvìdèen,  �e  tento  názor  není  v�eobecný
a  vychází  jen  z  nìkolika  negativních  zku�eností.  Absolutní
zákaz není z vý�e uvedeného mo�ný, ale není � podle mì � ani
�ádoucí.  Na  druhou  stranu  je  tøeba  chovat  se  k  sobì
ohleduplnì,  tolerantnì,  zároveò  citlivì  a  hlavnì  je  nutné

dodr�ovat zákony. Pokud tomuto tak
nebude, pak nastoupí represe.

Podobnì bychom mohli hodnotit
vztah  nìkterých  obèanù  k  majetku
mìsta. A je úplnì jedno, zda se jedná
o  poøádek  na  veøejných  prostran
stvích  �  sportovi�tích  èi  dìtských
høi�tích,  nebo  vybíjení  se  na
dopravních  znaèkách,  lampách
veøejného  osvìtlení  nebo  zeleni.
Mìsto  bylo  nuceno  investovat  do
nových  kamer,  které  budou
monitorovat  napø.  dìní  na  høi�ti
u Penny Marketu a �kolním pozemku. I zde pøestupci budou
trestáni.
  Mìsto za znaèné finanèní pomoci Evropské unie a státu
investuje  do  obèanské  vybavenosti.  Tak  napø.  pøes  Státní
fond  �ivotního  prostøedí  (SF�P)putovaly  miliony
do  zkvalitnìní  bydlení  domu  s  peèovatelskou  slu�bou
ve  Strahovské  ulici,  kde  se  podaøilo  sní�it  energetické
náklady  zateplením  fasády  a  zmìnou  systému  vytápìní,
o lep�ím vzhledu budovy nemluvì. Zhruba 5 miliony korun
pøispìje SF�P a ministerstvo financí na sní�ení energetické
nároènosti nové budovy M� a spojovacích chodeb. Zde bych
chtìl podìkovat KIC Vele�ín za poskytnutí prostor po období
rekonstrukce,  uèitelkám,  správním  zamìstnancùm  a  také
rodièùm dìtí  za  pochopení  a  toleranci. Nové  prostøedí  pak
urèitì v�e vynahradí.
  Výstavbu  a  obecnì  dìní  ve  mìstì  pro  dal�í  generace
zaznamenává  kronikáøka  mìsta  za  úèinné  spolupráce
�mìstských�  fotografù.  Ti  v�ichni  potøebují  dal�í
spolupracovníky,  kteøí  dávají  tipy.  Pøi  této  pøíle�itosti  se
zmíním  je�tì  o  aktivitì  sportovní  komise,  která  iniciovala
vznik  drobné  publikace  nejenom  o  sportovních  klubech.
Proto  vyzývám  v�echny,  kteøí  se  úèastní  èi  organizují
klubovou a spolkovou èinnost, aby pøispìli ke vzniku bro�ury
slovem èi fotografiemi. Podklady dodejte buï do schránky na
radnici,  KIC  nebo  zasílejte  elektronicky  na  adresu
podatelna@velesin.cz.
  Dal�í pøímou úèastí obèanù na koncepci vývoje mìsta je
i mo�nost zasáhnout do zmìny a aktualizace územního plánu,
kterou  pøipravuje  odbor  územního  plánování MìÚ Kaplice
jako  poøizovatel  schválený  zastupitelstvem.  Pøipomínám
i dal�í dùle�itý materiál  Strategický rozvojový plán mìsta,
jeho�  tvorba  a  vydání  vrcholí.  Sledujte  zpravodaj,  úøední
desky  a  dal�í  informaèní  zdroje  mìsta  a  pøispìjte  svými
nápady na zkvalitnìní �ivota ve Vele�ínì.

          Josef Klíma, starosta mìsta Vele�ín

Stavební práce  mateøská �kola
komunikace

Regenerace sídli�tì Nad Cihelnou  komunikace
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Vá�ení ètenáøi zpravodaje.
Máme za sebou první podzimní dny a zaèíná nám období

pøípravy zahrad a sadù na zimu.
Nezapomeòte  na mo�nost  vyu�ití  na�eho  sbìrného  dvora  a
nádob na BIO, pro odlo�ení nepotøebného ,,zeleného odpadu�.
Stále je mo�nost vozit trávu (bez vìtví) na hnoji�tì u areálu
teletníku u Boru. Prosím nezamìòovat za hnoji�tì u Skøidel,
kde není mo�né ukládat odpad.

Døevní hmotu mù�ete odlo�it na bývalé kruhové hnoji�tì
v areálu ZD ve Vele�ínì, kde bude se�tìpkována.
Blí�í  se  také  doba  vegetaèního  klidu,  kdy  je  mo�né  kácet
stromy  rostoucí  mimo  les  (netýká  se  ovocných  stromù
v zahradách). Podávejte tedy vèas �ádosti o povolení kácení.
�ádost je na stránkách mìsta v sekci: �ádosti a formuláøe.
Snad  dobrá  zpráva  je  o  pokroku  v  projednávání  mo�nosti
vybudování kanalizace, ÈOV a vodovodu v lokalitì Holkov.
Øeditelství silnic a dálnic nám vy�lo vstøíc stejnì jako odbor
památkové páèe. Teï snad budeme moci dokonèit projekty
a  za�ádat  o  dotaèní  titul.  To  ov�em  zále�í  na  stanovisku
zastupitelù pøi sestavování rozpoètu.

Stejnì tak pilnì pracujeme na projektu vodovod Chodeè.
Myslím si, �e v dne�ní dobì mít zavedenou pitnou vodu, by
mìlo být samozøejmostí.

Kdy�  jsem  u  rozpoètu.  Na  stránkách  mìsta  jsou  novì
umístìné  emailové  adresy  v�ech  zastupitelù.  Máte  tedy
mo�nost  oslovit  ,,toho  svého�  a  dávat  námìty  pro  rozpoèet
2017.

Mìsto také pøipravuje aktualizaci územního plánu mìsta.
Sledujte tedy peèlivì informace  a pokud máte nìjaký návrh
na zmìnu ve vyu�ití pozemkù, mù�ete se ke zmìnì pøipojit.
Pro milovníky turistiky mám jednu nemilou zprávu. Mno�í se
�ádosti soukromých vlastíkù pozemkù, kudy vedou ji� dlouhá
léta  turistické  stezky  o  jejich  ,,odklonìní�.  Klub  èeských
turistù  nemá  zatím  jinou  mo�nost,  ne�  tìmto  �ádostem
vyhovìt  a  stezky  pøeznaèit.  Podle mého  názoru  je  to  velká
�koda. Turistickou sí� stezek nám závidí v celém svìtì. Snad
se to tedy nìjak podaøí do budoucna pojistit.
Na  závìr    v  sobotu  24.9.  probìhla  na  ochranáøské
genofondové  plo�e  Jeryn  velice  pøíjemná  akce    Den
otevøených  týpí,  kterou  poøádala  Liga  lesní  moudrosti
Otyókwa. Náv�tìvníci  i  èlenové  kmene  si  u�ili  nádherného
poèasí  a  pøipravených  zajímavých  soutì�í.  Tímto  pøeji
Otyókwì ,,modrou oblohu� do dal�ích 25 let a dál.

  ,,návratky�    prosím  odevzdat  do
10.10.2016.

V�em krásné babí i indiánské léto.
      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

     Mìstská policie oznamuje obèanùm � majitelùm vozidel,
�e  bìhem  mìsíce  øíjna  2016  bude  strá�níky  provedena
kontrola odstavených vozidel na parkovacích plochách mìsta,
se  zamìøením  na  platnost  technických  kontrol  vozidel.  Dle
právního výkladu  se  stáním vozidla  rozumí  i  jeho provoz a
proto musí mít vozidla, která jsou zaparkována na veøejných
parkovacích  plochách  mìsta,  platnou  TP.  Je  tøeba  si
uvìdomit,  �e  je  málo  parkovacích  míst  a  proto  si  nìkdo
nemù�e  plést  parkování  a  odstavení  vozidla  s  vytvoøením
soukromého záboru.

Volby do zastupitelstev krajù a Senátu Parlamentu ÈR se
konají ve dnech , pøípadnì  2. kolo voleb do
Senátu Parlamentu ÈR ve dnech 14. a 15.10.2016. Hlasování
probíhá  ve  stálých  volebních  okrscích.  První  den  voleb,  tj.
pátek, zaèíná hlasování ve 14,00 hod. a konèí ve 22,00 hod.,
druhý  den  voleb,  tj.  sobota,  zaèíná  hlasování  v  8,00  hod.
a konèí ve 14,00 hod.

 má státní obèan ÈR,
který  alespoò  ve  druhý  den  voleb  dosáhl  vìku  18  let  a  je
pøihlá�en k trvalému pobytu v obci, která nále�í do územního
obvodu  kraje,  a  nevznikla  u  nìj  pøeká�ka  ve  výkonu
volebního  práva  tj.  zákonem  stanovené  omezení  osobní
svobody  z  dùvodu  výkonu  trestu  odnìtí  svobody,  omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva a omezení svobody
z dùvodu ochrany zdraví lidu.

 má státní obèan ÈR, který alespoò
druhý den voleb dosáhl vìku 18 let, ve druhém kole voleb do
Senátu mù�e volit  i obèan, který alespoò druhý den konání
druhého  kola  voleb  dosáhl  vìku  18  let.  Pøeká�kami  ve
výkonu  volebního  práva  jsou  zákonem  stanovené  omezení
osobní  svobody  z  dùvodu  ochrany  zdraví  lidu  a  omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Ve Vele�ínì se hlasuje ve tøech volebních okrscích.

  je   a  hlasují
v  nìm  obèané,  bydlící  v  ulicích:  Kaplická,  Na Vr�ích,  Ke
Kozákùm,  námìstí  J.V.Kamarýta,  Zahradní,  Krumlovská,
V  Domkách,  Latrán,  V  Úvoze,  U  Pøehrady,  K  Mal�i,
U Pøelo�ky, Dolní, Nová, Prùmyslová    a Nad Cihelnou.

 je , kde volí obèané
bydlící  v  ulicích:  Dru�stevní,  �kolní,  Nádra�í,  Skøidla,
Chodeè, Bor, Na Hvízdalce, Na Humnech a Sídli�tì èp. 376
� 389, 465 � 466 a 504 � 505.

  je   a  volí  v  nìm  obèané,
mající  trvalé  bydli�tì  v  ulicích:  Dìlnická,  Strahovská,
U Høi�tì, Tovární, Budìjovická, �umavská, U Lesa, Holkov
a Sídli�tì èp. 374 � 375, 457 � 464, 506 � 508.

Voliè,  který  nebude  moci  volit  ve  volebním  okrsku,
v  jeho�  stálém  seznamu  je  zapsán,  mù�e  osobnì  po�ádat
mìstský  úøad  o

Hlasovací  lístky pro volby do zastupitelstva kraje  a Senátu
budou dodány volièùm nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb do
po�tovních schránek.
Voliè  po  pøíchodu  do  volební  místnosti  proká�e  svou
toto�nost  a  státní  obèanství  ÈR  platným  obèanským
prùkazem nebo cestovním pasem.
Voliè  mù�e  po�ádat  ze  záva�ných  dùvodù,  zejména
zdravotních,  mìstský  úøad  a  ve  dnech  voleb  okrskovou
volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

 D.K

.

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad,
�e v období od listopadu 2016 do února 2017 budou nádoby
svá�eny  v  tìchto  dnech:  11.11.2016,  2.12.2016,  6.1.2017
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  panu  starostovi Mgr.  Josefu  Klímovi  za  blahopøání
a dárek k mým narozeninám. Moc mì potì�ila milá náv�tìva
a gratulace od p. M. Radové a R. Papou�kové.

                 Josef Janda

  panu  starostovi Mgr.  Josefu  Klímovi  za  blahopøání
a dárek k mým narozeninám. Za blahopøání dìkuji i Odborové
organizaci  Jihostroj  Vele�ín.  Za  velice  pøíjemnou  náv�tìvu
dìkuji paní Bohdalové a paní Amchové.

               Ludmila Smolíková

 panu starostovi Josefu Klímovi za blahopøání
k mým narozeninám. Té� dìkuji za náv�tìvu p. Z. Kleinové
a I. Ol�anové za gratulaci a pøedání dárku.
                      H. Kratochvílová

 za písemné blahopøání k narozeninám starostovi Mgr.
J. Klímovi a paní Opekarové a Machové za milou náv�tìvu
a pøedání dárku.

              Franti�ka Peèenková

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  hezké
blahopøání  k  mým  70.  narozeninám.  Také  dìkuji  za  milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku  od Mìstského  úøadu  paní Zdeòce
Kleinové  a  Marii  Uretschlägerové.  Podìkování  patøí  také
dobrovolnému  sboru  hasièù  a  za  pøedání  dárku  a  pìkného
pøání,  panu  �lunkovi  a  Vla�nému.  Srdeènì  dìkuji  té�  ZD
Netøebice za dar a pøání.

Klein Adolf

Dìkuji v�em sousedùm ze Skøidel, kteøí se podíleli na opravì
skøidelské  kaplièky  a  to  jak  finanènì,  tak  mno�stvím
odpracovaných hodin. Oprava kaplièky probìhla svépomocí
obyvatel Skøidel v srpnu 2016 a jak mù�ete vidìt na fotografii
(na stranì 2)   výsledek se podaøil.

JP

Zveme  Vás  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.

Od øíjna se setkáváme té� ,
kdy  si  mohou  dìti  pøijít  volnì  pohrát.  V  pátek  je  sní�ené
vstupné 20kè za rodinu.

Dále u nás mù�ete nav�tívit dal�í zájmové krou�ky:

 � Jana Soukupová, tel. 605 339
338,  www.nesmenka.mysteria.cz   Mgr.  Hana
Císaøová, tel.: 734 256 026, hana.cisarova@email.cz

  Bc.
Petra Bártová, DiS ,
tel.:736 623 477, petzac@email.cz

� Hana Vítù,
tel.:  728  701  409,  vituhana@seznam.cz Mgr.  Pavla
Marchalová, Phd.D., tel.  732 654 738

od 4 � 7let, Markéta Nová, tel.:
607 224 048, markyno@centrum.cz

Jednorázové akce:
 se bude jako ka�dý rok konat úklid okolí

dìtského  høi�tì  na  sídli�ti  v  rámci  projektu
, s sebou jednorázové rukavice

a  dobrou  náladu:)  Ka�dou  pomoc  uvítáme...  V  pøípadì
nepøíznivého  poèasí  bude  náhradní  termín  uveøejnìn  na
facebooku.

Druhý záøijový víkend, èasné ranní hodiny a na rybníce
Borský �Nádra�ák� je v�e nachystáno k zahájení  6.roèníku
rybáøských závodù na�í organizace. Krátce po 6 hodinì ranní
pøichází k hlavnímu stanu první hlouèek pozitivnì naladìních
rybáøù k zapsání do závodù. Ne� se nadìjeme je stan plný lidí
a  nálada  vùbec  nepøipomíná  rybáøské  závody,  kde  panuje
rivalita,  ale  spí�e  pøátelské  setkání  u  vody  se  spoustou
zábavy.  V  7  hodin  krátkým  proslovem  hospodáø  pøivítá
závodníky,  pøipomene  základní  pravidla  lovu  a  program
závodù. Dále v�e probíhá  jako ka�dý  rok, první kolo 7.30
11.00hod,  druhé  kolo  12.3016.00.  Mezi  obìma  koly
probìhlo  obèerstvení,  kdy  se  podával  výborný  gulá�ek  od
na�ich  skvìlých  kuchaøù.  O  závodníky  se  staráme  celé
závody rozná�kou nápojù a obèerstvení.

Po 16hodinì jsme se vrhly na sèítání úlovkù a na pøípravu
vyhlá�ení výsledkù, které dopadli takto:
1.místo  vyhrál  Jaroslav  Sochor,  443bodù  MO  ÈRS
È.Budìjovice 2, 2. místo obsadil  Adolf Toncar 304bodù MO
ÈRS  Vele�ín,  3.místo    Ludìk  Fiala  250bodù  MO  ÈRS
Kaplice. Nejvìt�ím úlovkem  byl kapr 59cm, chycen panem
Jaroslavem  Paclíkem  MO  ÈRS  Prachatice  a  nejstar�í
úèastník závodù byl Jan Kováø MO ÈRS Kaplice. Závodù se
zúèastnilo celkem 52 závodníkù z devíti organizací ÈRS a do
revíru bylo na tyto závody vysazeno 750kg kapra o prùmìrné
váze 1,7kg.

Velké  podìkování  patøí  v�em  závodníkùm  za  úèast,
hospodáøi Petrovi Zemanovi a  jeho partì z na�í organizace
a  v  neposlední  øadì  sponzorùm    Rybáøské  potøeby  Iveta
Mike�ová  Kaplice,  Mìsto  Vele�ín,Øeznictví  Josef  Foitl,
Jouza  Union  Pavel  Jouza  Kaplické  Nádra�í,  Franti�ek
Persán,RH  Medvìd  Roman  Horák,  Radek  Vondøejc,  díky
kterým jsme mìli mo�nost pøedat cenu ka�dému závodníkovi.
I  tyto  závody  lze  hodnotit  jako  velmi  vydaøené.  Díky
velkému  zájmu  a  spokojenosti  rybáøù  víme,  �e  6.  roèník
nebyl rozhodnì poslední.
Petrùv Zdar

Pøedseda ÈRS, z. s., místní org. Vele�ín Martin Opekar
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Tak se mì nejménì jednou dennì ptají pacienti.
  V  Èeskokrumlovském  deníku  bylo  toti�  20.8.2016
zveøejnìno  prohlá�ení  Nemocnice  Èesk  Krumlov,  �e  si
pronajmou prostory, vybaví je a brzo otevøou lékárnu, proto�e
odcházím  do  dùchodu.  Nebudu  se  zabývat  otázkou,  proè
budou vybavovat lékárnu, kdy� zde jedna vybavená je. Nebo
proè se nezeptali na pøípadnou vý�i nájmu a neporovnali je.
Donutit  lékárníka,  aby  zavøel  svou  lékárnu,  není  problém.
Problém  je,  aby  jiný  lékárník  otevøel  novou.  Stát
(i Nemocnice  je  svým  zpùsobem  státní) má  snahu  tlaèit  na
radnice, aby z na�ich spoleèných penìz nesly náklady. Dokud
byla v Horní Plané lékárna, nedostala od mìsta ani haléø. Nyní
musela radnice najít prostory, zaøídit výdejnu a pronajnout ji
Nemocnici  za  roèní  nájemné  47,  Kè.  Kdo  platí  energie
nevím. (Ano, kolegynì lékárnu zavøela, ale to jen proto, �e si
pacienti  jezdili  vyzvedávat  léky  do  Nemocnice,  která
poru�ovala  zákon  a  nevybírala  regulaèní  doplatky...)
Ve  Frymburku  dotuje  provoz  nemocnièní  lékárny  mìstys
roènì  èástkou  110  000,Kè.  Dokud  provozoval  lékárny  ve
Frymburku  soukromý  lékárník,  tak  naopak  platil  nájem.
Nemocnice tím, �e se nesoustøedí na svou hlavní èinnost, ale
chce podnikat i v dal�ích oblastech, zpùsobuje problémy v�em
vele�ínkým pacientùm. Mìl jsem domluvenou kolegyni, která
by  lékárnu  po  mnì  pøevzala.  Kdy�  ov�em  vidìla  novou
lékárnu, øekla, �e se s kapitálovì silným kolosem Nemocnice
nemù�e mìøit. Navíc v�ichni na okrese víme, �e dvì lékárny
se ve Vele�ínì neu�iví. Z tohoto dùvodu do Vele�ína �ádný
lékárník místo mne nepøijde. Proto�e lékárníci jsou ji� nìjaký
èas nedostatkové zbo�í, nemusí se Nemocnici podaøit otevøít
novou lékárnu je�tì dlouho, pokud nevypí�í velký náborový
pøíspìvek.  Nezajímají  mì  odpovìdi  na  otázky,  proè
Nemocnice otvírá lékárnu v místì, kde jedna fungující je, ani
z  kterých  zdrojù  ji  vybavila,  ani  zda  nemocnièní  lékárník
poskytnì  kvalitnìj�í  slu�by  a  del�í  otevírací  dobu  ne�  by
poskytl  mùj  nástupce.  Na  podobné  otázky  má  jistì  MUDr
Jindøich  Florián,  místopøedseda  pøedstavenstva  Nemocnice,
zastupitel  a  radní  Èeského  Krumlova,  pøimáø  interního
oddìlení a kandidát na senátora pøipravené odpovìdi.
  Co  to  znamená  pro  nás?  Pokud  odejdu  do  dùchodu,
nebude  ve  Vele�ínì  lékárna.  Je  mo�né,  �e  zde  Nemocnice
nebo  Jihoèeský  kraj  (vlastník  Nemocnice  Èeský  krumlov)
otevøe  výdejnu  na  pár  hodin  dennì  jako  ve  Frymburku
a budou se tváøit jako zachránci. Nebo ze soucitu k pacientùm
nepùjdu do dùchodu... Co byste dìlali v mé situaci Vy?

PharmDr.Pavel Pleva, lékárník

"Redakce se zeptala na názor druhé strany"

  Pharm  Dr.  Pleva  ve  svém  èlánku  uvádí  øadu  nepravd
(mírnì  øeèeno). Nemocnice Èeský Krumlov  ve  své  lékárnì
nikdy  neporu�ovala  zákon  a  v�dy  vybírala  pøedepsané
poplatky. Lze snadno dolo�it v úèetnictví organizace.
Lékárnu  v  Horní  Plané  jsme  otevøeli  na  pøímou  �ádost
starosty mìsta. Stejnì tak pøedtím lékárnu ve Frymburku. Obì
tyto  lékárny  zahájily  svùj  provoz  a�  po  ukonèení  èinnosti
lékáren  soukromých  a  jsou  jediným místem,  kde  si mohou
obyvatelé uvedených mìst bez dojí�dìní vyzvednout potøebné
léky. Na obì místa se mohl PharmDr. Pleva pøihlásit a lékárny
za  naprosto  stejných  podmínek  provozovat.  O  lékárnu  ve
Vele�ínì  jsme  se  zaèali  zajímat  v  okam�iku,  kdy  jsme
opakovanì obdr�eli informaci o odchodu PhramDr. Plevy do
dùchodu. Na�li jsme vyhovující prostory a provoz v lékárnì
bude  zahájen  nejpozdìji  pøi  ukonèení  èinnosti  Pharm  Dr.
Plevy. Proto�e pana lékárníka nezajímají odpovìdi na otázky,
které  nastiòuje  ve  svém  èlánku,  nebudu  obèany  Vele�ína
unavovat obsáhlými odpovìïmi. Jistì neporu�ujeme zákony.
Pokud budou kohokoliv odpovìdi zajímat, obdr�í je ode mne
písemnou formou.

  MUDr.  Jindøich  Florián,  místopøedseda  pøedstavenstva
Nemocnice Èeský Krumlov, a.s., zastupitel a radní Èeského
Krumlova, primáø interního oddìlení a kandidát na senátora.
Ale  také  lékaø,  který  se  stará  o  zdraví  obyvatel  regionu
od r. 1981...

V  sobotu  20  srpna  se  na  statku  �U  Hamerníkù�  ve
Vele�ínì  ,  uskuteènil  dal�í  roèník  charitativního
a multi�ánrového festivalu �Houpaèka 2016...aneb my vám
vy nám�, který organizuje Vele�ínský spolek 2/4.
Festival  byl  zahájen  benefièním  bìhem  �Pro  Adélku�,
kterého  se  zùèastnilo  na  220  bì�cù.V  malebném  prostøedí
statku  a  pøilehlého  sadu  pak  po  celý  den  probíhal  bohatý
program plný exhibicí, workshopù, tance, hudby, prezentací,
atrakcí a soutì�í pro v�echny vìkové kategorie.

Mimo  jiné:  URBAN  SENSE  /parkour,  freerunning/,
YOYO BOYS /yoyo exhibice/, EN.DRU /beatbox, looping/,
Potravinová  banka  Jèk  /prezentace/,  spolek  Metodìj
/prezentace/  HZS  Jèk  /vypro��ování  zranìného/  ,  Módní
pøehlídka  +  dra�ba  a  mnoho  dal�ího.Skvìlou  atmosférou
nabitý den,  byl zakonèen veèerním koncertem alternativních
skupin  DALEKKO(cz)  a  MASTER  MASTER  WAIT
z Francie

Pobavit  se  a  pomoci  dobré  vìci  se  pøi�lo  po  celý  den
a veèer na cca 1000 náv�tìvníkù vèetnì dìtí.
Po zaplacení v�ech pohledávek èiní leto�ní výtì�ek festivalu
87.917,Kè,  èím�  se  nám  opìt  podaøilo
pøekonat rekord.

Finanèní  výnos  festivalu  byl  letos  urèen  na  podporu
Adélky Panochové a její maminky Jitky..
Jak  ji� byla veøejnost  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 v posledních
mìsících  (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
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Ve  støedu  14.9.2016  jsme  s  25  dìtmi  z  mlad�í  a  star�í
pøípravky  FC  Vele�ín  vyjeli  do  Prahy  na  motivaèní  výlet
a pøátelský zápas na Spartu.

Nejprve jsme si prohlédli Generali arenu na Letné � stadion
a  zázemí,  VIP  ló�e  pro  diváky  a  síò  slávy  s  vystavenými
poháry za nejvìt�í úspìchy v historii klubu AC Sparta Praha.
Mìli jsme mo�nost nahlédnout i do posilovny, kde fotbalisté
Sparty  trénují.  K  obrovskému  nad�ení  na�ich  malých
fotbalistù  nás  pøi�el  pozdravit  Tomá�  Rosický,  který  se
s  dìtmi  vyfotil  (na  fotografii  na  str.11  je  cca  uprostøed),
s ka�dým si �plácl� a v�em zájemcùm se podepsal.

Po zakoupení drobných dárkù ve spar�anském Fan shopu
jsme se pøesunuli na bývalý spartakiádní stadion Strahov, kde
Sparta  v  roce  2002/2003  vybudovala  Tréninkové  centrum
mláde�e  s  osmi  fotbalovými  høi�ti.  Toto  centrum  bylo
vybudováno za prodej právì Tomá�e Rosického do Borussie
Dortmund  a  slou�í  pøedev�ím  spar�anské  mláde�i.
Po  prohlídce  zázemí  na  Strahovì  a  povídání  o  historii
a  fungování  náborù  malých  �spar�ánkù�  a  nejúspì�nìj�ích
odchovancích nás èekalo rozcvièení a pøíprava na 2 pøátelské
zápasy mlad�í  i  star�í  pøípravky  proti  spar�anským  týmùm
roèníkù  2009  a  2007.  Ka�dý  vele�ínský  gól  byl  úspìchem
a velkou radostí.

Dìti  odjí�dìly  domù  po  nároèném  dni  unavené,  ale
spokojené,  plné  zá�itkù  a  namotivované  do  svých  dal�ích
tréninkù.

Velké  podìkování  patøí  Jakubovi  Rumlovi,  který  nám
umo�nil  Spartu  nav�tívit  a  pøipravil  pro  nás  celodenní
program. Dìkuji i v�em trenérùm za to, jak se na�im dìtem
vìnují a tøídním uèitelùm, kteøí dìti uvolnili z vyuèování ;)
(barevné fotografie z výletu jsou na str. 11)

JP

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.

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

chorobì  holèièky  nebyla  dostateènì  podpoøena  na�ím
sociálním systémem.

Spolek 2/4 by rád touto cestou podìkoval v�em partnerùm
festivalu za pomoc pøi realizaci projektu Houpaèka a za jejich
empatii a otevøená srdce.Bez vás by to ne�lo!!!
Zvlá�tní  podìkování  patøí  i  tìm kteøí  na  festivalu pomáhali
a vystupovali bez nároku na honoráø.
Dìkujeme  a  doufáme,  �e  v  roce  2017  opìt  spoleènì
pomù�eme dobré vìci.

Za spolek 2/4 Kamil Zeman  pøedseda

Projekt  Místní  akèní  plán  (MAP)  je  v  plném  proudu.
Zástupci  �kol,  obcí  a  organizací  neformálního  vzdìlávání
zpracovali  v  odborných  pracovních  skupinách  první  verzi
strategického  rámce  a  zároveò  byly  definovány  investièní
zámìry jednotlivých �kol Kaplicka. Øídící výbor pak na svém
jednání zaèátkem záøí strategický rámec schválil.
Tyto  dokumenty  jsou  výsledkem  èinorodé  spolupráce
øeditelek  a  øeditelù mateøských  a  základních  �kol,  zástupcù
dal�ích �kolských zaøízení, zøizovatelù ze strany obcí vèetnì
kraje a dal�ích odborníkù. Proces plánování je realizován díky
projektu  �Místní  akèní  plán  rozvoje  vzdìlávání  na  území
ORP Kaplice� financovaného z Evropského sociálního fondu
prostøednictvím  Operaèního  programu  Výzkum,  vývoj
a vzdìlávání.

�Strategický  rámec  vèetnì  investièních  priorit  �kol  byl
v  pøedepsaném  termínu  odevzdán  Ministerstvu  �kolství,
mláde�e  a  tìlovýchovy.  Je  to  jedna  z  podmínek,  aby  �koly
mohly úspì�nì �ádat na své investice v rámci Integrovaného
regionálního  operaèního  programu�,  vysvìtlila  mana�erka
projektu Eva Tarabová z MAS Pomal�í.
Pracovní  skupiny  se  budou  scházet  nadále  a  za  spolupráce
s  dal�ími  aktéry,  kteøí  pùsobí  v  oblasti  vzdìlávání,  bude
zpracován akèní plán pro region Kaplicka.
Výstupy  z  jednání,  strategický  rámec  a  dal�í  aktuality  jsou
zveøejnìny na webových stránkách projektu
http://www.mapvzdelavani.cz/orpvprojektu/orpkaplice/.

záøí 2016
Kontaktní osoba: Zdenìk Øíha, MAS Pomal�í o.p.s.,

+420 774 050 409, planujeme@seznam.cz

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

VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ,
 èíslo 10  2016   vydáno ve Vele�ínì dne 2.10.2016

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



7



8

Nejvìt�í kasino v Èechách �  v Dolním
Dvoøi�ti hledá vhodné kandidáty
na následující pracovní pozice:

 Stabilní práci na hlavní pracovní pomìr
 Vysoké finanèní ohodnocení dle výkonu a pracovního
  nasazení (pøíplatky za pøesèasy, noèní, víkendy a svátky)
 Firemní benefity (svozy, ubytování, stravování apod.)
 Nové, pøíjemné pracovní prostøedí
 Místo výkonu práce Dolní Dvoøi�tì
 Nástup mo�ný od prosince 2016

 Vysoký stupeò profesionality
 Praxe v oboru
 Flexibilita, komunikativnost a vysoké pracovní nasazení
 Ochota  a snaha se neustále zdokonalovat
 Jazykové znalosti � prioritnì nìmèina

Pokud Vás tato nabídka zaujala,
za�lete nám Vá� strukturovaný   �ivotopis
na emailovou adresu .
Do pøedmìtu emailu uveïte název pozice.
Dal�í informace je mo�né poskytnout na tel.: 739 355 788.

 anglického jazyka, �panìlského jazyka, chemie a biologie.
Cena: 150 � 200 Kè/60 minut (podle nároènosti pøípravy).
Kontakt: +420 601 378 310, noratomsova@seznam.cz (upøednostòuji email). Nora Tomsová

 � hlídání dìti, úklid, venèení psù, støíhání, atd.  Tel. 728 931 845
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WEBOVÉ STRÁNKY Kulturního
a informaèního centra mìsta Vele�ín

Pøíjem  inzerce  a  pøíspìvkù  do  Vele�ín
ského zpravodaje:
Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele
�ín, budova kina,

email: kino@kinovelesin.cz
 mikroregionu Pomal�í:

 www.pomalsi.cz
  �  rezervace  míst:

  tel.: 728 164 465 ( Jana Hrzánová )
 � 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 nejmoder
nìj�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
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