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  Informace,  které  se  na  nás  hrnou  z  vìt�iny  sdìlovacích
prostøedkù, mù�eme shrnout pod jeden výraz: tragédie. I mezi
médii se v�ak nacházejí takové, které �íøí mezi lidmi zprávy
pozitivní.  Takovými  jsou  i  napø.  Regionální  televize,
Èeskokrumlovská  televize,  Jihoèeská  televize,  novì  Jéèko
apod.  Lidé  toti�  jsou  zahlceni  negativními  informacemi
a pokud dostanou zprávu pozitivní, tak je o tom, �e si nìjaký
zpìvák koupil novou vilu nebo �e strávil ètrnáct dnù u moøe
s novou pøítelkyní.J

Informace
z  mìstského
internetového
videomagazínu
(mìsíèník  na  webu
mìsta
www.velesin.cz)

mají  v�ak  chara
kter  jiný. Pøedsta
vuje  úspìchy
na�ich  spoluobèa
nù,ukazuje,  co  se
nového vybudova
lo a na co se tøeba
mù�eme  tì�it
v kultuøe a sportu.

V  ti�tìné  verzi  Zpravodaje  v�ak  se  musím  zmínit  i  o
nìkterých  negativních  jevech,  které  snad  vyvá�í  na  stranì
druhé pozitivní východisko.

Po dlouhých letech svého pùsobení ve Vele�ínì konèí se
svou lékárnou dr. Pleva, kterému urèitì patøí ná� dík a pøání
hodnì zdraví do dal�ího �ivota. Lékárnu v�ak mìsto neztrácí
�  za  velké  pomoci  a  ochoty  podniku  Jihostroj,  a.s.
a  Nemocnice  Èeský  Krumlov  bude  v  �lékaøském  domu�
otevøena lékárna nová.

Jinou  kapitolu  tvoøí  zatím  marné  snahy  nalézt  trvalého
nájemce restaurace a penzionu U Zlaté podkovy, co� vyvolalo

nutnost provozovnu uzavøít. Budova, postavená v 80. letech
minulého  století  v  tzv.  Akci  Z,  nesplòuje  po�adavky  na
úsporný  a  moderní  provoz,  o  estetické  a  hlavnì  funkèní
úrovni  nemluvì.    Proto  se  zastupitelstvo  a  rada  mìsta
rozhodly  budovu  rekonstruovat.   V  souèasné  dobì  probíhá
øízení vedoucí k vydání stavebního povolení s cílem nejdøíve
sní�it  energetickou nároènost    zateplením  fasády, výmìnou
oken  a  novým  ekologickým  systémem  vytápìní.  Ve  druhé
fázi  zastupitelé  rozhodnou,  jak  zmìní  vnitøní  dispozice
restaurace,  kuchynì,  zázemí,  sálu  i  penzionu.  Limity  zde
stanovuje  funkènost  a  hlavnì  finanèní  mo�nosti.  Projekt,
který  pøipravuje  renomovaný  architekt  za  úèinné  pomoci
expertní  skupiny  mìsta,  by  mohl  ve  výsledku  znamenat
multifunkèní  moderní  budovu  �  kromì  jiného  s  výtahem,
formankou,  restaurací  se  salonkem,  klubovou  místností
s  barem,  sálem  a  novými  pokoji  i  s  bytem  pro  správce  èi
nájemce  provozovny.  To  v�e  s  cílem  zachovat  pro  vìt�í
spoleèenské akce sál, restauraèní provoz v centru mìsta a na
stranì  druhé  zamezit  jiné  vyu�ití  budovy,  jako  napø.  na
ubytovnu  èi  tr�i�tì  (co�  bylo  ostatnì  hlavním  motivem
zastupitelù pøi koupi spoleènosti U Zlaté podkovy s.r.o.).

Z jiného soudku je negativní zpráva z oblasti odpadového
hospodáøství.  Stát,  pota�mo  parlament  pøipravují  skokové
navý�ení poplatku za ulo�ení komunálního odpadu. Proto se
prosazuje  snaha  po  co  nejvìt�ím  tøídìní  této  komodity. Ve
mìstì  funguje  sbìrný  dvùr,  jsou  k  dispozici  nádoby  na
tøídìný  odpad  vèetnì  bioodpadu,  ale  pøesto  náklady  na
shroma�ïování, svoz, tøídìní a likvidaci se nesni�ují. Mìsto
vynakládá  roènì  celkem    4,  8  mil.  Kè,  kdy�  pøíjmy  od
obyvatel  jsou  ve  vý�i  2,3  mil.  Kè.  Za  vytøídìný  odpad
obdr�íme 360 tis., za pronájem sbìrného dvoru 180 tis., tak�e
doplatek mìsta tvoøí zhruba 2 mil. Kè. Z jednoduchých poètù
vychází náklad na obyvatele cca 1.200 Kè, pøièem� poplatek
na  osobu  a  rok  je  ji�  4  roky  nemìnný  �  600 Kè.  Tedy  ta
negativní  zpráva  pro  obèany  je,  �e  jsme  nuceni  zvý�it
pau�ální poplatek alespoò o 10% na 660 Kè. Pozitivum v�ak
je,  �e za �uspoøené� peníze mù�eme vybudovat napø. nové
parkovi�tì u mateøské �koly.

Ale  abychom  nebyli  pouze  u  záporných  informací,  tak
mohu obèanskou veøejnost informovat, �e víceleté snahy po
revitalizaci  autobusového  nádra�í  vyvrcholily  podáním
�ádosti  o  dotaci  z  EU.  A  pokud  centrální  administrativní
orgány nenaleznou dùvody, proè ná� projekt vyøaditJ, tak se
koneènì  v  roce  2017  zahájí  práce  na  výstavbì  nového
moderního pøestupního terminálu. Stavební práce v�ak budou
znamenat  urèitá  omezení,  tak  vlastnì  nevím,  jestli  je  to
nakonec informace kladná�J
              Josef Klíma, starosta mìsta

U Zlaté podkovy U  Zlaté podkovy, zadní trakt
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Volby do krajského zastupitelstva 07. a 08.10.2016
(volební  úèast  ve  Vele�ínì  36,51  %,  volební  úèast
celorepubliková 34,57 %)

Volby do Senátu Parlamentu ÈR
07. a 08.10.2016 a 14. a 15.10.2016
(volební  úèast  v  1.  kole  ve  Vele�ínì  35,55  %
a celorepubliková úèast 33,54 %; volební úèast ve 2. kole ve
Vele�ínì 16,43 % a celorepubliková úèast 15,38 %)

V  minulém  èísle  zpravodaje  bohu�el  vypadl  poslední
øádek  s  únorovým  datem  svozu.  Pro  pøesnost  uvádíme
oznámení  znovu  a  obèanùm,  kteøí  vyu�ívají  nádoby  na
bioodpad,  oznamujeme,  �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 a 3.2.2017.

  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  Papírové  a  paní
Uretschlägerové.
                  Milo� Kroneisl

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi
za  blahopøání  k  narozeninám  a  paní  Opekarové  a  paní
Máèové    za  pøedání  dárku  a  kvìtin.  Zároveò  bych  chtìla
podìkovat odborùm Jihostroje a.s. za blahopøání.

              Dìkuji Kubincová M.

 p. starostovi Mgr. Josefu Klímovi za pøání k mým
narozeninám, rovnì� dìkuji za milou náv�tìvu a dárek paní
Amchové a paní Sumerauerové.

              Jindøi�ka Vanìèková

  p.  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  písemné
pøání  k  mým  narozeninám,  paní  M.  Radové  a  paní
R.  Papou�kové  za  pøíjemnou  osobní  náv�tìvu  a  dárky.
Rovnì� také odborùm Jihostroje za blahopøání.

Franti�ek Rytíø

 panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi a odborùm
Jihostroje za písemné blahopøání k narozeninám, paní Marii
Radové a Rù�enì Papou�kové za milou náv�tìvu a pøedání
dárku od mìstského úøadu.
                  Bohumil Sláma

 za hezké blahopøání k mým narozeninám
panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi.  Rovnì�  tak  i  p.  Radové
a  Papou�kové  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  od
mìstského úøadu. Za písemnou gratulaci dìkuji  i Odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín.
                Libu�e Pavlovsková

  za  milou  a  høejivou  náv�tìvu  paní  Kleinové
a  Ol�anové,  které  jménem  pana  starosty  a  zástupcù  mìsta
Vele�ín  poblahopøály  k  mým  narozeninám.  Bylo  to  jako
svìtýlko,  které  høeje,  voní  a  tolik  potì�í.  Dìkuji  také  za
vzornou péèi o na�e krásné mìsteèko, kde  je mi  tak dobøe.
Dìkuji, bylo to nezapomenutelné.

                  Èápová

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi
za blahopøání a dárek od Mìstského úøadu, který mi pøedaly
a  milou  náv�tìvou  potì�ily  p.  Opekarová  a  p.
Uretschlagerová.  Té�  dìkuji  za  velmi  pøíjemnou  náv�tìvu,
dar  a  pøání  od  sboru  dobrovolných  hasièù  p.  �lunkovi,  p.
Vla�nému a p. Diorkovi. Ze srdce dìkuji své rodinì, pøátelùm
a  známým,  se  kterými  jsem mìl  tu  èest  své  krásné  kulaté
narozeniny oslavit.

Ruda Øíha
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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 a pátek 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 ve støedu, 20kè v pátek.

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

Událo se...
jsme jako ka�dý rok poklidili spoleènými

silami okolí dìtského høi�tì v rámci projektu �Ukliïme svìt�.
Pøes  nepøízeò  poèasí  byla  úèast  pøekvapující.  V�em
zúèastnìným  dìkuji  za  pomoc  a  za  pøíjemnì  strávené
dopoledne.

Co nás èeká...

. Mù�ete nav�tívit stánek mateøského centra,
kde  budete  moci  ochutnat  domácí  punè,  domácí  dobroty,
pokoupit  drobné  dáreèky  pro  své  blízké  a  pøispìt  tím  na
dobrou  vìc.  Pokud  sami  rádi  tvoøíte  nebo  se  chcete  nauèit
nìco nového, tak sledujte ná� facebook, kde se domlouváme
na veèerní tvoøení.
Dále  je mo�né  se  pøihlásit  na  kurzy  probíhající  v  klubíèku
v mìsíci listopadu:

  Více  informací  na
www.nesmenka.mysteria.cz,  Jana  Soukupová,  tel.
605 339 338.
V pátek , který
dìtem donese drobnou nadílku.
   Pøejeme hezké podzimní dny, za MC Lenka Moravcová

�Ve dnech 20. a 21.8. probìhl v kynologickém areálu ZKO
Vele�ín  u  Leti�tì  ji�  tøetí  roèník  závodu  Pohár  mìsta
Vele�ína,  kterého  se  zúèastnilo  celkem  20  závodníkù  ve
ètyøech  kategoriích.  Úspì�ní  byli  i  na�i  èlenové:  1.  místo
v  kategorii  ZZO  obsadil  Miroslav  Vrána  a  1.  místo
v kategorii IPO3 Zdeòka Èervinková. Velmi dìkujeme v�em
závodníkùm za úèast, sponzorùm a pøedev�ím mìstu Vele�ín
za finanèní podporu tohoto závodu.

Dále  si  Vás  dovolujeme  pozvat  na  OTEVØENÉ
MISTROVSTVÍ  MLÁDE�E  A  JUNIORÙ  ÈKNO  2016,
které probìhne na na�em cvièi�ti dne 5.11.�

Tak  u�  je  to  tady.  Plískanice  a  chladné  poèasí  mù�e
zaskoèit nìkteré �ivoèichy, kteøí se nestihli pøipravit na zimu.
Pokud najdete jakékoli divoce �ijící zvíøe a máte pochybnosti
o jeho zdravotním stavu, je mo�né kontaktovat nìkterou ze
záchranných stanic v na�em regionu.
ZOO Ohrada : Hluboká nad Vltavou � www.zooohrada.cz
tel: 602 112 143
Makov ÈSOP: Èí�ová � www.makov.cz    tel: 728130527
Sulimo:  Doudleby  �  www.sulimo.cz        tel:  728  468  943,
728 916 150
Na tìchto kontaktech mù�ete  dostat i odbornou radu, jak se
zachovat  a  jak  postupovat.  Ne  ka�dé  nalezené  zvíøe  na�i
pomoc potøebuje a tak je lep�í pøedem se informovat.

Na�e èleny a pøíznivce je�tì
letos  èekají  dva  úkoly:
údr�ba  èapího  hnízda  nad
Hou�vákem  a  stavba
nového  hnízda  na
Kaplickém  Nádra�í,  které

letos  spadlo  a  pøitom
zahynula dvì èápata.
V�em ètenáøùm krásný
a klidný listopad.
Za ÈSOP Vele�ín

Jirka Rù�ièka,
739026248, email: ruzicka@velesin.cz
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Dne  13.  øíjna  2016  se  �áci  8.  B  Z�  Vele�ín  zúèastnili
filmové  pøehlídky  Edukofilm  v  Èeském  Krumlovì.
Programem  Edukofilmu  byly  ozvìny  mezinárodních
filmových  festivalù  Voda,  moøe  a  oceány  a  Life  Sciences
Film Festival. Pro osmáky byly vybrány filmy Støedozemní
moøe /Francie/ a Tajemná manta obrovská /USA/.

Souèástí exkurze byla také prohlídka mìsta se zamìøením
na gotickou a renesanèní architekturu.

                                             Eva Bicková, tø. uèitelka 8. B
Ve ètvrtek jsme nav�tívili kino Luna, kde jsme sledovali

filmy  o  tom,  jak  se  ve  Støedomoøí  zrodily  první  civilizace,
a  film  o  mantì  obrovské.  Oba  filmy  se  mi  moc  líbily.
/Franti�ek Pelderl/

Film  o  starovìkých  civilizacích  ve  Støedomoøí  byl
zajímavý, ale dlouhý. Druhý film mì zaujal mnohem víc. Byl
o rejnokovi mantì obrovské. /Zuzana Tomková/

Zaujalo  mne  krumlovské  mìsto.  V�dy  kdy�  procházím
tímto mìstem, pøedstavuji si,  jak se napøíklad pøed 200 lety
tudy procházel nìjaký mì��an, a øíkám si, jak v té dobì lidé
asi �ili. /Adéla Kloudová/

Z architektury mì zaujaly náro�ní kameny, jeliko� jsem si
myslela, �e to jsou jen nìjaké �utry. Ve filmu o Støedozemním
moøi  jsem  se  dozvìdìla,  �e  se  lidé  v  nìkterých  mìstech
v Africe mají mnohem hùø ne� my.

Manty mì  zaujaly  nejvíce.  Jsou  krásné,  velké  a  �iví  se
planktonem. Dozvìdìla jsem se také, �e na bøi�e mají skvrny,
podle kterých je mù�eme identifikovat a poznat  jejich stáøí.
/Kristýna Bártová/

Ve  filmu  o  Støedomoøí  jsme  vidìli,  �e  v  Libyi  lidé
opou�tìjí kvùli suchu a ztrátì vody v pùdì celá mìsta. Oba
filmy se mi líbily, dozvìdìla jsem ses nìco, co jsem nevìdìla.
/Monika Viktorinová/

V È. Krumlovì mì zaujaly postavy namalované v omítce.
Já bych je nenamaloval. Film o mantì obrovské mì zaujal asi
nejvíce.  Mnì  se  líbilo,  jak  manty  mezi  potápìèi  krásnì
plachtily. A nevìdìl jsem, �e manty mohou být tak velké a �e
je je�tì nìkdo loví! /Vojta Ondøich/

Zaujalo  mì,  jak  byli  lidé  ve  støedovìku  pøemý�liví.
Vymysleli,  �e kdy dají  kameny na  roh domu,  tak  jim vozy
dùm  neznièí.  Nebo  �  kdy�  postaví  n  domì  �tít,  bude  dùm
vypadat vìt�í a lidé si potom budou myslet, �e majitelé stavby
jsou bohatí. /Natálie Olenjuková/

Pøekvapilo mì,  �e  rybáøi  loví manty  pro  jejich  ploutve!
/Jana Píchová/

Kromì náro�ních kamenù mì zaujalo hodnì arkýøù, které
byly podepøené krakorci. Krakorec je kámen, který podepírá
výklenek. /Natálie Langweilová/

Ve filmu o mantì jsem zjistil, �e manty umìjí vytvoøit svùj
proud planktonu a �e e obèas setkají se �ralokem obrovským,
se kterým pak hodují. /Martin Jaro�/

Název projektu:

�kola je èlenem konsorcia, které realizuje v rámci dotaèního
vzdìlávacího  programu  Erasmus  +  vzdìlávací  pobyty  pro
�áky  2.  roèníkù  oboru  Programátor CNC obrábìcích  strojù
a Mechatronik.
�áci se v rámci tohoto projektu úèastnili v loòském �kolním
roce vzdìlávacího pobytu v  ve mìstì RIGA v délce
14 dní 26. 11. 2015  9. 12. 2015. Bìhem tohoto pobytu se 10
�ákù �koly pod dohledem paní uèitelky Ing. Renaty �vecové
úèastnilo  výuky  na  støední  odborné  �kole  v  Rize,  �áci
nav�tívili v  rámci exkurzí  strojírenské  firmy v Rize a okolí
a  seznámili  se  také  s  kulturními  a  historickými  specifiky
této oblasti.
V leto�ním �kolním roce v termínu 2. 10. 2016 � 15. 10. 2016
opìt  skupina  10  �ákù  2.  roèníku  oboru  Mechatronik
a  Programátor  CNC
obrábìcích  strojù  pod
dohledem  paní  uèitelky
Mgr.  Jany  Hru�kové
vyrazila  na  vzdìlávací
pobyt  do  Loty�ska  také
do  mìsta  RIGA.  Zde  se
také  úèastnili  na
aktivitách  vyplývajících
z  tohoto projektu, výuky
odborných  pøedmìtù,
tentokrát  na  dvou
technických  støedních  �kolách v Rize,  exkurzí v odborných

firmách  regionu
a  také  nav�tívili
kulturní,  historické
a pøírodní zajímavosti
oblasti.
�áci  se  v  rámci
pobytu  zdokonalili
v  anglickém  jazyce,
který  v  Loty�sku
vyu�ívali  pro
ve�kerou

komunikaci, roz�íøili si své odborné znalosti seznámením se
s  CAD  systémy  a  CNC  obrábìcími  stroji,  které  vyu�ívají
v  tamních  �kolách  a  firmách,  nìkteøí  také  vyu�ili mo�nosti
k otu�ování a koupali se v chladném Baltském moøi.
Více  informací  a  fotografií  je  k  dispozici  na:
https://www.facebook.com/sosvel/
Vzhledem k dobrým zku�enostem z tìchto dvou vzdìlávacích
pobytù  bude  �kola  usilovat  o  získání  podobné  podpory
k realizaci dal�ích vzdìlávacích pobytù v zahranièí.

Ing. Lenka �ípková
Zástupce øeditele �koly

  �áci výtvarného oboru ZU�
Vele�ín pøedstaví své výrobky

, tøídní koncert klavírní tøídy
paní uèitelky Heleny Mare�ové
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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

  30.  záøí  1938  ès.  vláda  a  prezident
pøijali  potupnou  mnichovskou  dohodu
a  souhlasili  tak  s  odstoupením  pohraniè
ního území ÈSR hitlerovskému Nìmecku.
V prvních  øíjnových dnech  roku 1938  se
ès.  armáda  stahovala  z  hranic  za  linii
opevnìní a bohu�el mnohde je�tì dál, tam
kde  Hitlerovy  po�adavky  pøervaly  na�i
obrannou linii, aby tak ztratila svùj smysl.
V ji�ních Èechách zùstala 1. linie opevnìní v èeských rukou v

úseku  Srnín    Staòkovský
rybník.  Poslední  V.  pásmo
záboru  bylo  zveøejnìno  5.
øíjna  1938  a  pøedstavovalo
zábor  daleko  vìt�í,  ne�
v�echna  ètyøi  pøedchozí
pásma  dohromady.  V  pro
storu mezi novou linií obrany
a vznikající demarkaèní linií
se  nemìly pohybovat  �ádné
vojenské  jednotky,  aby  tak

bylo zamezeno pøípadným incidentùm mezi èeskými a nìmec
kými vojáky. Tak se mezi linií opevnìní u Vele�ína a novou státní
hranicí procházející v linii Mirkovice � Zubèice � Støíte� nachá
zely jen ojedinìlé pøedsunuté hlídky, pøedev�ím z øad ustupujících
dru�stev SOS. Henleinovci v tìchto dnech pro�ívali nepoznanou
euforii  vítìzství  a  vùèi  ustupujícím  vojákùm  byli  stále  drzej�í
a docházelo k dal�ím pøepadùm a srá�kám s ozbrojenými henle
inovci, a to i hluboko za hranicí odstoupeného území. Tak se stalo,
�e 5. øíjna 1938 ve veèerních hodinách pronikla skupina Sudeto
nìmeckého  Freikorpsu  k  obci  Skøidla  západnì  od  Vele�ína
s úmyslem pøepadnout nìkterý z objektù lehkého opevnìní, které
je�tì Èechoslovákùm zùstaly. Linie zde vedla je�tì pøed samot
nými Skøidly. Re�im èeských vojákù na linii opevnìní fungoval
nezmìnìn a pøed ní samotnou tak byly vysunuty hlídky. Henlei
novci narazili na  jednu z hlídek a do�lo k noènímu boji. Èe�tí
vojáci neznali skuteènou sílu protivníka a po�ádali proto o posily.
Záhy byla ke Skøidlùm z postavení u Vèelné odeslána jedna pì�í
a  jedna kulometná èeta. Henleinov�tí útoèníci  rychle ustoupili,
ale na místì støetnutí zùstal nìmeckým granátem tì�ce zranìný
vojín náhradní  roty pì�ího pluku 1  "Mistra  Jana Husi" Martin
Macht, který krátce nato vykrvácel.

Martin Macht se narodil 17. kvìtna 1910 v obci Babylon (okr.
Doma�lice), pøi�enil se do jihoèeských Borovan, kde hospodaøil
jako rolník. V dobì své  tragické smrti byl otcem dvou dìtí. 8.
øíjna 1938 byl pohøben v Borovanech, ale jeho hrob bychom zde
ji� marnì hledali.  Starý høbitov byl  zru�en v dobì  socialismu.
Jediná památka po tomto obránci vlasti je jeho jméno uvedené na
borovanském pomníku padlých. (na foto: M.Macht s rodinou)

Smrt Martina Machta mìla ponìkud zvlá�tní dohru. Na den
ním poøádku byly incidenty, kdy nìmecké motospojky (henlei
novcù i øadových nìmeckých vojákù) provokativnì pøekraèovaly
demarkaèní èáru a drze se prohánìly po èeském území. Docházelo
i  k  svévolnému  zabírání  dal�ích  obcí,  které  do  záboru  nebyly
vùbec urèené. V èeských vojácích v�echny dosavadní události
zpùsobovaly vztek. Vojáci u Skøidel byli rozèarováni zbyteènou
smrtí kamaráda Martina Machta, a tak kdy� se krátce nato objevila
nedaleko odtud henleinovská motorka, do�lo k dal�ímu krvavému
incidentu. Hlídka ès. armády vyzvala zvoláním "Stùj!" motocykl
k  zastavení.  Øidiè  ale  nereagoval,  a  tak  jeden  z  èlenù  hlídky
oprávnìnì  pou�il  proti  naru�iteli  èeského  území  svou  pu�ku,
motocyklista se po zásahu zhroutil ze svého stroje a byl na místì
mrtev. Po ohledání tìla nìmeckého obèana byl motocykl znaèky
BMW dopraven na velitelství praporu.

"Ministerstvo �ivotního prostøedí k pou�ívání identifikaèních
èísel provozoven pøi plnìní povinností podle zákona è. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znìní  a vyhlá�ky è. 383/2001 Sb.,
o  podrobnostech  nakládání  s  odpady  v  platném  znìní,  vydalo
metodický návod k pou�ívání identifikaèních èísel zaøízení (IÈZ)
a identifikaèních èísel provozoven (IÈP). Tato nová povinnost
se  týká  podnikatelských  subjektù,  netýká  se  fyzických  osob
obèanù."
  Metodický návod lze stáhnout na adrese:
http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

 Pøiznám, �e vùbec nevím, jak a odkud zaèít�.
Atmosféra koncertu v kinì ve Vele�ínì 29. záøí 2016 mì úplnì

rozebrala  na  drobné  kousky,  které  je�tì  teï  pracnì  dávám
dohromady.

     Jsem, dá se øíci, dost otrlý, co se muziky týèe, hrál  jsem
leckde a s kdekým, a vìøte mi, slovo tréma jsem si dávno vymazal
ze slovníku.

   Ov�em to, co nastalo TAM��.pøi TOM��.to se nedá
slovy popsat. To nebyla ani tréma, ani nervozita, to bylo napros
té��neumím to øíci jinak��souznìní du�í a srdcí.

   Kdy� jsme s Milu�kou plánovali tento koncert, bylo v tom
spí�  ohlédnutí  za  dávno  minulými  èasy,  kdy  byl  svìt  jednak
krásný,  proto�e  jsme  se  opravdu  milovali,  ale  i  dost  dìsivý,
proto�e jsme se ke konci na�eho vztahu i dost nesná�eli.

     Tak to ale v �ivotì chodí a pøes mé poèáteèní obavy, co
z tohoto nápadu vznikne,  jsem byl velice pøíjemnì pøekvapen.

   Jednak tím, jak skvìle jsme spolu schopni, bez sebemen�í
známky nevra�ivosti a výèitek fungovat jako lidé, ale i tím, kdy�
jsme najednou na zkou�kách zjistili, �e to i po více ne� ètvrtstoletí
ladí a zní a baví nás to��.

    Pùvodnì z toho mìl být malý vzpomínkový koncertík pro
20 � 30 nostalgikù, kteøí si spoleènì s námi zavzpomínají na �staré
dobré èasy�, kdy lidé je�tì chodili na písnièky. Tak trochu jsem
si chtìl dát i dodateèný dárek ke svým �edesátinám.

   Ve snu by nás nenapadlo, �e ta nostalgie v lidech bude a�
tak veliká.

Drazí na�i pøátelé, kamarádi, tím, �e vás pøi�lo tolik, jste nás
dostali do kolen. Najednou jsme si uvìdomili, co jsme to vlastnì
zpùsobili��.

   Pro mì, jako autora písnièek, bylo nesmírnì �okující, �e lidé
vìt�inu  tìch  písnièek  znají  a  zpívají  s  námi.  Coby  zpìvák
a kytarista jsem mìl obrovský pocit odpovìdnosti, aby �nespadl
øemen�.

Budu  schopen  po  takové  dobì  ty  písnièky  zahrát  a  hlavnì
zazpívat ? S Milu�kou jsme se mnohokrát na zkou�kách shodli,
jak  jsme  se  tehdy umìli  �potrestat�  .   Aran�e, vokály, vysoko
polo�ené hlasy��muzikanti mi jistì rozumí. Myslím, �e jsme
to ustáli pomìrnì se ctí.

   A tak vám chci v�em moc a moc podìkovat, �e jsme byli
spoleènì pøi TOM, �e vás pøi�lo tolik a mù�u vám za sebe i za
Milu�ku slíbit, �e toho asi jen tak nenecháme.

      Ne,  �e  bychom  zaèali  objí�dìt  republiku  a  dìlat  dvacet
koncertù do mìsíce, ale obèas, tak jako hezky, si nìkde zahrajeme
a zazpíváme.

    Jste bájeèní a proto vám chci prozradit jedno tajemství �
díky lidem, jako jste vy, stojí za to muziku dìlat.

   Vá� Lubo� Hrdlièka
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 :
Zdravotní gymnastika a posilování  Pondìlí

20 00  do 21 15 hodin  tìlocvièna Z�
  Eva  Veselá  �  základy  rytmické  gymnastiky,  posilování,

kalanetika,  protahovací  a  relaxaèní  cvièení    cvièení  s  ni��í
intenzitou

 :
Cvièí se v tìlocviènì Z� nebo ve sportovní hale Jihostroje

 Úterý od 16 15  do 17 15
 tìlocvièna Z�

 Jana Voráèková a Monika Votíková � sportovní hry, cvièení
na náøadí, zdravotní cvièení apod.

  Úterý od 17 15  do
18 30   tìlocvièna Z�

  Jana  Voráèková  a  Monika  Votíková  �  základy  atletiky,
gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní
cvièení, soutì�e apod.

 Pondìlí od 17 00  do 18 00  tìlocvièna Z�
 Alena Proke�ová � zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pøed�koláci,

mlad�í �ákynì
     Støeda od 17 00  do 18 00  sportovní hala Jihostroj
 Alena Proke�ová � pokroèilí, mlad�í a star�í �ákynì

    Støeda  od  18  00    do  19  00  sportovní  hala
Jihostroj

 Barbora Zimeková  mlad�í a star�í �ákynì a �áci
Bli��í a aktuální informace hledejte na nástìnce
SK ASPV naproti autobusovému nádra�í !

Va�e cvièitelky

 Ve  ètvrtek  17.11.2016  bude  oddíl  stolního  tenisu  poøádat
krajský �ebøíèkový turnaj dorostu.

Hrát se bude na devíti stolech v tìlocviènì Støední odborné
�koly strojní a elektrotechnické (U høi�tì 527, Vele�ín). Zveme
v�echny  zájemce,  kteøí  se  chtìjí  pokochat  �pièkovým  ping
pongem,  aby  pøi�li  fandit  od  9  hodin  na  tribunu.  Mù�ete
povzbudit i na�eho Martina Fesla, který hraje za Vele�ín v divizi.

   D. Javoøíková

Na start jubilejního 20. roèníku  pøijelo 126 závodníkù, z toho
18  �en  v  hlavním  závodì  a  dal�ích  18  dìtí  v  doplòkových
závodech na krat�ích tratích.

Závod provázelo celkem teplé poèasí.
Dal�í výsledky dáme do tisku spoleènì s výsledky listopado

vého bìhu Krosová 12° v pøí�tím èísle.
Karel Rù�ièka

Na barevném snímku na str.2 je na èele s  è. 43 pozdìj�í vítìz
Josef Soukup ze Zlivi.

Poøadatelé terénního závodu Krosová 12° z Cyklo
Vele�ín sdìlují , �e termín závodu je letos výjimeènì

.
Trasy zùstávají stejné. Starty dìtí v 10 hodin, hlavní závod

v 11 hodin.
Tì�íme se na úèast dìtí i dospìlých.

Za poøadatele Karel Rù�ièka

  A jedeme dál! Tentokráte jsme se vrhli na studium genealo
gie, zjednodu�enì øeèeno rodokmeny. Hned na první setkání si
nìkteøí  donesli  své  rodokmeny.  To  bylo  pøekvapení,  kdy�  se
u nìkterých na�li spoleèní pøedkovéJ

Dobrá zpráva je také, �e se na�e øady rozrùstají. Pøijali jsme
dvì nové èlenky � studentky a já doufám, �e se jim s námi bude
líbit.

  V listopadu otevíráme . Do Vánoc
probìhne celkem pìt  lekcí  (8.11., 15.11., 29.11., 6.12., 13.12.)
v�dy v úterý od 1415:30 hod v KICu. Kurz je urèen pro v�echny
vìkové kategorie. Cena kurzu pro 1 osobu je 75, Kè/1 lekci, tj.
375,Kè/kurz. Platit se bude pøedem na prvním setkání. Pokud
máte nìkdo zájem, mù�ete se pøihlásit na mail info@maspomal
si.cz nebo tel. 608353400.

E. Tarabová

Prosíme majitele zahrad v horní èásti zahrádkáøské kolonie,
aby si vyèistili zarostlé koryto potoka a umo�nili volný prùtok
vody. Pøi del�ím de�ti pøetéká rybník, voda se vylévá z potoka do
stran, zaplavuje skleníky, záhony a sklepy zahradních domkù.

                  Zahrádkáøi

Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské
sportovní  oddíly  v  aktuálním mìsíci  poøádají  nebo  se  jich
úèastní.
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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:   t e l . :
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  jed
noho poèítaèe

salonek s interaktivní tabulí  (budova kina)
sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìj�í
promítací technikou,  i stolová úprava

 � mo�nost   poøá
dání 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

VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ,
 èíslo 11  2016   vydáno ve Vele�ínì dne

2.11.2016

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 jednotli
vých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøí

spìvkù.

 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mì
síci

Povoleno  MkÈR E10951    Výtisk zdarma
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