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     Je�tì sice není konec roku a fakturace na nìkteré velké akce
je�tì  rovnì�  není  uzavøena,  ale  pomalu  mù�eme  uplynulé
období hodnotit. Rok 2016 patøí  z hlediska  investic  i oprav
k  rekordním. Do  investièních  akcí  se  vlo�ilo  27,1 mil.  Kè,
z  nich�  nejvìt�í  je  dokonèená  dal�í  etapa  sni�ování
energetické  nároènosti  budov  Mateøské  �koly  ve  Vele�ínì
vèetnì  protiradonových  opatøení  (z  celkových  10,3 mil. Kè
tvoøí  2,7  mil.  Kè  dotace

  a  1,5  mil.  Kè  od
).

V poøadí ji�
IV.  etapa
regenerace
sídli�tì Nad
Cihelnou  �
Na  Vr�ích
stála  5,8
mil.  Kè,
kdy�

Na  výstavbu  22
bytových  jednotek
domu
s  peèovatelskou
slu�bou  bylo  do
souèasné  doby
proinvestováno
11 mil. Kè z celkovì vysoutì�ených 36,5 mil. Kè, kdy� z toho

.  Stavba,  která  je  rozdìlena  na  dvì  etapy  a  kterou
mìsto získá 15 bytových  jednotek v novostavbì a 7 dal�ích

bytù pøestavbou pùvodní budovy, bude pøedána nájemníkùm
ve 4. ètvrtletí pøí�tího roku. Byty  jsou primárnì urèeny pro
seniory a ji� nyní je vhodná doba pro , a to
prostøednictvím  bytového  hospodáøství

.
     Dne  v sále kina se uskuteèní
zasedání  zastupitelstva.  Kromì  jiného  se  bude  projednávat
návrh rozpoètu mìsta na rok 2017, cena vodného a stoèného
a  v  neposlední  øadì  bude  pøedstaven  koneèný  návrh
dokumentu pod názvem
     V poslední dobì se setkáváme se zaruèenými, pravdivými
a objektivními  zprávami  a  komentáøi,  co  se  ve mìstì  dìje.
Tyto �zaruèené� zprávy pak vyvolávají mezi lidmi, kteøí mají
o  dìní  ve  mìstì  zájem,  mnoho  otázek  a  stávají  se
�objektivními�  prostøednictvím  agentury  JPP  (Jedna  Paní
Povídala J).  Skuteèný  zdroj  informací,  které  si  mù�ete
verifikovat  (ovìøit)  v  praxi  naleznete  na  úøedních  deskách
(fyzických  i  virtuálních  �  www.velesin.cz),  ti�tìném
zpravodaji èi ve video�urnálu a nejlépe osobnì na zasedáních
zastupitelstva,  nejrùznìj�ích  besedách  nebo  osobnì  na
radnici.  Dal�í  informace,  které  bychom  mohli  adresovat
pøímo jednotlivým obèanùm, by mohly být zprávy posílané
elektronicky na emailové adresy, popø. formou SMS zpráv.
Proto�e  u  SMS  se  jedná  o  zpoplatnìnou  slu�bu,  kdy�
s  pøíslu�nými  náklady  bychom museli  poèítat  v  mìstském
rozpoètu,  bychom  rádi  zjistili  zájem  o  takovýto  druh
komunikace. Zprávy typu: �Ve dnech �od�do�nepoteèe
voda v ulici Nová� by pak mohla být doruèena konkrétním
adresátùm  a  ne  jako  doposud  napø.  prostøednictvím
mìstského  rozhlasu  v�em,  kdy  hlá�ení  mnohdy  ani  není
rozumìt.  Kvùli  posouzení  zájmu  a  efektivity  této  formy
komunikace �ádáme obèany o prvotní registraci emailových
adres  a  èísel  mobilních  telefonù  a  zaslání  na  adresu:
sobiskova@velesin.cz,  popø.  odevzdáním  odstøi�ku  ankety
do schránky v budovì MìÚ èi kina.
     A proto�e dvanácté èíslo zpravodaje vychází jako poslední
v tomto roce, dovolte, abych touto cestou na konci roku 2016
podìkoval  v�em  svým  spolupracovníkùm,  zastupitelùm,
partnerùm obchodním i v úøadech a institucích a hlavnì vám,
spoluobèanùm, za souèinnost, pomoc a mnohdy za toleranci
a  pochopení  pøi  nejrùznìj�ích  jednáních
v tøista�edesátipìtidenní pracovní dobìJ

 pøeje
                          Josef Klíma,

starosta mìsta

Mateøská �kola ji� bez le�ení a s novou  fasádou.

Na domì s peèovatelskou slu�bou
se ji� buduje krov....

Nová parkovací místa pøed Z�
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Vá�ení ètenáøi zpravodaje.
Vyu�iji  toto  leto�ní  poslední  èíslo  na�eho  zpravodaje

k podìkování.
Dìkuji v�em, kdo nám pomohli v leto�ním roce buï radou

nebo skutkem. I kdy� leckdo tvrdí, �e  ,,dobrovolnost� se u�
nenosí, nesdílím ten názor.

Dìkuji  tedy  na�im  fotografùm  za  nezi�tnou  pomoc  pøi
návrhu a zpracování nových infotabulí.

Dobrovolným  hasièùm  za  pomoc  pøi  nejrùznìj�ích
veøejných  akcích,  paní  Grillové  za  údr�bu  veøejné  zelenì.
V�em, kdo se starají o odpadové hospodáøství (mìsto pro�lo
bez pøipomínek nìkolika kontrolami), Luká�ovi a Martinovi
a v�em ostatním z pracovní èety. Dále  hasièùm K.Kleinovi,
P.Chumlenovi  a  J.Kube�ovi  za  perfektní  práci  pøi  kácení,
stavìní  a  zdobení  vánoèního  stromu.  Za  spolupráci  na
vánoèním stromu dìkuji i spoleènosti E.O.N.(vypnutí vedení
VN),  spoleènosti  Tordes  (pøeprava),  PVL  (pomoc  tì�ké
techniky), panu Bou�kovi (jeøáb) a hlavnì Tomá�ovi a Petøe
A�enbrennerovým, za leto�ní strom.

Podìkování patøí i ,,klukùm� a ,,holkám� z ÈSOP i na�im
kamarádùm, za pomoc a realizaci akcí pro dìti, které se docela
povedly a za pomoc pøi práci pro pøírodu.

A  pochopitelnì  dìkuji  i  v�em  lidem,  kteøí  nám  pøiná�í
bìhem roku návrhy, námìty a rady.

V�em krásné Vánoce a ,,pestrý� nový rok.
 Jirka Rù�ièka, místostarosta

Tel:739 026 248, ruzicka@velesin.cz

Jako obvykle pár kontaktù � pro jistotu.
MP604189828, 736600799, mp@velesin.cz

pøedák prac. skupiny: 603537 754

     Strá�níci MP Vele�ín provedou v mìsíci prosinci fyzickou
kontrolu majitelù psù se zamìøením, zda je pes evidován a je
za  nìho  zaplacen  poplatek.  Tato  povinnost  je  majiteli  psa
dána  od  tøí  mìsícù  vìku  psa.  Kontrola  bude  zamìøena
pøedev�ím na majitele psù v panelových domech. Pøi zji�tìní
poru�ení  vyhlá�ky  mìsta,  je  majitel  psa  vystaven  blokové

pokutì  do  vý�e
5.000, Kè.

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  a  odborùm
Jihostroje  za  písemné  blahopøání  k  mým  narozeninám.
Zároveò  bych  chtìl  podìkovat  paní  Bohdalové  za  pøedání
dárku.
                    Jiøí Koza

  za hezké blahopøání  k mým narozeninám
panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  a  milou  náv�tìvu
p. Bohdalové a p. Papírové.

                  Eva Tarabová

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  hezké
blahopøání  k mým narozeninám. Mé podìkování  patøí  také
paní Zdenì Kleinové a paní Ivì Ol�anové za milou náv�tìvu
a  pøedání  dárku  od  mìstského  úøadu.  Dìkuji  i  odborové
organizaci Jihostroje a.s.Vele�ín za písemné blahopøání
                  Franti�ek �rámek

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  krásné
blahopøání a dárek k mým narozeninám. Mé podìkování patøí
také paní Kalku�ové, Kambové a Lo�kové za milou náv�tìvu
a  dárky.  Zároveò  dìkuji  zástupcùm  Jednoty  Kaplice  paní
Sumerauerové a paní Syslové.
                Zdena Klampferová

 panu starostovi za blahopøání, za dary od mìstského
úøadu  a  Jednoty  a  za  milou  náv�tìvu  p.  Sumerauerové
a Syslové.

 V.Klenka

  dìkuje  paní  øeditelce  Hance  Rù�ièkové  za  poskytnutí
náhradních  prostor  v  zasedací  místnosti  v  KIC  pro
Vèelièkovou tøídu a také dìkuje v�em zamìstnancùm KIC za
vstøícnost, trpìlivost a ochotu pomoci pøi spoleèném sou�ití
s námi

M� Vele�ín
  chce  té� podìkovat  v�em  rodièùm,

kteøí  s  námi  pro�ívali  útrapy  spojené  s  pøestavbou M�  za
trpìlivost, dobrou náladu a nadhled.

M� Vele�ín

Pøi venèení se doporuèuje mít psí známku na obojku psa. To
kvùli rychlé identifikaci, kontrole a v neposlední øadì vyhnutí
se problémùm pøi odchytu a následném odvozu psa do útulku
pøi  jeho  zatoulání.  �e  je  povinností  majitele  psa  uklidit
exkrement  po  psem  vykonané  potøebì,  snad  není  potøeba
zdùrazòovat.  Pøi  zanedbání  této  povinnosti  hrozí  pøestupci
opìt bloková pokuta do vý�e 5.000, Kè. a to i pøi zji�tìní na
základì svìdeckých výpovìdí tìch co poctivì uklízí.
 strá�níci MP Vele�ín

Václav Ottenschläger, Alois Lackinger

  (informace v èlánku na str. 1)

Mám zájem o zasílání zpráv emailem  �.. SMS        * nehodící se �krtni
Jméno, pøíjmení����������..
Email:�������������� Mobil:�������������..
Mám zájem o zprávy:

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly pou�ity pro potøeby pøedávání informací ze strany mìsta a jím zøízených organizací
na vý�e uvedenou emailovou adresu, resp. mobilní telefon.
                                                                                                             �����������������
                                                                                                                       Podpis zájemce
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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 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.

V zimním období se setkáváme té� ka�dý pátek od 9:30 do
11:30,  kdy  si  mohou  dìti  pøijít  volnì  pohrát.  V  pátek  je
sní�ené vstupné 20kè za rodinu.
Co nás èeká v prosinci?

Ve  nás nav�tíví v klubíèku Mikulá�
s  drobnou  nadílkou,  tì�íme  se  na  v�echny  malé  èertíky.
Podmínkou  je  èervenoèerné  obleèení  a  pøíspìvek  30kè  za
rodinu.

Ve  se spoleènì rozlouèíme s rokem
2016  u  �álku  dobrého  èaje  s  vùní  domácího  cukroví
(nezapomeòte donést malou ochutnávku).

O vánoèních prázdninách bude klubíèko zavøené, poprvé
v novém roce se na Vás budeme tì�it ve

Za  celý  tým  Vám  pøeji  krásné  a  pohodové  pro�ití
vánoèních  svátkù  a  v  novém  roce  mnoho  zdraví,  lásky
a spokojenosti.

S pøáním v�eho dobrého Lenka Moravcová

20.8. � Po�ární dohled + ukázka techniky na akci �Houpaèka�
22.8. � Brigáda na studni pod po�tou
19.21.8. � Výcvik zásahové jednotky na raftech � na Vltavì
28.9. � Po�ár slámy pod uèili�tìm
29.9. � Výcvik s dýchacími pøístroji
30.9. � Otevøení bytu sídli�tì 508

  17.9. � Pohárová soutì� Pøídolí � úèastnila se 2 mlad�í a 2
star�í dru�stva, mlad�í vybojovali 16. a 17. místo, star�í 8. a 15
místo, pøi celkové úèasti 42 dru�stev.
  24.9. � Pohárová soutì� Dolní Dvoøi�tì � Tentokrát se pro
vysokou nemocnost dìtí úèastnilo pouze jedno star�í dru�stvo
které si vybojovalo 7. místo. Mlad�í �áci slo�ili dvì dru�stva,
jedno, které bì�elo poprvé, obsadilo 12. místo
  V celoroèní pohárové soutì�i, kde je prùmìrnì 45 dru�stev
získali star�í �áci celkové 9. místo a mlad�í �áci 11. a 15. místo.
9.10.  �  Poslední  soutì�í  v  leto�ním  roce  a  zároveò  první
soutì�í poèítané do pøí�tí sezóny je tzv. Plamen, kde dìti bì�í
pøespolní  bìh  pøi  nìm�  prokazují  své  znalosti  zdravovìdy,
topografie, uzlù, zruènosti pøi pøekonávání svislého lana a tak
dále.
  Star�í  �áci  se  umístnili  na  krásném  2.  místì,  z  nìho�
doufáme  �e  budou  nadále  tímto  úspì�ným  zpùsobem
pokraèovat celý rok. Mlad�í �áci, aè nováèèi, se umístnili na
19. místì, jeliko� jim dìlalo problém pøekonání lana.
  Závodù se uèastnili té� dva chlapci s handicapem, kteøí oba
dva tra� úspì�nì zvládli! Jedním z nich byl Václav Gaj, který
je  èlenem  na�ich  mlad�ích  �ákù  a  velmi  mile  pøekvapil
v�echny na�e vedoucí. Mìl jen 3 trestné body a výborný èas.
Va�ík mìl obrovskou radost a pøi dobíhání do cíle mu fandilo
v�ichni vedoucí i soutì�ící.
  A tímto konèí na�e sezóna roku 2016.
Èeká  nás  ji�  jen  Mikulá�ská  besídka  dne  7.12.  a  výroèní
èlenská schùze 9.12.2016           Za SDH  èlenka

Vzhledem  k  nastalým  okolnostem  s  restaurací  U  Zlaté
podkovy,  jsme byli nuceni hledat vhodné místo pro konání
leto�ního  country bálu. Tím  se  stal  dne 19.  listopadu 2016
Kamenný Újezd a místní sokolovna.
I pøes pochopitelné komplikace se bál vydaøil a oslava byla s
�hudbou i tancem�. O hudbu se postarala tradiènì Patrola a
jako hosty  jsme si pozvali Taneèní skupinu Blueberry z È.
Budìjovic  s  jejich  kloggingovýmstepovým  vystoupením.
Nechybìla  výuka,  promenáda,  tak  jak  to  na  ka�dém
poøádném country bále �má� být a samozøejmì pøedtanèení
�iráku.
Trocha statistiky:
Poèet souèasných èlenù: 25
Poèet èlenù, kteøí pro�li �irákem od r. 1988: 85
Prùmìrný vìk: 51,52 let
Prùmìrný poèet vystoupení za rok: 8,7
Poèet uèených tancù: 50
Poèet funkèních tancù: 37

Za �irák J. Voráèková
www.sirak.cz  (barevné foto na str.2)

    Vánoèní  výstava  �Rouhùv  vele�ínský  betlém�  se  na
Kantùrkovci stala ji� tradicí. Letos to bude pojedenácté co se
Vám  pokusíme  zpøíjemnit  vánoèní  èas  øadou  betlémù,
vánoèní výzdoby i pracemi dìtí ze základní umìlecké �koly
a mateøské  �koly  a  jejich  vystoupením  na  vernisá�i.  Ta  se
uskuteèní  v sobotu 17. prosince od 16. hodin jako v�dy na
dvoøe Kantùrkovce .
   Výstava bude otevøena od 18.  prosince do 6.  ledna 2017
dennì  od  14.  do  17.  hodin  o  nedìlích  a  svátcích  navíc  od
10.30 do 11.30 hodin. Na �tìdrý den pak bude otevøeno od 9.
a� do 16. hodin a po pùlnoèní m�i.
    Letos  jsme  pro  Vás  pøipravili  opìt  øadu  dosud  u  nás
nevystavených exponátù, zapùjèených z jindøichohradeckého
muzea  i  od  soukromých  tvùrcù.  Nebudou  chybìt  tradièní
krásnì  zdobené  perníky  i  dal�í  sváteèní  dekorace.
Samostatnou  kapitolou  je  samozøejmì  hlavní  exponát  �
betlém  Pavla  Rouhy.  Ten  bude  jistì  postaven  opìt  jinak
a  nepochybnì  v  nìm  bude  i  nìjaký  nový  výjev.  Náv�tìva
výstavy  je  pro  mnohé  vele�áky  nedílnou  èástí  adventního
èasu  nechybí  v�ak  ani  náv�tìvníci  ze  vzdálených  míst
dokonce i z ciziny. Jejich zápisy v náv�tìvních knihách potì�í
a dávají chu� do dal�í práce.

 Ráno  26.
prosince se  vydáte na hrad Vele�ín (tedy na to z nìj
zbylo), kde bude od 10. hodin dal�í tradièní akce:

. Po pár kalí�cích bude cesta zpátky hraèkou.

Jako  pøede�lé  roky  i  letos  k  nám
 pøivezou místní dobrovolní hasièi kteøí jej pøevezmou

v Rakousku ve Freistadtu v kostele Sankt Peter a to v
Do Vele�ína by svìtlo mìlo dorazit okolo

19hod. a jeho pøíjezd budou signalizovat koledy z místního
rozhlasu.  U  vánoèního  stromu  bude  pøedáno  zástupcùm
  mìsta,  v�em  ostatním  zájemcùm  tak  i  na  Kantùrkovec  k
betlému.

V  nedìli  18.  prosince  2016  pøedají  hasièi
pøed  zaèátkem  nedìlní  bohoslu�by místnímu  páteru

Janovi v kostele Svatého Václava.
 J.�. starosta SDH
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17.12.  v 17:00  Zahájení  vánoèní výstavy na Kantùrkovci
/ukázky  výtvarných  prací  �ákù  výtvarného  odd.  ZU�
vedeného  Mgr.  Ivou  Hulíkovou,    za  doprovodu  �ákù
hudebního odd.  Cvrècipod vedením Marie Bù�kové

19.12.   v  9:00  a  v  10:00     Vánoèní  vystoupení    souboru
Cvrèci pod vedení Marie Bù�kové a pìveckého sboru ZU�
vedeného Josefem Faltou

19.12.    v  17:30  sálek  ZU� Koncert  �ákù  houslové  tøídy
Marie Bù�kové, klavírní korepetice Helena Mare�ová

�e v dobì od bude z dùvodu èerpání
dovolené

Otevírací doba Mìstské knihovny:
Pondìlí:   8.00 � 11.30     12.30 � 17.00
Støeda:     8.00 � 11.30     12.30 � 16.00
Ètvrtek:   8.30 � 11.30      12.30 � 17.00

   Pod  hlavièkou  Dobrovolnického  centra  v  Èeském
Krumlovì,  ve  spolupráci  se  Základní  �kolou  Za  Nádra�ím
v Èeském Krumlovì a Domovem pro seniory Kaplice vznikla
aktivita pro dìti ve vìku kolem 10 let. Tato aktivita s názvem
�Vychovej  si  svého dobrovolníka�  vede dìti  k  pozitivnímu
vztahu k lidem seniorského vìku. Dìti byly nìkolik mìsícù
v prostorách centra Krumlík pøipravovány pod vedením Mgr.
Hanky Kocourkové, Bc. Magdy Zronkové          a Mgr. Dany
Pokorné na setkávání se seniory, napø. jak je mají oslovovat,
o èem s nimi mluvit, na co brát ohled,  jakým zpùsobem se
seniory komunikovat.

První  setkání  dìtí  se  seniory  z  Domova  pro  seniory
Kaplice se uskuteènilo dne 18. 10. 2016 v prostorách domova.
Dìti  a  senioøi  se  navzájem  pøedstavovali,  dìti  vyprávìly
o  svých  sportovních  a  zájmových  aktivitách  a  senioøi
vyprávìli  o  zá�itcích  ze  svého  �ivotao  místech,  odkud
pocházejí,  a  také  vzpomínali,  co  dìlali,  kdy�  byli  malí.
Na  závìr  setkání  jsme  se  domluvili,  �e  pøipravíme
�pøedstavovací� panel  s  fotkami dìtí  a klientù  a  také mapu
Èeské  republiky,  kde  oznaèíme místa,  odkud  kdo  pochází.
Budeme pokraèovat v setkáváních, dal�í bude pøed vánocemi.

 U� teï se tì�íme.

Kluci  se  zájmem  posluchají  výprávìní  pana  Lence    nìkdej�ího
slavného hokejisty Èeských Budìjovic (dal�í foto je na stranì 11)

Po návratu do Vele�ína nav�tívíte
a  veèer  si  nenecháte  ujít  nádherný
chrámového sboru v kostele sv. Václava. Tak nezapomeòte
!!!
  A  nakonec  je�tì
loòský  zápis  ná
v�tìvníkù a� z daleké
Kromìøí�e:
                    Za Spolek
pøátel mìsta Vele�ína

Z. Korbela

Ji�  �estým  rokem  je  Støední  odborná  �kola  strojní  a
elektrotechnická Vele�ín zapojena do programu Jeden svìt na
�kolách � Pøíbìhy bezpráví, pøi spoleènosti Èlovìk v tísni.
Tento projekt  je urèen mladé generaci, která se narodila po
roce 1989. Snahou je, aby se nevytrácelo vìdomí, �e souèasná
svoboda není samozøejmá.
V  rámci  tohoto  projektu  se  �ákùm  promítá  vìt�inou
dokumentární  film  z  období  19451989  na�í  historie.  Tuto
dobu  �áci  sice  neza�ili,  ale  ona  výraznì  ovlivnila  a  stále
ovlivòuje celou na�í spoleènost.
V  leto�ním  roce  jsme  studentùm  promítali  dokument
�ZABÍJENÍ PO ÈESKU�. Tento film byl zamìøen na období
tìsnì po skonèení 2. svìtové války, kdy byli z pohranièních
území  vyhnáni  èe�tí  Nìmci  vèetnì  starousedlíkù  a  èlenù
smí�ených  rodin.  Èást  z  nich  bylo  zabito.  Nejotøesnìj�í
poprava se uskuteènila v Postoloprtech, kde bylo usmrceno
763  civilních  osob.  Tato  událost  byla  ústøední  událostí
v tomto filmu.

Po promítnutí dokumentu v�dy následuje beseda na téma,
které  film  nastiòuje. Na  besedu  pravidelnì  zveme  historika
z Jihoèeského muzea pana PhDr. Petrá�e, který se ve svých
besedách  zamìøuje  na  ná�  region  v  souvislosti  s  tématem
filmu. Ani  v  leto�ním  roce  tomu nebylo  jinak  a  pan Petrá�
popsal  na�im  studentùm  události,  které  se  v  tomto  období
udály  v  ji�ních  Èechách.  �áci  film  pozornì  sledovali
a v  rámci diskuze kladli dotazy,  ze kterých bylo cítit,  �e  si
snad  alespoò  na  chvíli  uvìdomili,  jak  vzácná  je  mo�nost
svobodného a tzv. normálního �ivota.
 �kola se zcela jistì zapojí i do dal�ích roèníkù tohoto projektu.

Mgr. Zdenìk Cikhart Uèitel dìjepisu a èeského jazyka pøi
SO� SE Vele�ín

Ing. Lenka �ípková  Zástupce øeditele

5. 12.  v 17:30 sálek ZU�  Koncert �ákù violoncellové tøídy
Blanky Da�kové, klavírní korepeticeHelena Mare�ová

13.12.  v 17:30 sálek ZU�  Vánoèní koncert �ákù ZU�

13.  12.    v  10:00  v  modrém  salonku  v  Èerveném  dvoøe
Vánoèní koncert �ákù ZU�

16.12   v 17:00 Galerie U Jakuba  �ivý Betlém s M� (HO
soubor Cvrèci + sbor),
             v 16:45 Galerie U Jakuba  �áci výtvarného oddìlení
pøedstaví keramický Betlém
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Oddíl Cyklo Vele�ín uspoøádal letos na podzim dvì, dnes
ji� tradièní sportovní setkání.
28. øíjna jubilejní, ji� 20. roèník silnièního bìhu

a 13. listopadu 9. roèník terénního bìhu
Po loòské rekordní úèasti na ,  byla ta leto�ní

také vysoká, celkem i s dìtmi pøes 140 závodníkù.
Pøi díky chladnìj�ímu  poèasí, pøi�lo závodníkù
ménì, ne� loni.

Mezi  zúèastnìnými  atlety  se  v  obou  závodech  neztratili
ani  borci  z  Vele�ína,  startující  v  místních  nebo  jiných
oddílech � Jan Gregor, Jaroslav Moravec, Jan Petrou, Josef
Kopøiva, Karel Voráèek,
Jan  �tindl,  Jiøí Havel, Renata  �vecová, Adam Oli�ar,  Filip
�tindl a Háta Oli�arová.  .

Oba závody se uskuteènily za podpory  Mìsta Vele�ín, Z�
Vele�ín  a  firem OKOV s.r.o.   a  Stavební prodej J + K a.s.

Za poøadatele Cyklo Vele�ín Karel Rù�ièka
(barevné foto na str.11

 s èíslem 104 vítìz kategorie nad 50 let Jan Petrou z Cyklo Vele�ín )

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

  17.listopadu  poøádal  OST  Vele�ín  podruhé  krajský
�ebøíèkový  turnaj  pro  dorostence.  50  hráèù  bojovalo  na  9
stolech  v  tìlocviènì  Støední  odborné  �koly  strojní
a elektrotechnické ve Vele�ínì.
Jejímu vedení chci moc podìkovat, �e nám umo�nilo vyu�ít
jejich zázemí, proto�e s podmínkami byli  spokojení v�ichni
zúèastnìní  z  oddílù  Èeských  Budìjovic  (Sokol,  Pedagog,
Orel), Kaplice, Vy��ího Brodu, Strakonic, Prachatic, Tábora,
Lhenic,  Kti�e,  Studené,  Sobìslavi,  Tøebonì.  Hrálo  se
v  6  kategoriích.    Nás  pochopitelnì  nejvíce  zajímal  výkon
na�eho Martina Fesla, který bojoval v nejpresti�nìj�í skupinì.
Týden pøedtím vyhrál stejný turnaj v Sobìslavi, tak�e jsme si
pøáli,  aby  mu  forma  vydr�ela.  Po  pìti  výhrách  sice  tìsnì
prohrál se �indeláøem ze Studené, ale dal�í vyhraný zapás mu
u� zajistil první místo a stal se tak celkovým vítìzem turnaje.
Hezký  sportovní  zápal  pøedvedli  Zuzka  Gregorová,  Zuzka
Tomková  a  Jarda Ma�ek,  kteøí  vyu�ili  domácí  prostøedí  ke
sbírání  zku�eností,  aèkoliv  vìkem  dorostenci  je�tì  nejsou.
Vítìzové  jednotlivých  kategorií  si  kromì  pohárù
a  hodnotných  cen  navíc  odnesli  krásné  dorty  od  na�ich
sladkých  sponzorù:  Cukráøské  výrobky  �nokhaus  (Trhové
Sviny), cukrárna Moka (Vele�ín).
Díky za stálou podporu patøí spoleènosti Jihostroj a.s., vedení
mìsta,  firmì  FCC  Èeské  Budìjovice  �  která  ka�doroènì
vìnuje  ceny  do  Vánoèního  turnaje  pro  dìti  (letos  bude  ve
ètvrtek 15.12.2016).

Krásné pro�ití Vánoèních svátkù, pohodu, zdraví v roce
2017 Vám pøeje D. Javoøíková

(barevné foto na str.11)

Pøijmeme do na�eho týmu kuchaøe na hlavní
nebo brigádnický pracovní pomìr.

Praxi v oboru vítáme,
zruèného a spolehlivého

nekvalifikovaného zájemce rádi v�e nauèíme.
Pracovní doba od 14.00 do 22.00 v pøedem domluvené

dny.
V pøípadì zájmu volejte na
tel. 602 623 808

Ji�  potøetí  jsme  se  mohli  potkat  na  Charitativním  bazárku
poøádaném  ve  Vele�ínì.  Tentokrát  byl  výtì�ek  urèen  pro
Zdendu z Hradi�tì u Kaplice, který má syndrom Prader Willi.
Bìhem  záøí  a  øíjna  probìhla  aukce  na  internetu.  Celkový
výtì�ek  aukce,  bazárku  a  pohádky  je  pøekrásných  51  315
Korun,  který  bude  pou�it  na  zakoupení  lopedu  (speciální
�lapací kolo), hipoterapii a intenzivní léèebné pobyty v Arpidì.
Neprodané  vìci  poslou�í  opìt  dále.  Obleèení  pro  miminka
bylo  pøedáno  na  porodnické  oddìlení  Èeskokrumlovské
nemocnice,  kojenecké  potøeby  pro  sociální  odbor,  které  je
darují lidem s malými dìtmi. Vánoèní ozdoby budou krá�lit
stromek  v  Domovì  pro  seniory,  èást  vìcí  bude  pou�ita  na
dal�ím  bazárku  pøí�tí  rok  a  zbytek  vìcí  si  odvezla  Charita

Broumov,  která  je
dále  tøídí  a  rozdì
luje,  tam  kde  jsou
potøeba.

Dìkuji  v�em,
kteøí  se  zapojili,  a�
darováním,
nákupem èi úèastí na
pohádce.

Konkrétnì
musím  podìkovat
maminkám, které mi

pomáhaly  s  organizací  bazárku    Kristínì  Koubové,  Alenì
Sládkové, Evì Hadové, Vìøe Fajtové, Lence Pøibylové ,Pavle
Kocourkové,  Monice  Bicanové  a  Marynì  �lunkové.  Dále
dìkuji  divadlu Bezvadydivadlo,  které  zahrálo  zcela  zdarma
a samozøejmì mìstu Vele�ín za poskytnutí prostor a pomoc
s propagací.

Byla velmi cítit podpora a láska k Zdendovi nejen rodinou,
ale i velkým okruhem blízkých pøátel.
Snad se uvidíme zase za rok :)
Krásný Vánoèní èas za ná� tým charitativního bazárku pøeje

Bc. Michaela Jaro�ová
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VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ,
 èíslo 12  2016   vydáno ve Vele�ínì dne

1.12.2016

Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum
mìsta Vele�ín,

Dru�stevní 596, 382 32, IÈ 71184198 Interne
tová podoba na: www.velesin.cz, www.ve

lesin.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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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
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