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        Leto�ní  paní  zima  zatím  vládne  pevnou  rukou,  a  tak
opatøení, která mìsto uskuteènilo (a má i nadále v plánu) se
ukazují  jako  úèinná.  Zateplení  �koly,  �kolky,  bytového
domu  ve  Strahovské  ulici,  nové  èásti  hasièské  zbrojnice
znamenalo velké úspory  tepelné  energie. Znatelný pøínos
ochranì  �ivotního prostøedí,  ale  také  úspory  penì�enkám
u�ivatelùm  pøineslo  rozhodnutí  pronajmout  mìstské
plynové  kotelny  spoleènosti    E.ON.  Ta  vybudovala
kogeneraèní  jednotky,  jejich�  praktickým  výsledkem  je
nákup plynu za ni��í  ceny, a  tudí� úspora na dodávaném
teple.  Novinka  mìla  sice  zpoèátku  urèité  technické

problémy,  ale  celá
akce  ji�  nyní
pøinesla  úspory
a také komfort pro
odbìratele  tepla
a  teplé  u�itkové
vody.  Dotaci  ze
Státního  fondu  �i
votního  prostøedí
z  programu  Nová
zelená úsporám ji�
máme  pøislíbenu
rovnì�  na  dal�í

budovy  v majetku mìsta.  To  se  týká  jak  dvou  bytových
domù  na  adresách  Dru�stevní  376  �  379,  tak  staré  èásti
hasièské  zbrojnice. Realizace by mìla probìhnout v  roce
2018.  Intenzivní  práce  na  první  èásti  rekonstrukce
restaurace U Zlaté podkovy jsou také v plném proudu, kdy
probíhá  pøíprava  �ádosti  o  dotaci  na  zateplení  obálky
budovy  vèetnì  zmìny  vytápìní  novými  plynovými  kotli
a na rekuperaci.
    V�echna opatøení v�ak sebou nesou i nemalou finanèní
spoluúèast  mìsta.  Nejenom  o  tom  bude  jednat

zastupitelstvo na svém dal�ím zasedání, které se uskuteèní
. Rozpoèet na

rok 2017 bude nosným tématem celého  jednání. Leto�ní
rok  bude  rekordním  co  do  pøíjmù,  ale  také  výdajù.
Na jedné stranì 66,769 mil. korun a na stranì druhé 94,269
mil. Kè. Ve  výdajích  se  promítne  pou�ití  úvìru  ve  vý�i
27,5  mil.  Kè  na  výstavbu  nového  bytového  domu
s  peèovatelskou  slu�bou,  který  jsme  získali  od  Èeské
spoøitelny, a.s. za 0,4 % p. a. se splatností 15 let. Rozpoèet
se v�ak mù�e zmìnit. A doufám, �e k tomu dojde, nebo�
doslova  ka�dou  chvílí  oèekáváme  rozhodnutí  Centra
regionálního  rozvoje  o  pøidìlení  dotace  na  výstavbu
nového  autobusového  nádra�í,  a  to  z  Integrovaného
operaèního programu. Zastupitelé se na pracovní schùzce
shodli  na  podpoøe  øady  dal�ích,  pro  na�e  obyvatele
dùle�itých,  akcích,  které  rád  pøedstavím  po  projednání
a schválení koneèné verze rozpoètu.

            Josef Klíma, starosta  mìsta

Technologie kogeneraèních
jednotek instalovaných v Sídli�ti
a také Nad Cihelnou.

Dole:
Plynová  kotelna
na Sídli�ti
s instalovanou
kogeneraèní
jednotkou

Vlastní kogeneraèní jednotka TEDOM

Dùm s peèova
telskou  slu�
bou má kromì
nové zateplené
fasády také na
instalován
solární  systém
pro ohøev teplé
u�itkové vody.
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Upozoròujeme  v�echny  dr�itele
psù, �e místní poplatek je splatný
do  (dle vyhlá�ky Mìsta
Vele�ín  è.  4/2015  o  místních
poplatcích).
Sazby poplatku dle vyhlá�ky
Mìsta Vele�ín è. 4/2015 o
místních poplatcích, jsou
stanoveny:

1. , jeho� dr�itelem je fyzická osoba
bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty          800, Kè
b) v rodinném domku              300, Kè
c) v mìstské èásti Bor,Holkov, Chodeè,
Nádra�í, Skøidla (dále jen mìstská èást)        150, Kè

2. , jeho� dr�itelem
je osoba bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty       1 200, Kè
b) v rodinném domku              450, Kè
c) v mìstské èásti                225, Kè

3.

který je jeho jediným zdrojem pøíjmu bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty         200, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa         300, Kè
b) v rodinném domku nebo v mìstské èásti  100, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa         150, Kè

Poplatková  povinnost  vzniká  prvním  dnem  mìsíce,
který  následuje  po mìsíci,  ve  kterém  pes  dovr�il  vìk  tøí
mìsícù  nebo  ve  kterém  se  stal  poplatník  dr�itelem  psa
star�ího tøí mìsícù.

Od poplatku v trvání jednoho roku od vzniku rozhodné
skuteènosti je osvobozen dr�itel psa, který:

a) pøevezme do dr�ení a vlastnictví psa nalezeného na
území mìsta nebo psa prokazatelnì získaného z útulku,

b) svého psa opatøí èipem.

Od poplatku ze psù je osvobozen dr�itel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tì�kým zdravotním
posti�ením,  která  je  dr�itelem  prùkazu  ZTP/P  podle
zvlá�tního  právního  pøedpisu,  osoba  provádìjící  výcvik
psù urèených k doprovodu tìchto osob, osoba provozující
útulek zøízený obcí pro ztracené nebo opu�tìné psy nebo
osoba,  které  stanoví  povinnost  dr�ení  a  pou�ívání  psa
zvlá�tní právní pøedpis.

Poplatek  je  mo�no  uhradit  v  pokladnì  MìÚ,  nebo
pøevodním pøíkazem na è. úètu 582481309/0800, který je
veden u Èeské spoøitelny, a.s., ve Vele�ínì.

Variabilní  symbol  u  poplatku  ze  psù  uveïte  èíslo
evidenèní známky psa a koncové è. 2.

Nebudouli poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo
ve  správné  vý�i,  vymìøí  mu  mìstský  úøad  poplatek
platebním  výmìrem  nebo  hromadným  pøedpisným
seznamem.

                                                                      EO MìÚ Vele�ín

 panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi
za  krásné  blahopøání  a  dárek  k  mým  narozeninám.
Mé  podìkování  patøí  také  za  milou  náv�tìvu  paní
Sumerauerové.
                                                                           Anna Pupková

  za  hezké  blahopøání  a  dárek
od mìstského  úøadu.  Té�  za  velmi milou  náv�tìvu  paní
Bohdalové.

Marie Auerová

Vele�ín  za  vy
øe�ení  problému  s  otevøeným  zavazadlovým  prostorem
mého automobilu na parkovi�ti u Penny Marketu.

     Milan Schmidtmayer

  rodinì  pana  Frnky  a  Mìstské  policii
za záchranu psího �ivota.
                                    Kokr�panìl Dan a rodina Síkorova

 Mgr.  Josefu  Klímovi  za  hezké
blahopøání  k  mým  86.  narozeninám  a  paní  Puèeglové
s  kamarádkou  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku
od mìstského úøadu.

                Jiøí Mike�

Upozoròujeme obèany, �e poplatek za svoz a likvidaci
komunálního  odpadu  na  rok  2017  ve  vý�i   na
jednoho  poplatníka  je  splatný  do   (dle  OZV
Mìsta Vele�ín è. 2/2016 o poplatku za komunální odpad).

Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, pøi  její� èinnosti
na území mìsta vzniká komunální odpad, zejména, která
je pøihlá�ená na území mìsta k trvalému pobytu, jako� i ta,
která má k nemovitosti, nebo její èásti urèené k bydlení na
území  mìsta  právo  vlastnické  nebo  právo  u�ívací
(i odvozené) svìdèící právu nájemnímu èi podnájemnímu
a pokud takto nemovitost, èi její èást, za úèelem pobytu ve
mìstì u�ívá.
Poplatek  lze  uhradit  v  pokladnì  MìÚ  nebo  pøevodním
pøíkazem  na  è.  úètu:  582481309/0800,  který  je  veden
u Èeské  spoøitelny,  a.s.,  ve Vele�ínì. Variabilní  symbol
uveïte ve tvaru: èíslo popisné a koncové è. 4.

Nebudeli poplatek uhrazen vèas nebo ve správné vý�i,
bude vymìøen platebním výmìrem.
                                                                       EO MìÚ Vele�ín

 � 1x mìsíènì
Pátek: 3.2., 3.3.

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 7.4.
Poslední svoz: 27.10.

 � 1x mìsíènì
Pátek: 10.11., 8.12.

( informace o bioodpadu jsou také v rubrice RÙZNÉ)
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   Na  pøelomu  roku  ukonèila
vedení klubíèka Lenka Moravcová.
Touto  cestou  bychom  ji  chtìly  podìkovat  za  výborné
vedení klubíèka, kde pùsobila nìkolik let. Moc dìkujeme
a  pøejeme  v�echno  nejlep�í  jak  v  soukromém  tak
i v pracovním �ivotì.

Pøijïte si s dìtmi pohrát do na�eho mateøského centra
Vele�ínské  klubíèko.  Tì�íme  se  na  Vás  ka�dou  støedu
a  pátek  od  9:30  do  11:30,  je  v�ak  zapotøebí  pøijít
nejpozdìji  v  10:00  hodin,  poté  se  vstupní  prostory
uzamykají.  Kde  nás  najdete?  Ve  druhém  patøe  základní
�koly  nad mìstskou  knihovnou.S  sebou  si  nezapomeòte
pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek za rodinu ve vý�i
30 Kè( støeda), 20 Kè (pátek) za rodinu.

V únoru plánujeme jako ka�doroènì dìtský karneval,
který se bude konat ve støedu 22.února od 10h. V�echny
Vás tímto srdeènì zveme, kostým dítìte vítán:) tento den
bude pøíspìvek za rodinu 40Kè.

Za MC Vele�ínské klubíèko Bc. Hana Trávníková

"Na Tøi  krále  o krok dále",  tak  zní  pøísloví.  7. Ledna
jsme se tohoto rèení dr�eli, ale tìch krokù Va�e dìti a jejich
doprovod udìlaly podstatnì více. Ráno  bylo sice krásné,
ale  velice mrazivé,  tak    jsme  se  v�ichni  �li  koledováním
zahøát do panelákù v celém Vele�ínì.

Po teplém obèerstvení jsme odpoledne je�tì koledovali,
co nám síly staèily. Dìti byly stateèné a nìkteré s elánem
sobì  vlastním  energii  je�tì  rozdávaly,  pøesto�e  letos
koledovaly dìti pøed�kolní a dìti z prvního stupnì Z�.

A které  ? Honza Boleèek, Terezie Blahutová, Vanesa
Frnková,  Sabina  Bohdalová,  Anita  a  Emièka  Talíøovy,
Filip  a  Adam  Polokovi,  Iva  Hulíková,  Háta  a  Adam
Oli�arovi, Kaèenka Havlová, Ane�ka a Tomá� Riegerovi,
Lucie  Lavièková,  Lucie  Havlíková,  David  Václavík,
Marek Sulzer, Natálie Kozová, Vanessa Matu�ková, Jakub
Vojtìch,  Veronika  Schoberová,  Boòa  Bartizal,  �tìpán
Wolf,  Bìtka  Gajová,  Petr  Vítù,  Matyá�  Zifèák,  Filip
Sumerauer, Kaèka a Emièka Korbelovy, Mí�a Hosenseidl,
Sára a Leonka Prilipínovy a Tomá� Pokorný.

V�em dìtem velké díky, díky, díky.
Vy jste jim mnozí podìkovali velkým mno�stvím pamlskù,
co� je pro nì ú�asná motivace.

A  nyní  výsledek  na�eho  spoleèného  Tøíkrálového
sna�ení.  Za  Vele�ín,  Vele�ín  Nádra�í,  Skøidla,  Chodeè,
Bory,  Markvartice,  Svatý  Ján,  Sedlce,  Loèenice,  Mokrý
Lom, Mojné  a  Èernice   .  Co  dodat?  V�em
�tìdrým dárcùm vøelé díky, díky, díky.

Za Farní charitu Vele�ín Z. Kleinová

Se�li jsme se ve ètvrtek 19. ledna v Kinokavárnì Relax,
abychom pøedali výtì�ek z Adventního charitativního trhu,
který  se  konal  27.  listopadu  2016.  Spoleènì  se  zástupci
dal�ích zúèastnìných, jsme vìnovali peníze tam, kde je jich
potøeba.

První èástku ve vý�i 10 tis. korun, jsme vìnovali ZU�
ve Vele�ínì.  Z  tohoto  daru  �kola  podporuje  výuku  �ákù
v arteskupince výtvarného oboru ZU�, podporuje nadané
�áky  a  dále  bude  finanènì  podpoøen  i  víkend  �ákù
s  arteterapií  a  keramikou  raku  v  ateliéru  M.  Diase
v Besednici.

Dal�í  èástku  ve  vý�i  15  tis.  korun,  obdr�ela  øeditelka
Charity  Kaplice  Mgr.  Ivana  �áèková  na  podporu
peèovatelské  slu�by  ve  Vele�ínì  a  Nízkoprahového
zaøízení pro dìti a mláde� MOLO, které je zøízeno také ve
Vele�ínì a poskytuje zázemí pro místní mláde�.

Poslední a nejvìt�í  èástku, obdr�elo Centrum Bazalka
z Èeských Budìjovic,  které  provozuje  stacionáø  pro  dìti
s  posti�ením  a  speciální  mateøskou  a  základní  �kolu.
Bazalku  nav�tìvují  i  vele�ínské  dìti.  A  proto�e  práce
zamìstnancù tohoto centra je nároèná a penìz na sociální
slu�by není mnoho, urèitì jim èástka 29 632 korun pomù�e.

Ètvrteèní  odpoledne
definitivnì  uzavøelo
práci a pomoc v�ech,
kteøí  se  podíleli  na
získání  èástky
54 632 Kè a budeme
se  tì�it  na  dal�í
roèník  Adventního
charitativního trhu.

Hana Rù�ièková
Øeditelka KIC mìsta

Vele�ín

  Stejnì  jako  v  pøedchozích  letech  se  èlenové
vele�ínských spolkù a dobrovolníci rozhodli vìnovat èást
výtì�ku z adventních trhù také na�í organizaci. Dne 19. 1.
2017 nám byl prostøednictvím p. Hany Rù�ièkové pøedán
finanèní dar ve vý�i Kè 15.000,. Tyto finanèní prostøedky
budou pou�ity nejen na zaji�tìní dofinancování sociálních
slu�eb poskytovaných na�í organizací obèanùm Vele�ína,
ale  také  v  pøípadì,  kdy  se  jeho  obyvatelé  ocitnou
v nenadálé krizové �ivotní situaci.
  Jsme  si  vìdomi  skuteènosti,  �e v�ichni  ti,  kteøí  se na
realizaci  ji�  tradièních  vele�ínských  adventních  trhù
podílejí,  toto  dìlají  nezi�tnì,  ve  svém  volném  èase  
a  v  loòském  roce  také  navzdory  velmi  nepøíznivému
poèasí. V�em nále�í ná� velký dík a obdiv.

Mgr. Ivana �áèková

Základní  umìlecká  �kola  dìkuje  v�em  poøadatelùm
Charitativního  adventního  trhu  ve  Vele�ínì,  zvlá�tì  pak
øeditelce KIC Vele�ín paní Hanì Rù�ièkové za sponzorský
dar ve vý�i 10 tisíc korun, který �kola ka�doroènì dostává.

Z  tohoto  daru  �kola  podporuje  výuku  �ákù
v arteskupince výtvarného oboru ZU�, podporuje nadané
�áky a dále bude finanènì podpoøen i víkend na�ich �ákù
s  arteterapií  a  keramikou  raku  v  ateliéru  M.  Diase
v Besednici.
Za ZU� Vele�ín Mgr. Valerie Vacková, øeditelka �koly
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 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci
Povoleno  MkÈR E10951        Výtisk zdarma
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   klavír
  

smyèce /zaèátek bude upøesnìn po /

Obèané si mohou vyzvednout nádobu na BIOODPAD.
Nádoba  je  dodávána  bezplatnì  na  základì  smlouvy
o výpùjèce uzavøené na Mìstském úøadì Vele�ín.
Informace  o  svozu  je  uvádìna  ve  zpravodaji  a  na
webových stránkách mìsta.

Ka�dý rok je ukládáno více ne� 3 miliony tun smìsných
komunálních  odpadù,  z  toho  pøibli�nì  40%  tvoøí
biologicky rozlo�itelné komunální odpady (BRKO). Tyto
bioodpady by mohly být vytøídìny a vyu�ity pro výrobu
bioplynu,  elektrické  energie  a  kompostu,  který  mù�e
obohatit zemìdìlskou pùdu o tolik potøebný humus.
Hlavním  dùvodem,  proè  oddìlenì  shroma�ïovat
biologicky rozlo�itelný odpad, je sní�ení mno�ství tohoto
typu odpadu ukládaného na skládky. Pokud není vytøídìn,
konèí  èasto  biologický  odpad  jako  souèást  smìsného
komunálního  odpadu  na  skládce  a  pøi  jeho  následném
anaerobním rozkladu dochází k úniku skládkového plynu
obsahujícího velké mno�ství metanu, který je významným
skleníkovým  plynem.  Takto  ulo�ený  biologický  odpad
výraznì pøispívá k dnes hojnì diskutovaným klimatickým
zmìnám.

Za  neplnìní  skládkové  smìrnice  nám  hrozí  pokuty
v øádech miliard Kè

Se vstupem do Evropské unie  jsme  se  zavázali  sní�it
mno�ství  bioodpadù  ukládaných  na  skládky.  Ji�  v  roce
2010  jsme mìli  sní�it mno�ství  bioodpadù na  skládkách
o 25%, v roce 2013 to má být o 50% a v roce 2020 o 65%
ve srovnání s mno�stvím v roce 1995. Èeská republika své
závazky neplní a hrozí nám pokuty v øádech miliard Kè.
Obèané svým odpovìdným pøístupem tak mohou pøispìt
k odvrácení zbyteèných penalizací.

V  pøípadì,  �e  by  se  ve  v�ech  domácnostech  tøídil
bioodpad, mohly by ve�keré dnes nevytøídìné bioodpady
z domácností pokrýt roèní spotøebu elektrické energie pro
cca 14 000 domácností a dodat potøebné organické hnojivo
pro  cca  76  000  ha  orné  pùdy,  co�  je  pouze  malá  èást
ve�keré zemìdìlské pùdy, která by komposty z bioodpadù
mohla vyu�ít.

Jedná  se  o  odpad  z  kuchynì  a  ze  zahrady  jako
jsou jádøince, pecky z ovoce, listy a na� ze zeleniny, a její
zbytky. Zbytky peèiva a obilnin. Uvadlé kvìtiny a odpad
ze zelenì. Kávový odpad vèetnì filtrù a ubrouskù. Èajový
odpad, èajové sáèky. Slupky z ji�ního ovoce (pomeranèe,
banány, mandarinky, grepy...). Celé ovoce je vhodné pøed
kompostováním rozkrojit.
Citrusy jsou náchylné k plesnivìní, a proto není vhodné je
kompostovat ve velkém mno�ství. Fungicidy, kterými se
o�etøují, se v kompostu bez problému rozkládají (výzkumy
ukázaly,  �e  ji�  po  �esti  týdnech  nejsou  prokazatelné).
Travní  hmota,  plevel,  seno,  sláma,  podestýlka  z  chovu
drobných  zvíøat,  hnùj,  slepièí  trus,  spadané  listí  vèetnì
oøechového a ka�tanového listí, døevní �tìpka.

Do  sbìrných  nádob  na  bioodpad  tyto  odpady

Tento  �kolní  rok  se  �Ko�ata�  i  �Rolnièky�  zúèastnily
nìkolika  vystoupení,  která  byla  inspirována  kouzelnou
atmosférou pøicházejících Vánoc a konce roku 2016.
 �Rolnièky� byly 13. 12. pozvány do nedalekých Borovan.
Koncert  probíhal  v  krásném  Malovaném  sále
borovanského klá�tera. Vystoupení bylo poøádané �kolním
sborem  �Úsmìv�  a  jeho  sbormistryní  Hanou  Jandovou.
Koncert  se  líbil  nejen  dìtem,  ale  i  divákùm,  kteøí  se  na
chvilku  zastavili  v  èasto  uspìchaném  adventním  èase.
�Rolnièky� se také seznámily i s jiným sborem a navázaly
tak spolupráci, která by se mohla stát do budoucna milou
tradicí.

�Ko�ata�  byla  17.  12.  pozvána  jako  jeden  z  hostù  do
È.Krumlova,  kde  vystupovala  v  rámci  poøádaných
adventních  koncertù.  Dìti  zpívaly  v  odpoledním  bloku
dìtských  sborù  na  èeskokrumlovském  námìstí.
Vyzkou�ely  si  tak  velké  pódium  a  zpívání  pøed  mnoha
neznámými lidmi. Byly nad�ené atmosférou na adventních
trzích,  kde  se  spolu  s  vedoucími  mohly  po  skonèení
koncertu  projít  a  koupit  si  pár  drobností.  Pùlhodinové
vystoupení se líbilo i divákùm. Dìti byly spokojené a nesly
si domù i sladkou odmìnu.

Závìreèný koncert Tøíkrálové nokturno se odehrál 11.
1.  v  kinì  ve  Vele�ínì,  kde  se  se�ly  jak  �Ko�ata�,
�Rolnièky�,  tak  také  sbor  �Úsmìv�  z Borovan. V�echny
sbory  zazpívaly  velice  pìknì  a  pøivítaly  tak  rok  2017.
Vystoupení  sborù  doplnili  i  tøi  králové  jako  zástupci
tøíkrálové sbírky.

vedoucí pìveckých krou�kù pøi Z� Vele�ín
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V roce 2016 se klub  zapojil   do soutì�í   v   kategorii
mlad�í  a  star�í  �áci.  Postup  do  KPI    ml.�.(  po  vítìzství
v soutì�i z roku 2015) byl pro prvním rokem hrající ml.
�áky nad  jejich  síly a  sestupují do KPII. Podìkování patøí
kapitánce  dru�stva    p.  R.Vobrové,    zástupkyni  kapitána
p.M.Jodlové, ale i ostatním rodièùm za organizaci.

V kategorii star�ích �ákù jsme byli úspì�nìj�í, v KPII
dru�stev  jsme  obsadili    4.místo  a  dìkujeme  za  vedení
dru�stva  p.  K.  To�ilovi  (kapitán)  a  p.  M.Kozelskému
(zástupce kapitána).

V roce 2016 jsme opìt organizovali pro ÈTS turnaj dìtí
v kategorii babytenis dru�stev  a závìreèný oddílový turnaj
pro mlad�í a star�í �áky.

Z  jednotlivcù  byl  nejúspì�nìj�í Karel    To�il    (12let),
který  hostoval  v  oddílu  Tonstav  Èeské  Budìjovice
v soutì�i   Liga mlad�ích �ákù � o putovní pohár prezidenta
ÈTS. Ze 14 utkání (dvouhra a ètyøhra) vyhrál   13 a pomohl
vybojovat  dru�stvu 2.místo.

Ji� nìkolik let reprezentuje ná� o ddíl výbornì Renata
�vecová    (18let),    která    vyhrála  nìkolik  turnajù
jednotlivcù  kategorie  C  dorostu  ve    dvouhøe  i    ètyøhøe
a 2.místo ve ètyøhøe na KP jednotlivcù dorostu.  Zároveò
hostovala  v  Èeských  Budìjovicích  �  oddíl  Tonstav
v  kategorii  dorostu  a  mateøskému  oddílu  ve  Vele�ínì
pomohla  k    celkovému    2.místu  v  kategorii  dru�stev
dospìlých KPI.  Její nejvìt�í úspìch je vítìzství na turnaji
v Londýnì   Totteridge  Open v kategorii �en nad 18 let
ve dvouhøe.

V  roce  2017  budeme  opìt  otevírat  tenisovou  �kolu,
tréninky probíhají pod vedením trenérù 2. tøídy Vl. Mike�,
A.Rozko�ná, F. Rozko�ný, J. Mike�, J. Rozko�ný � trenér
3.tøídy.
Zpracovala:  Mgr.Alena Rozko�ná

( foto je v barevné pøíloze na str.11.)

Po druhé svìtové válce nastala v Èeskoslovensku vlna
dosídlení rumunskými Èechy a Slováky, zejména z oblastí

.

 cenì 8 950, Kè:
Doprava zájezdovým moderním autobusem.
Ubytování a stravování. Poji�tìní! Prùvodce znalý
nav�tívených oblasti. Kopie map. Nahlédnutí do
matrik. Péèe jak o vlastní�
O dal�í informace, pøihlá�ky na výlety, doplòující dotazy,
zpùsob  platby,  nástupní  místa(

) a o v�e dal�í, co vám pøijde na mysl pi�te na
, nebo pi�te a volejte na  tel. èíslo

.          JAROSLAV  ZEMAN,  DiS      CESTOVNÍ
AGENTURA

(Placená inzerce)
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:   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 nejmodernìj�í promítací technikou,  i stolová úprava

 � mo�nost  poøádání komornìj�ích pøedná�ek (øadová
i stolová úprava s promítacím zaøízením)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439
Jaroslav Bartizal  tel.:725 919 382

lze  bez  jakéhokoliv  pøehánìní
nazvat  zemí vysokých hor,  prùzraèných  jezer  a  hor
ských  pastvin.  Díky  pohoøí  �an�an,  vyplòujícímu
celou  zemi,  le�í  nad  tøítisícovou  vrstevnicí  témìø
polovina  státu,  ledovcových  jezer  tu  je  nepoèítanì  a
typickým  obrázkem  je  stádo  koní,  pasoucí  se  na
kvìtnatých loukách v sousedství zasnì�ených horských
�títù. Ke kouzlu zemì  pøispívá i støedoasijská orien
tální  kultura,  nízká  náv�tìvnost,  absence  znaèených
cest  a  horských  chat.  Náv�tìvník  se  zkrátka  musí
spolehnout na své síly  odmìnou je mu zaslou�ená, nièím nezkalená  radost
z horského dobrodru�ství.

Promítání mapuje nìkolik odli�ných pohoøí Kyrgystánu   na severozá
padì  �ulové pohoøí AlaArèa, na severovýchodì  mohutnì zalednìný Terský
Alatau a na jihozápadì  liduprázdné Alajské hory poskytující výhled na Pamír,

který u� má vpravdì himálajské rozmìry.
Dalibor  Mahel  nás  seznámí  i  s  hlavním

mìstem Bi�kekem,  orientálním O�em,  pozdra
víme  se  s  domorodými  pastevci  na  koních
a nahlédneme koneènì i do tradièní jurty.
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Sbìrný dvùr Vele�ín se nachází v ulici
Za Humny,

pod areálem Zemìdìlského dru�stva.

Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijí
mat 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 elektro
zaøízení,  televize  a  monitory,  drobné
elektrozaøízení    rádia,  poèítaèe,  vysa
vaèe,  lednice,  praèky,  myèky,  mono
èlánky.

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