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     Na posledním jednání zastupitelé schválili koneènou verzi
rozpoètu,  který  je  schodkový.  Zastupitelé  se  jednomyslnì
shodli na tom, �e je v souèasnosti výhodné úvìrové a dotaèní
prostøedky  na  stranì  jedné  a  vlastní  peníze  na  stranì  druhé
pou�ít na rozvoj mìsta, na projekty, které se budou realizovat
i  nìkolik  let.  Je  to  napø.  dùm  s  peèovatelskou  slu�bou  (22
nových malometrá�ních bytù k nastìhování ji� letos), peníze
máme  pøipravené  na  øadu  oprav  a  rekonstrukcí  dopravní
a  vodohospodáøské  infrastruktury.  V  plánu  máme  zajistit
opravy  nemovitého majetku  (nová  støecha  na Kantùrkovci),
postupnou  výmìnu  svítidel  veøejného  osvìtlení,  obnovu
dopravního  znaèení  a  finance  jsou  pøipraveny  i  na  nové
kolumbárium,  a  pokud  se  dohodneme  s  farností,  tak  i  na
zapoèetí  prací  na  urnovém  háji.  Stavební  ruch  bude  i  za
budovou Èeské po�ty, kdy Jihoèeský kraj jako investor zaène
s pøestavbou bývalé poboèky Èeské spoøitelny na zcela novou
� a jak doufám � moderní a výjimeènou základní umìleckou
�kolu.  Schválený  rozpoèet  mìsta  naleznete  ní�e  a  také  na
webu mìsta a úøední desce.
         Nemalou pozornost musejí  zastupitelé vìnovat pøípravì
nejrùznìj�ích  projektù  a  pøípravì  �ádostí  o  dotace
a  administrativním  pracím,  které  jsou  nezbytné  pro  podání
dotací  vùbec.  I  tady  toti�  platí,  �e  �tìstí  pøeje  pøipraveným.
Proto  i  v  rozpoètu mìsta  je  vyèlenìno  2,2 mil.  Kè  na  tyto
èinnosti. Sem patøí nejenom nejrùznìj�í stavební povolení, ale
také studie a výbìrová øízení. I proto mohli zastupitelé schválit
podání �ádostí o dotace na výstavbu èistírny odpadních vod,
na chybìjící kanalizaci a vodovod na Holkovì, nový vodovod
v Chodèi, na zateplení a stavební a technickou obnovu budovy
U  Zlaté  podkovy,  na  V.etapu  revitalizace  sídli�tì  Nad
Cihelnou � Na Vr�ích a napø. na nákup ochranných hasièských
pøileb.
     S nastupujícím jarem se zaèínají objevovat výtluky a dal�í
po�kození  komunikací.  Správa  a  údr�ba  silnic  Jè.  kraje
pøislíbila  opravy  prùtahù  mìstem.  Opravy  místních
a  úèelových  silnic  musí  zajistit  mìsto  samo.  K  opravám
pøistoupíme  ale  v  dobì,  kdy  to  bude  technologicky mo�né.

Na  drobné  opravy mù�eme  sjednat  firmu  pomìrnì  rychle,
vìt�í  opravy  musí  schválit  zastupitelstvo  a  na  základì
výbìrového øízení rada vybere dodavatele stavby.
     V posledním únorovém týdnu jsem absolvoval jednání na
oblastním vedení Øeditelství silnic a dálnic (ØSD), kde jsme
projednávali slo�itou situaci na silnici I/3 (E55). Nebezpeèné
køi�ovatky s pøíslu�nými orgány a organizacemi øe�ím ji� od
roku 2003 (!). Ale a� nyní se jeví jako schùdné a èasovì na
dohled vyøe�ení první køi�ovatky � a to pøi prvním vjezdu do
Vele�ína u Holkova. V souvislosti s pøípravou dokumentace
budoucího podchodu pro pì�í a cyklisty byla Ing. Hru�ková,
øeditelka  Správy  Èeské  Budìjovice  ØSD,  velice  ochotná
napomoci  projektovì
i  následnì  stavebnì
zhotovit  zcela  nové
køí�ení  silnic  1.  a  3.
tøídy  s  místní  komu
nikací v místì smìøující
k zahrádkám a zastávce
Èeských drah. Zde bude
vy�adována  koordinace
a  velká  souèinnost  tøí
stran,  tedy  ØSD,  Jiho
èeského  kraje  a  mìsta.
Nákladovì  se  toti�
práce  blí�í  30 mil.  Kè.
  V  leto�ním  roce  by
mìlo být v�e pøipraveno
projektovì  a  v  roce
2018  by  do�lo  ke
stavbì.  Mìsto  v  této
souvislosti musí urych
lenì  vyhlásit  výbìrové
øízení  na  projekt  pro
provedení  stavby
(územní  rozhodnutí  je
ji� vydáno) na podchod, pøipravit �ádost o dotaci do Státního
fondu  dopravní  infrastruktury  (SFDI)  a  pomoci
s  dendrologickým  prùzkumem  v  lokalitì  køi�ovatky.
Za pøedpokladu, �e bude i Jihoèeský kraj souhlasit, mù�eme
se po dlouhých letech tì�it na bezpeènou køi�ovatku jak pro
motoristy,  tak  hlavnì  pro  chodce  cyklisty. A  doufejme,  �e
nezùstane jen u ní.J
              Josef Klíma, starosta mìsta

V tìchto místech snad bude
�iroká køi�ovatka a nedaleko
také podchod

Zde pøibydou odboèovací
pruhy
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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

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.

Vá�ení ètenáøi.
Ani sníh ani mráz nezastavil práce na novém bytovém domì
v ulici Krumlovská. Pokud se nic neudálo, v dobì kdy ètete
tento zpravodaj, montuje se støecha na staré budovì.
Podali jsme �ádost na kanalizaci a èov Holkov a èekáme na
stanovisko k podané dotaci na autobusové nádra�í. Na úøady
v Kaplici je podaný projekt vodovod Holkov a dopracovává
se projekt na vodovod Chodeè.
O  polo�kách  a  akcích  ve  schváleném  rozpoètu  vás  bude
informovat p. starosta.
Podali  jsme  dovolání  proti  rozsudku  o  vydání  nìkterých
obecních lesù a èekáme na rozsudek. Pokraèujeme v pøípravì
projektù  na  urnový  háj  a  kolumbárium.  V  souèasné  dobì
dolaïujeme postupy s vlastníkem pozemku.
Pracujeme  na  podkladech  na  odbahnìní  rybníka  �indeláø
a  dosazovací  nádr�e  ve  Strahovì.  Pokraèují  pøípravy  na
realizaci chodníku ve Vele�ínì Nádra�í, kde to brzdí získání
potøebných pozemkù. Intenzívnì spolupracujeme na pøípravì
projektù na výstavbu nové Základní umìlecké �koly (bývalá
spoøitelna).  Tady  je  sice  investorem  Jihoèeský  kraj,  ale
projektanti se bez na�í souèinnosti a pomoci neobejdou.
V prùbìhu bøezna by mìly být odstranìny �kody po po�áru
sbìrného dvora a tak bude zase fungovat bez omezení.
Vìnujte  prosím  pozornost  èlánku  odpadového  hospodáøe
a informacím o BIO odpadech.
V�em ètenáøùm krásný bøezen a první jarní den.

Jirka Rù�ièka (místostarosta )
Tel: 739 026 248 Email: ruzicka@velesin.cz

                 MP: 604 189 828, 736 600 799, mp@velesin.cz
                                     vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

  Zde jsme pøipravili nìkolik dobøe mínìných rad, které by
se Vám mohli hodit pøi venèení psa. Mù�e se stát, �e venèíte
psa  známým, kamarádùm a  psa  dobøe  neznáte  nebo pejsek
není poslu�ný, èi vycvièený. V tom pøípadì hrozí, �e se pes
mù�e zabìhnout nebo mù�e ohro�ovat jiné psy. V tom hor�ím
pøípadì mù�e ohro�ovat i lidi. Zkuste dodr�ovat zde uvedené
rady a tím se vyhnout pøípadným problémùm.

  Psy  venèete  v�dy  na  vodítku.  Pohyb  psù  na  veøejných
prostranstvích ve Vele�ínì je upraven obecnì závaznou vyhlá�
kou  mìsta,  která  pøímo  stanoví,  �e  pohyb  psù  na  veøejných
prostranstvích je mo�ný pouze na vodítku.
 Pokud Vá� pes "nemusí" jiné psy, pou�ívejte náhubek. �etøíte
tím  vlastní  peníze,  které  budete  muset  vynalo�it  za  o�etøení,
v pøípadì napadení jiného psa.
  Psa  na  vodítku  mù�ete  ovládat  a  zabránit  napøíklad  jeho
vbìhnutí pod auto, pronásledování prchajícího dítìte  zabìhnutí
se za zvìøí nebo hárající se fenou
 Nevenèete a nevoïte psy do míst, kam je to zakázáno obecnì
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   Zveme  v�echny  maminky  i  tatínky
nejen  na    rodièovské  dovolené  do
mateøského  centra  Vele�ínské  klubíèko.  Najdete  nás
v prostorách základní �koly ve druhém patøe nad mìstskou
knihovnou. Co s sebou? Pøezùvky, 30kè za rodinu a dobrou
náladu :) Centrum je pro vás otevøeno ka�dou støedu a pátek
od 9:30 do 11:30,  je ale zapotøebí pøijít nejpozdìji do 10h,
poté se vstupní prostory zamykají. Na co se mù�ete tì�it?

Ka�dou  støedu  pøipraví  nìkterá  maminka  zábavný
program (zpívání, tancování, cvièení, tvoøení...), je èas i pro
volné hraní, svaèinku i seznámení.
Ve  støedu  22.  února  se  jako  ka�dý  rok   v  klubíèku  konal
dìtský  karneval  pro  nejmen�í.  Celkem  se  karnevalu
zúèastnilo 16 dìtí. Spoleènì jsme si zasoutì�ili, zatancovali
a udìlali  pár spoleèných fotek na památku :). Jsou na str.2.

Za MC Vele�ínské klubíèko Hanka Trávníková

ÈSOP Vele�ín � 17.3. od 17.00 v sále
kina  výroèní  èlenská  schùze,  oblíbené
placení pøíspìvkù a od 18.00 promítání
s  pøedná�kou  o  návratu  �elem  do  na�í
pøírody � Hnutí DUHA.

Tì�ím se na setkání. J.R.

(dal�í informace i na str.11)

  mìstskému  úøádu  za  blahopøání  k  narozeninám,
milou náv�tìvu p. Opekarové a p. Máèové a pøedání dárku.
Dìkuji také odborùm Jihostroj a.s.
                Ladislav Oberfalzer

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  krásné
blahopøání k mým narozeninám. Té� dìkuji za milou náv�tìvu
a  pøedání  dárku  a  kvìtiny  p.  Zdenì  Papírové  a  p.  Marii
Uretschlägerové.           Markéta �icnerová

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  hezké
blahopøání k mým 70. narozeninám. Té� dìkuji paní Papírové
a  paní  Uretschlägerové  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku
od mìstského úøadu.                  Josef Barto�

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  hezké
blahopøání a dárek od mìstského úøadu, k mým narozeninám.
Té� dìkuji paní Papou�kové, Radové a Opekarové za milou
náv�tìvu.                Marie Kabíèková

 panu  starostovi Mgr.  Josefu Klímovi za
krásné blahopøání a dárek k mým narozeninám. Podìkování
patøí také za milou náv�tìvu paním Radové a Papou�kové.

Ladislav Papou�ek

závaznou vyhlá�kou mìsta.
 Pøi venèení nezapomeòte opatøit psa evidenèní známkou, která
mu byla vydána (pro pøípad zabìhnutí).
 U psa na vodítku vidíte, kde ponechal exkrementy, které  jste
povinni uklidit. Uvedená povinnost je rovnì� zakotvena v obecnì
závazné  vyhlá�ce  mìsta.  To,  �e  po  svém  miláèkovi  uklidíte
exkrementy, je Va�e dobrá vizitka.

Sáèky na psí exkrementy si také mù�ete opatøit na Mìstském
úøadu Vele�ín.
  �ádáme  Vás  o  dodr�ování  vý�e  uvedených  zásad.  Zvlá�tì
potom o uklízení exkrementù po va�ich miláècích, aby bylo na�e
mìsto  krásné,  èisté  a  pøípadné  setkání  se  strá�níky  pro  Vás
neznamenalo postih za pøestupek. Na vycházkách se psy pøejeme
jen dobré a pøíjemné zá�itky.

strá�níci MP Vele�ín  Václav Ottenschläger, Alois Lackinger
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do 1.  tøídy Z� ve Vele�ínì pro  �kolní  rok 2017  /
2018 probìhne

V�echny dal�í informace jsou na stranì 11 v barevném
letáku

  Zápis do na�í mateøské �koly probìhne
  Týká  se  v�ech  dìtí,  které  zaènou

nav�tìvovat  �kolku  od  1.  9.,  nebo  nastoupí  v  prùbìhu  nového
�kolního roku.

Novelou �kolského zákona (è. 561/2004 Sb.) vydanou
pod  èíslem  178/2016  Sb.  se  s  úèinností  od  1.  9.  2017  zavádí
povinné pøed�kolní vzdìlávání, do kterého nastoupí dìti poprvé
od 1. 9. 2017.

Novela ukládá rodièùm nové povinnosti, na které  bych zde
chtìla upozornit.

 Povinné pøed�kolní vzdìlávání probíhá
formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu
ètyø hodin dennì, zpravidla od 8.00 do 12.00.     Ve dnech �kolních
prázdnin  docházka  povinná  není.  Dítì  má  samozøejmì  právo
pobývat v mateøské �kole po celou dobu provozu. Do �kolky tedy
v  dobì  prázdnin  mù�e,  ale  nemusí  docházet.

a to
buï telefonicky, nebo prostøednictvím omluvenky na webových
stránkách �koly (msvelesin.cz). Pøi opakovaném zanedbání bude
vy�adováno  dolo�ení  dùvodu  nepøítomnosti  dítìte  (lékaøské
potvrzení) nejpozdìji do tøí dnù ode dne výzvy. V dobì prázdnin
postaèí  pouhé  oznámení  nepøítomnosti.
V  odùvodnìných  pøípadech  se mohou  rodièe  rozhodnout  plnit
povinné pøed�kolní vzdìlávání  formou

 bez pravidelné denní docházky do mateøské �koly. To jsou
rodièe  povinni  oznámit  øeditelce  �koly  nejpozdìji  do  konce
kvìtna. Vedení M� rodièùm doporuèí oblasti, ve kterých má být
dítì  vzdìláváno.  �kola  má  za  úkol  ovìøit  úroveò  takového
vzdìlávání      a pøípadnì rodièùm doporuèit dal�í postup. Zpùsob
ovìøování a termíny, vèetnì náhradních termínù, budou stanoveny
vèas a rovnì� budou zveøejnìny na webových stránkách.

Úplata za pøed�kolní vzdìlávání � �kolné
Podle novelizovaného ustanovení �kolského zákona se od 1.

9. 2017 se dìtem star�ím pìti let poskytuje vzdìlávání bezúplatnì.
Znamená to, �e i v pøípadì odkladu nebo dodateèného odkladu
�kolní docházky se �kolné neplatí.

Pokud  rodièe  nepøihlásí  dítì  k  povinnému  pøed�kolnímu
vzdìlávání,  nebo  zanedbávají  pravidelnou  docházku  dítìte  do
mateøské �koly, mohou být trestáni ulo�ením pokuty pøestupko
vou komisí MÚ a� do vý�e 5 000, Kè.

Tolik suchá fakta novely zákona.
Na�e �kolka je místem, kde nám zále�í na tom, aby byly dìti

spokojené,  aby  sem  chodily  rády,  aby  ná�  �kolní  vzdìlávací
program byl funkèní, flexibilní    a pøínosný. Proto chci poprosit
rodièe,  aby  pomohli  rozhodnout,  zda  zøídit  tøídy  jen  pro  dìti
pøed�kolní, hlasováním na webových stránkách mateøské �koly,
kde vysvìtluji podrobnosti. Svùj názor mù�ete vyjádøit i písemnì
na emailové adrese mateøské �koly (msvelesin@email.cz).

  Daniela Skalická, øeditelka mateøské �koly

  Omlouvám se v�em úèastníkùm 3. odboje tzn. v�em
kdo odporovali komunistickému totalitnímu re�imu v 50. letech
�  proto�e  p.  Rù�ièka  na  mì  køièel,  �e  to  byli,  jsou  a  budou
v�dycky  teroristi. Pan Zajíèek �  reportér mi polo�il otázku co
dìlali teroristického a já jsem odpovìdìla �e dìlali, ne �e to byl
terorismus. Tento zmatený názor zastával i p. Bartizal z informaè
ního støediska u Jakuba spolu s reportérkou z televize. Nedokázala
jsem  se  bránit.  Èekala  jsem  omluvu  od  tìchto  ètyø  lidí,  kteøí
pracují pro mìsto na ,,objednávku�.

Nesouhlasím  s  tím,  aby  urá�eli  mého  ji�  zesnulého  tátu
Miroslava Ryne�e, který byl zavøený, ale také rehabilitovaný a za
tuto èinnost ocenìný a já si toho velice vá�ím.

Ka�dý, kdo se zajímá o 50. léta na Vele�ínsku si mù�e pøeèíst
na internetu v èasopise ,, Pamì� a dìjiny� è. 2010/03 a 2013/04
i s odkazy na agenty STB ,, Ferdinanda�. Celostátní pøevrat proti
levicové totalitì se v r. 1949 nepovedl, ale boj pokraèoval.

Jsem dùvìøivá a naivní, ale ráda bych si pøeèetla ve Vele�ín
ském zpravodaji omluvu od p. Rù�ièky a spol.

                Jiøina Ryne�ová
              Holkov è. 4 ,Vele�ín

  Musíme se pøiznat, �e jsme z tohoto dopisu byli v�ichni
tro�ku ,,�patní�.

Dovolte malou reakci a vysvìtlení: Paní Ryne�ová pøi�la na
radnici 30.11.2016 a pochlubila se ocenìním otce za úèast ve III.
odboji. Ptala se na mo�nosti, jak tuto pro ni právem významnou
událost  dát  lidem  na  vìdomí.  Její  prosbu  jsem  5.12.  pøedlo�il
radním a ti mì povìøili kontaktovat média a domluvit reportá�e.
V lednovém zpravodaji jsem zveøejnil dekret s krátkým dopro
vodným  èlánkem. Následovala  redakèní  èinnost  pana Zajíèka,
který  celou  událost  zmapoval  a  udìlal  rozhovory  s  potomky
i jiných úèastníkù odboje. Pan Bartizal zajistil reportá� do na�eho
video�urnálu. Prostì jsme pro paní Ryne�ovou udìlali maximum.
V  rozhovorech  pro  rozhlas  se  objevilo  slovo  teroristický  èin.
Nenapadlo nás, �e paní Ryne�ová s tímto nebude souhlasit, ale
po její reakci byla tato zmínka odstranìna. Jak k tomu do�lo? Nás
vý�e jmenované spojuje zájem o historii a sna�íme se v na�ich
místních pomìrech propagovat ,,stateèné lidi� od I. svìtové války
pøes protifa�istický oboj a vojáky v cizích armádách a� po III.
odboj.  Já  osobnì  jsem  mìl  �tìstí  a  znal  jsem  se  s  nìkolika
úèastníky  III.  odboje  a  vìzni  z  padesátých  let.  Pøi  debatách
a vzpomínání na lágry, zá�itky a kamarády, do�lo i na rehabilitace
po revoluci. V�ichni se v�dy dobøe bavili nad paradoxem, kdy
pokud byl nìkdo v padesátých  letech odsouzen za  teroristický
èin    sabotá� za pou�ití  trhavin, nedostal za  roky, které strávil
v kriminále konkrétnì za tohle, �ádné od�kodnìní. Chlapi se tomu
smáli a øíkali: tenkrát jsem byl terorista a dneska jsem poøád. To
pochopitelnì  nesni�uje  nic  na  jejich  odvaze  a  na�í  úctì.  Je  to
prostì dáno výkladem zákona jak v padesátých létech, tak i dnes
(Zákon è. 40/2009 Sb.) To se nám ale nepodaøilo paní Ryne�ové
vysvìtlit. Chápeme její postoj, kdy se po dlouhých letech doèkala
alespoò nìjaké satisfakce, ale zmínka o  terorismu nebyla kon
krétní,  pouze  upozoròovala  na  tento  paradox.  I  kdy�  nás  tato
reakce mrzí, urèitì to nemìní nic na tom, �e a� se na nás zase
nìkdo obrátí s prosbou, opìt se budeme sna�it pomoci. Nechceme
se pasovat do pozice,  ,,kdo nic nedìlá, nic nezkazí�.

Tímto se tedy omlouváme paní Ryne�ové za nedorozumìní
a nepochopení se.

Zmínky v èlánku paní Ryne�ové o ,,práci na objednávku�
a o,, køiku v�dy byli a budou teroristi� necháváme bez komentáøe.

Dìkujeme v�em ètenáøùm, �e doèetli vysvìtlení a� do konce.
Vý�e jmenovaní: Rù�ièka a spol.

srdeènì vás zveme v nadcházející dobì postní do Vele�ína
 / kostel sv. Václava ve Vele�ínì

1/3 � 15/4  2017
umìlecké intervence ka�dou postní nedìli

5/3  12/3  19/3  26/3 2/4  9/4  2017


Plátna jimi�, se v postní dobì zakrývají oltáøní obrazy, byla
v  rùzných dobách  rùznì pojednávána,  nìkdy  zùstávala nezdo
bená, v pokroèilém støedovìku mívala nároèné výtvarné zpraco
vání  s  námìtem  vyvrcholení  dìjin  spásy  v  Kristovì  obìti.

VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ
èíslo 3  2017   vydáno ve Vele�ínì dne 1.3. 2017

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
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Dopomáhala  tak  nejen  postu  oèí  a  my�lenek,  ale  stávala  se
i prostøedkem zamìøení pozornosti vìøících.

S tímto pojetím se èastìji setkáváme i dnes a také v �estici
postních pláten Pavlíny Jany Lörinczové pro kostel sv. Václava
ve Vele�ínì. Tématicky odkazují k postním liturgickým textùm,
kromì námìtu  se v�ak vzdávají  ostatních prostøedkù pùsobení
malby � barvy a trvalosti: motivy jsou namalovány pouze vodou
a  zakrátko  zmizí.  Jsou malíøskou  realizací  postu,  pøipu�tìním
slabosti  prostøedkù  pouze  vlastních,  pøipu�tìním  lidské  prázd
noty, kterou mù�e naplnit jen Bùh.

                                         (z kurátorského textu Lucie Rohanové)
Doprovodný program:
5/3  2017 / první nedìle postní /  kostel sv. Václava
15 hodin / pøedstavení postní intervence /  koncepce Pavlína

Jana Lörinczová / kurátor Lucie Rohanová / grafická spolupráce
Jan Nágr
  Otevøení výstavy Prostor Pro... Iva Hulíková � Galerie Jakub

Gregoriánská Schola sv. Anny Èernice / soprán sólo Marie
Balková/ sbormistr Jiøí Balek
Mo�nost tiché meditace / adorace v kostele
  1/3 � 10/3  2017  Prostor pro ... / Galerie  Jakub

výstava �ákù Základní umìlecké �koly Vele�ín
otevøeno dennì 14  16 hodin / vstup volný

kontaktní osoba Jaroslav Bartizal, tel. 725 919 382

Za  rok  2016  se  ji�  v  plné míøe  projevily  výhody  plynoucí
mìstu  Vele�ín  a  koncovým  spotøebitelùm  tepla  z  instalace
a provozu kogeneraèních jednotek (KJ) spoleèností E.ON Ener
gie.

V kotelnì Sídli�tì bylo za rok 2016 vyrobeno celkem 20.957
GJ tepla, z èeho� KJ dodala 48%. Pøímá úspora provozem KJ èiní
870.000,Kè, nicménì celková úspora je ve skuteènosti  je�tì o
nìco vy��í díky sní�ení potøeby provozu stávajících zdrojù, a tedy
sní�ením  provozních  nákladù.  Výraznì  tyto  úspory  pocítili
i koneèní spotøebitelé a to meziroèním poklesem ceny tepla o 62
Kè/GJ, co� v procentním vyèíslení èiní 9,5%.

V kotelnì Nad Cihelnou bylo v roce 2016 vyrobeno celkem
4.376 GJ, na èem� se KJ podílela 41%. V této kotelnì je úspora
z provozu KJ ve vý�i 138.000, Kè a i zde je ve skuteènosti o nìco
vy��í díky ni��ím provozním nákladùm na stávající technologii.
Pokles koneèné ceny tepla je pro koncové spotøebitele odebírající
teplo z kotelny Nad Cihelnou 29 Kè/GJ, co� pøedstavuje mezi
roèní sní�ení o 2,5%.

Meziroèní sní�ení ceny tepla je v dobì, kdy vìt�ina dodavatelù
tepla ceny naopak zvy�uje, jistì pozitivní.  I do budoucna je zde
prostor  pro  stabilizaci  ceny  èi  dal�í mírné  sní�ení  provedením
plánovaných úprav na pøedávacích stanicích v bytových domech
tedy  optimalizací  provozu  tepelného  hospodáøství  pøedev�ím
sní�ení ztrát v distribuci tepla.

Karel Krejèí jednatel SMM

U� 25  let  poznáváme  tuto planetu  ze  sedla kola,  v nohách
máme nìco  pøes  133.000  expedièních  cyklokilometrù,  tøíletou
cestu kolem svìta i øadu dal�ích nìkolikamìsíèních cykloputování
po celém svìtì. Patagonii jsme si zamilovali. Pojeïte s námi po
národních parcích Patagonie a prostøednictvím obrázkù a na�eho

vyprávìní zavítejte do chilských
i argentinských národních parkù
Torres del Paine, Los Glaciares,
Lanín,  Bosque  Petrificado,
Laguna  Blanca,  Nahuel  Huapi,
Los Arrayanes, Puyehue, Vicente
Pérez Rosales, Pumalín, Queulat
èi  Bernardo  O�Higgins.  Hory,
sopky,  ledovce,  de�tné  pralesy,
zkamenìlé  lesy,  jezera,  dravé
øeky i burácející vodopády, fauna

i  flora  na  jihu  Ji�ní
Ameriky patøí k tomu nej
krásnìj�ímu,  co  jsme  kdy
ze sedla kola vidìli.

�pièkoví èe�tí cyklocesto
vatelé,  autoøi  cestopisù
a motivaèní  øeèníci  Lucie
a Michal Jonovi mají po 25
spoleèných  letech  na
cestách na kontì øadu cyk
lovýprav,  momentálnì
mají  na  kole  najeto  pøes  133.000  expedièních  kilometrù  v  51
zemích na v�ech kontinentech (vè. Antarktidy). Mají za sebou
unikátní tøíletou nonstop cestu kolem svìta (68.175 km, 34 zemí,
7 kontinentù) � Lucie je první a stále jedinou Èe�kou, která na
kole objela nonstop svìt, Michal je teprve druhým Èechem. Jsou
autory  sedmi  cestopisných  knih,  jsou  zapsáni  v  Èeské  knize
rekordù, prùvodcují cyklistické i outdoorové zájezdy a poøádají
cestovatelské a motivaèní besedy pro veøejnost, firmy i pro �koly.
Oba  pravidelnì  vystupují  v  celostátních  médiích  �  rozhlasu
i televizi, publikují èlánky a fotografie, provozují tøi weby. V roce
2008  zalo�ili  a  od  té  doby  tøikrát  roènì  organizují  festival
cyklistiky  a  cestování  na  kole Cyklofest.  Lucie  a Michal  jsou
hrdými rodièi syna Marka, který s nimi za ètyøi léta stihl najet ve
svém cyklovozíku cca 14.000 km ve ètyøech evropských zemích.
V  roce  2014  byl  Michal  èlenem  historicky  prvního  èeského
ètyøèlenného  týmu, který úspì�nì dokonèil cyklistický silnièní
závod napøíè Amerikou, Race Across America  (4860 km za 6
dnù 22 hodin 41 minut).

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

Kontaktní osoba: Pavel Peroutka,
odpadový hospodáø mìsta,
tel.: + 420 725 785 422,

pavel.peroutka@email.cz

Ludìk Mi�ka

Námìstí J.V.KAMARÝTA 8
VELE�ÍN

Autodíly na èeské
a zahranièní vozy
Zahradní technika
Ruèní náøadí

pracovníky na pozici zedník a stavební
dìlník, tel.: 602171307

  profesní  prùkaz,  karta
øidièe, tel. :602171307

tel.: 737 400 605

  2  +  kk
ve Vele�ínì. Tel.: 608 507 322

  s  balkonem
v  osobním  vlastnictví  na  sídli�ti
ve Vele�ínì.  Tel.: 774 228 058

, na tahaè
s  návìsem,  pravidelné  trasy  Èechy  
Itálie,  ka�dý  víkend  volno,  nástup
mo�ný ihned, více info na tel.:
606 639 830, �LUNKA s.r.o. Vele�ín
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Nebytový prostor je urèen k vyu�ití jako obèerstvení a bude volný od  1.5.2017.

Bli��í informace budou podány na Správì majetku mìsta Vele�ín, s.r.o. nebo na tel. 380 331 761, 602 379 331

Podmínky vìk od 18 let,

dobrý plavec, zdravotní

zpùsobilost, za�kolíme.

Bli��í informace na SMM

Vele�ín, Námìstí

J.V. Kamarýta 131.

Telefon 602 379 331.
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