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Nepøedvídatelná  událost  v  �ivotì  obce  mù�e  nastat
z dùvodu �ivelní pohromy nebo nenadálé technické èi jiné
poruchy.  Náhoda  v�ak  není  mo�ná  ve  strategických
plánech  mìsta.    Proto  je  více  ne�  dobøe,  �e  zastupitelé
pøijali nový strategický plán rozvoje s víceménì obecnými
cíli  na  del�í  období,  který  vznikal  za  pøímé  úèasti
veøejnosti.  Strategie  bude  prùbì�nì  konkretizována

v krat�ích, zpravidla jedno a� dvouletých intervalech.
Také pøipravenost na vìt�í akce nemù�e být vìcí náhody

a  momentálních  rozhodnutí,  a  to  zejména  z  hlediska
administrativních  èinností  a  nejrùznìj�ích  správních  lhùt.
Proto i napø. stavba nového autobusového nádra�í trvá tak

dlouho.  Od  archi
tektonické  soutì�e
(2009!)  pøes  projek
tové práce na vítìzný
projekt,  èekání  na
vhodný  dotaèní  titul,
�ádost  o  finance  do
Integrovaného  ope
raèního  programu,
vypsání  výbìrového
øízení  na  dodavatele
a� po samotnou reali
zaci  uplyne  v  Mal�i

mnoho vody. Ale v tomto pøípadì se skuteènì zablýskalo
na  dobré  èasy.  Projekt  byl  podpoøen  pro  financování,
a pokud v�e bude probíhat podle harmonogramu, tak rok
2018  bude  znamenat  v  dopravním  systému mìsta  velký
zlom.  Nádra�í  a  nová  køi�ovatka  od  Holkova  pomohou
nejen  k  bezpeènosti  motoristù,  chodcù  a  cyklistù,  ale
zmìní  i  vzhled  uvedených  lokalit.  Tím  jsem  chtìl  jen
ukázat  na  dobu,  kterou  strategická  akce  potøebuje.  Od
pøání  a my�lenky a� po  samotnou  realizaci probìhne ne
jedno, ale i dvì èi více volebních období. Bohu�el taková
je skuteènost.

Mezi dlouhodobé vize mù�eme zaøadit i ideu �nového�
Vele�ína.  Na  posledním  jednání  zastupitelé  schválili
zadání zmìny územního plánu (ÚP) mìsta, který � kromì

jiného  �  obsahuje  i  zámìr  nové  masivní  výstavby
pøedev�ím rodinných domù. Zájem postavit nové moderní
bydlení  projevili  nejenom developeøi,  ale  také  soukromí
investoøi  a  individuální  stavebníci.  Zmìna  ÚP  dává  po
svém schválení mo�nosti pro vybudování zázemí pro více
ne� 100 rodinných domù. I toto obsahuje strategický plán
a  já  jsem  moc  rád,  �e  v�ichni  souèasní  zastupitelé  dali
projektu zelenou.

A  na  závìr  jedna  výzva.  Kvapem  se  blí�í  pøedání
nových domù v lokalitì Na Vr�ích � Nad Cihelnou, kde je
tøeba nejenom pøidìlit  èísla popisná,  ale  také nové ulice
pojmenovat.  Prosím  tedy  o  návrhy,  které  pøedejte  buï
emailem, nebo do schránky pro námìty v budovì radnice
èi  kina,  a  nebo  sdìlte  osobnì.  O  vybraném  názvu
rozhodnou zastupitelé na svém jednání v èervnu.

            Josef Klíma, starosta mìsta
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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.
Jaro je v plném proudu a pøíroda nám dává jasnì najevo, �e

se probudila.
V loòském roce pøiletìl èáp na hnízdo nad ,,Hou�vákem� 2.4.,

tak uvidíme jak to bude letos.
Jako ka�dý rok poøádá mìsto Vele�ín spoleènì s ÈSOP jarní

kolo akce Ukliïme svìt. Zájemci o pomoc pøi úklidu najdou v�e
potøebné na radnici u paní Hanzalíkové. Uzávìrka pro návratky
je 9.5. Pøedem dìkujeme v�em.

Netrpìlivì èekáme na hodnocení �ádostí o dotaci na kanali
zaci a èov Holkov  a na autobusové nádra�í. Práce na peèovatel
ském  domì  na  ulici  Krumlovská  bì�í  podle  harmonogramu
a v dobì, kdy budete èíst  tento zpravodaj, by mìla být hotová
støecha na staré èásti.

Na novou ZU� ji� bì�í povolovací procesy a pokud v�e dobøe
dopadne, budou na zaèátku záøí zahájeny práce a v roce 2018 by
se mohla nová moderní budova otevøít na�im ,,malým umìlcùm�.

Abych ale jen nechválil. V obrazové pøíloze mù�ete vidìt dva
ponièené  informaèní  panely  na  na�í  turistické  trase.  Nìkdo
(nìkolik), kdo má v hlavì ,,místo mozku z piva kostku�, po�kodil
schválnì  tyto  panely  a muselo  jim  to  dát  hodnì  práce.  Panel
u Kamenné vì�e vytloukali beranidlem ze znaèky s betonovou
patkou. Budu rád, kdy� si tito jedinci pøí�tì vybijí sílu na nìèem
vlastním, popøípadì v práci.

A zase nìco pozitivnìj�ího. ÈSOP, Modron o.s. a Agropig se
dohodli  na  osázení  hnoji�tì  u  Skøidel  vhodnými  druhy  keøù.
Do budoucna bude  tedy pøíjemnìj�í pohled na  tuto betonovou
dominantu.

U�ijte si jarního poèasí a mìjte se fajn.
Jirka Rù�ièka (místostarosta )

Tel: 739 026 248 Email: ruzicka@velesin.cz
Pár èísel pro jistotu:             MP: 604 189 828, 736 600 799,

mp@velesin.cz
                                     vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

Podmínky vìk od 18 let, dobrý plavec,
zdravotní zpùsobilost, za�kolíme.
Bli��í informace na SMM Vele�ín,

Nám.J.V. Kamarýta 131.
Telefon 602 379 331.
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Pøijïte si s dìtmi pohrát do na�eho
mateøského  centra  Vele�ínské
klubíèko. Tì�íme se na Vás ka�dou støedu 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 ve vý�i
30 Kè za rodinu.
Proto�e jaro �uká na dveøe a s ním i pøíznivìj�í poèasí,  ru�íme
od dubna pravidelná páteèní setkání, ale podle poèasí a zájmu
se lze na pøípadném setkání domluvit na facebooku.
  V  dubnu  nás  èeká  pravidelný  jarní  úklid.  Pøesné  datum
upøesníme  na  facebooku:  sejdeme  se  na  dìtském  høi�ti  na
Sídli�ti  v  rámci  projektu  Ukliïme  svìt,  abychom  spoleènì
uklidili  okolí  høi��átka,  kde  si  tak  rády  hrají  na�e  dìti.
Ka�dého malého i velkého dobrovolníka s radostí uvítáme.
Kromì  pravidelných  setkání  maminek  a  dìtí  v  klubíèku,
mù�ete i v druhém pololetí nav�tívit probíhající kurzy. Více
informaci na facebooku nebo na ní�e uvedených kontaktech.

  �  více  informací
u Jany Soukupové na tel. 605 339 338,
www.nesmenka.mysteria.cz

Markéta  Nová,   tel.:  607  224  048,
markyno@centrum.cz

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

Hana Vítù,
 tel.: 728 701 409, vituhana@seznam.cz

Za MC Vele�ínské klubíèko Hana Trávníková

Dìkuji  mìstskému  úøadu  za  dárek  a  blahopøání
k  narozeninám.  Mé  podìkování  patøí  i  paní  Bohdalové  za
milou  náv�tìvu. Dìkuji  také  odborové  organizaci  Jihostroje
a.s. za písemné blahopøání.

                Josef  Opolzer

Milé spolu�aèky a spolu�áci,
pøipomínáme,  �e  se  blí�í  den  na�eho  pravidelného  setkání.
Uskuteèní  se  v  pátek  28.  dubna  2017  od  15ti  hodin  na
obvyklém místì v restauraci U høi�tì ve Vele�ínì. Tì�íme se
na Vás.

                  Marie a Petra

§ Datum:
§ Sraz: v 8:00 v parku J.V. Kamarýta (u cukrárny)
§ Program: vycházka zamìøená na pozorování ptákù a jejich
urèování podle hlasu
§ Trasa: od parku areálem zemìdìlského dru�stva do sadu
u èistírny odpadních vod s ukonèením u lípy v Latránu. Trasa
vede po zpevnìných cestách.
§ Pøedpokládaný konec  mezi 10 a 11 hodinou

do  1.  tøídy  Z�  ve  Vele�ínì  pro  �kolní  rok  2017  /  2018
probìhne
4. dubna 2017 (úterý) 14:00  17:00
5. dubna 2017 (støeda)14:00  17:00
V�echny dal�í informace jsou na stranì 11 v barevném letáku

pro �kolní rok 2017/2018  a povinné pøed�kolní vzdìlávání
(barevný letáèek je na stranì 11)
  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.

Vítám  mo�nost  znovu  seznámit
obyvatele  Vele�ína  a  jeho  blízkého
okolí s aktuálním stavem dìní na va�í
místní Støední odborné �kole.

V minulém mìsíci jsme opìt po roce poøádali krajské kolo
soutì�e mechanikù seøizovaèù pod hlavièkou Èeských ruèièek,
kde oba na�i �áci znovu zvítìzili s velkým bodovým náskokem
pøed  takovými  �kolami,  jako  je  COP  Sezimovo  Ústí,  nebo
Automobilní �kola v Èeských Budìjovicích. Pøedmìtem soutì�e
bylo  programování  CNC  strojù,  vèetnì  závìreèného  mìøení.
V dobì psaní tohoto pøíspìvku bude probíhat v Brnì celorepub
liková soutì� Èeské ruèièky, kterou jsme u� rovnì� dvakrát po
sobì vyhráli, tak snad se to zadaøí i do tøetice!

Dal�í  pozitivní  zprávou  je,  �e  máme  nárùst  uchazeèù  do
prvního roèníku. Z informací z celostátních médií by se mohlo
zdát,  �e  je  to  hlavnì  díky  silnìj�ím  roèníkùm  v  souèasných
devátých  tøídách, ale pravdou  je, �e celostátnì  je nárùst poètù
pouze  o  0,8  procenta  oproti  minulému  roku,  co�  je  naprosto
zanedbatelné. Do dal�ích rokù je výhled u� o nìco optimistiètìj�í.
My jsme u� teï obdr�eli 253 pøihlá�ek, co� je zhruba o padesát
víc,  ne�  v  roce  pøedchozím. V  dubnu  budeme  dìlat  pøijímací
zkou�ky z èeského jazyka a z matematiky, kde jsme si jako jedna
z mála �kol na�eho typu (ne li jediná), stanovili minimální poèet

§ Poøádá: Liga lesní moudrosti kmen Otyókwa a ZO ÈSOP
Vele�ín
§ Doporuèené  vybavení:  nenápadné  obleèení,  dalekohled,
kapesní atlas ptákù
§ Kontakt:  Radek  Janák  (radekjanak@seznam.cz)
tel.  728  194  469, Jiøí  Rù�ièka  (ruzicka@velesin.cz),
tel. 739 026 248

Pojïte s námi na ji� tradièní dopolední vycházku do jarní
pøírody  za  krásným  ptaèím  koncertem.  Vycházku  povede
amatérský ornitolog Radek Janák. Letos budeme ménì chodit
a více poslouchat ptaèí zpìv:)
    Tradice Vítání ptaèího zpìvu (Dawn Chorus Day) vznikla
v roce 1983 v Birminghamu, kde
místní  ornitologové  pøi�li
s  nápadem  pøivítat  v�dy  první
nedìli v kvìtnu ptaèí zpìv. Èeská
spoleènost ornitologická se k této
mezinárodní akci pøipojuje ji� od
roku  1992.  Jde  o  jakési
symbolické vítání, kdy je�tì pøed
rozednìním  se  v  mnoha  zemích
svìta  scházejí milovníci  ptactva,
aby  se  zaposlouchali  do  zvukù
probouzející se pøírody.

Radek Janák
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bodù nutných k pøijetí. Doufám, �e toto v�echno pøispìje k dal
�ímu zkvalitnìní výuky na na�í �kole.

               Milan Timko, øeditel �koly

11. 04. 2017 sál ZU�  Výchovný koncert pro M� Vele�ín
od 10.00 hodin

11. 04. 2017 sál ZU�  Výchovný koncert pro M� a Z� Dolní
Tøebonín od 10.45 hodin

11. 04. 2017  sál ZU�    v 18.30 � Koncert VIVAT TANGO
 Petr Nouzovský �  violoncello     &     Ladislav Horák  �  akor
deon/bandoneon

24.  04.  2017  sál  ZU�  v  17.30    Jarní  koncert  klavírního
oddìlení

24. 04.   8:30 � 11:00  Talentový prùzkum v M� Vele�ín VO
(I. Hulíková)

25.  04.  9:0010:00   Talentový prùzkum v M� Vele�ín VO
(I. Hulíková)

                                                  Za Mìk K. Stehlíková

Vzdálenost od plá�e: 250 m Vzdálenost
od centra: 0 m

POLOHA: pøímo v centru letoviska u námìstí Fontana
POPIS    UBYTOVÁNÍ:    vyhledávaná    rezidence    s vlastním

bazénem    a    strategickou    polohou
VYBAVENOST A SLU�BY: výtah, zahrada, bazén, brouzdali�tì,

sluneèní terasa
POPIS APARTMÁNÙ: ubytování je zaji�tìno v plnì vybavených a

zaøízených  apartmánech;  v ka�dém z nich  je  vlastní  sociální  zaøízení
(umyvadlo,    sprcha  a WC),  kuchyòský  linka  s  plynovým    sporákem,
lednièka, nádobí na vaøení a stolování

TYPY APARTMÁNÙ:
typ A pro 6 osob    tøi dvoulù�kové lo�nice, kuchynì, jídelna, sociální

zaøízení, terasa
typ B pro 5 osob    jedna tøí, jedna dvoulù�ková lo�nice, kuchynì,

jídelna, soc. zaøízení, balkon

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu
7x ubytování v plnì zaøízených apartmánech spotøeby vody, plynu

a el. energie
plá�ový servis (2 lehátka + sluneèník / apartmán)
poji�tìní cestovní kanceláøe proti úpadku
POVINNÌ:               lázeòský poplatek ve vý�i 0,50 Euro / 1 den

platí v�echny osoby od 2 let v období od 1.6. do 31.8.
FAKULTATIVNÌ:   komplexní cestovní poji�tìní
STRAVOVÁNÍ:       vlastní;  klienti  si  stravování  v prùbìhu  pobytu

zaji��ují  sami;  v tìsné  blízkosti ubytování je mnoho obchodù a restaurací
KAUCE:                  po pøíjezdu je ubytovatelem vybírána kauce ve

vý�i 50 � na apartmán, kterou klienti obdr�í zpìt po pøedání neporu�e
ného a uklizeného apartmánu

PROGRAM:
1. a 2. den (sobota a nedìle)
odjezd  v  sobotu  03.06.2017  ve  23,30  hod  z Vele�ína;  pøíjezd  do

Bibione v ranních hodinách; ubytování v apartmánech; individuální volno
3.  8. den (pondìlí  sobota)
koupání a sportovní aktivity u moøe
9. den (nedìle)
pøedání apartmánù v sobotu ráno; odjezd cca v 9,00 hod; návrat do

Vele�ína v podveèerních hodinách
Bli��í informace  Beru�ková tøída Z. Kleinová, M. Müllerová

Vá� oblíbený multi�ánrový a charitativní festival � HOUPAÈ
KA....aneb my vámvy nám�  letos oslaví  ji� 5.  narozeniny od
svého znovuzrození a my u� se na vás opìt moc tì�íme ! Loòský
roèník znovu pøekonal dosavadní rekord a byla vytì�ena èástka
87 917,Kè, která byla pøedána mamince zesnulé Adélky a pou
�ita na úhradu drahé léèby, kompenzaèních pomùcek a dal�ích
nezbytných výdajù spojených s neutì�eným zdravotním stavem
malé  Adélky,  která  i  pøes  ve�kerou  snahu  své  tì�ké  nemoci
podlehla.  Vìøíme,  �e  letos  se  i  díky  vám  Houpaèka  ponese
v radostném duchu a bude opìt plná usmìvavých tváøí a pohody.

Houpaèka se stìhuje !
Z dùvodu prodeje  statku  �U Hamerníkù�  jsme byli  nucení

hledat  Houpaèce,  alespoò  na  tento  rok,  provizorní  domov
a proto�e jsme chtìli, aby zùstala na pùdì Vele�ína, byl vybrán
areál fotbalového høi�tì, který poskytuje nezbytné zázemí a ve
dení místního klubu nám vy�lo ochotnì vstøíc.

Festival  plný  hudby,  tance,  exhibicí,  atrakcí,  prezentací,
soutì�í  a  který  nebude  o�izen  ani  o  tradièní  benefièní  bìh,
probìhne v sobotu 19. srpna 2017.

Jsme pøesvìdèeni, �e na novém pùsobi�ti, neztratí Houpaèka
nic ze svého lesku a vy, náv�tìvníci a partneøi, na ní doká�ete
opìt vykouzlit skvìlou atmosféru, aby mohl ná�vá� festival splnit
své poslání, bavit a pomáhat dobré vìci!

HOUPAÈKA POMÁHÁ.......
Spolek 2/4 + spolek METODÌJ + Houpaèka to je ji� neroz

luèná  trojice,  je�  se  sna�í  pomoci  dìtem  a  jejich  rodinám  se
vzácným metabolickým onemocnìním a jinak tomu nebude ani
letos. Tentokrát jsme se zamìøili na vzdìlání :)

Výtì�ek Houpaèky 2017, bychom rádi vìnovali dìtem jejích�
vá�né  onemocnìní  dlouhodobì  èi  trvale  nepøíznivì  ovlivòuje
mo�nost vzdìlávání a zapojení do �kolního kolektivu.

Vìt�ina tìchto dìtí vy�aduje pomoc asistenta pøi vyuèování,
nebo  pøítomnost  rodièe  ve  �kole.  Náklady  na  zdravotní  péèi
o �vzácné� dìti jsou znaèné, v nìkterých pøípadech mù�e pracovat
pouze jeden z rodièù a proto na speciální pomùcky èi podpùrné
krou�ky,  které  tìmto  dìtem  umo�ní  nástup  do  vzdìlávacího
zaøízení, nebo usnadní výuku, èasto nezbývají prostøedky.

Nevyléèitelná nemoc se odrá�í nejen do èastých absencí ve
�kole, ale také do nejrùznìj�ích poruch uèení, pamìti, pozornosti,
vyjadøování a psychomotoriky.I pøesto mohou  dìti nav�tìvovat
bì�nou  mateøskou  èi  základní  �kolu  a  za�ít  radost  z  úspìchu
a z kontaktu s kamarády.

Po  peèlivém  uvá�ení  jsme  rozhodli,  �e  leto�ní  výtì�ek
z Houpaèky bude rozdìlen mezi tyto �vzácné� dìti:

LIBOR  SVOBODA  (6.tøída  Z�)  Chronická  intestinální
pseudoobstrukce (CIPO)

douèování anglického jazyka

ONDØEJ VRBA (3 tøída Z�) Klasická galaktosemie
speciální vzdìlávací pomùcky a pomùcky pro zlep�ení jemné

motoriky

VOJTÌCH  �ÁK  (budoucí  1  tøída  Z�)  Vzácná  porucha
vstøebávání lipidù

logopedický krou�ek a speciální vzdìlávací pomùcky

VIKTOR BÁRTA (budoucí pøed�kolní tøída M�) mitochon
driální encefalokardiomyopatie

vzdìlávací pomùcky a pøístroj na pøípravu stravy do sondy

JAK MU�ETE POMOCI VY ?
Multi�ánrový a charitativní festival HOUPAÈKA...aneb my

vámvy nám je z valné èásti závislý na empatii a finanèní �tìdrosti
sponzorù a sympatizantù.

Pokud  se  rozhodnete  i  vy  pomoci  pøi  realizaci  projektu
�HOUPAÈKA 2017�, nebo ji podpoøíte svou úèastí a zaplacením
vstupného, pomù�ete tak dobré vìci a pøispìjete ke zkvalitnìní
�ivota �vzácných� dìtí.......�Nikdy nevíme kdy budeme potøebo
vat pomoc druhého i my�

NEVÁHEJTE  A  KONTAKTUJTE  NÁS.  MNOHOKRÁT
DÌKUJEME !!!

(Sponzorské smlouvy a umístìní va�eho loga na propagaèních
materiálech je samozøejmostí)

Za SPOLEK 2/4 Kamil Zeman � pøedseda
kamil.zeman@seznam.cz
606148544
ÈÚ � Moneta bank 162934383/0600  VS 26539705

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
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KIC Vele�ín pro vás pøipravilo mo�nost pravidelnì se setkávat
pøi zajímavé èinnosti. Pøijïte se pobavit i udìlat nìco pro sebe
do  nového  Klubu.  Nav�tívit  Klub  mù�e  ka�dý,  kdo  má  chu�
tvoøit, vyrábìt, malovat nebo si trénovat pamì�. Setkání budou
probíhat jednou za 14 dní.

Dubnové termíny
Ètvrtek  6.4.  v  zasedací  míst

nosti v budovì kina (1. patro, boèní
vchod)

9.00 � 11.00 Trénování pamìti
Ètvrtek 20.4.
9.00 � 11.00 Tvùrèí dílna
Prosím zájemce, aby se pøihlá

sili  na  tel.  è.  380  331003  nebo
osobnì v kanceláøi KIC mìsta Vele
�ín.  Cena  ka�dého  kurzu  je  50,  Kè.  Kurzy  povede  zku�ená
lektorka Markéta Drdová,  která kurzy poøádá u� nìkolik  let  v
rùzných komunitních centrech, domech s peèovatelskou slu�bou
apod. Kurzy jsou urèeny pro v�echny vìkové skupiny.

Na  foto    skupina  seniorù  v Komunitním  centru Máj  v È.
Budìjovicích

Chcete  poznat  Zemi  vonící  dálkami,  moøem  a  kadidlem?
Zemi,  která  sice  le�í  na Arabském poloostrovì,  ale  kde  se  po
dlouhá staletí potkávali s místními obyvateli Portugalci a Angli
èané na cestách do Afriky a Indie? Zemi, kde rostou u moøe palmy
na plá�ích s bìlostným pískem, ale kde se jen o pár kilometrù dál
mù�ete �plhat do stìn kilometr hlubokých slepencových kaòonù
s bizardními skalními útvary? Zemi, kde le�í tøetí nejvìt�í pou��

svìta, legendární Prázdná ètvr�
Rub al Chálí? A kde  jsou pod
jejími  píseènými  dunami
nav�dy  pohøbeny  ruiny  "arab
ské Atlantidy" Wubaru? Zemi,
které  ji�  dlouhých  45  let
moudøe vládne sultán Qábús bin
Sajíd  al  Sajíd,  kde  neexistují
politické strany, ani parlament
a kde jsou lidé spokojení?

Dne 28. 2. 2017 se konal masopust na Cvièení pøed�kol
ních dìtí a V�eobecné gymnastiky. Tìlocvièna plná princezen,
pirátù,  víl,  indiánù  a  dal�ích  jiných masek,  koblihy,  sportovní
atrakce,  hudba  a  bonbony  i  tak  mù�e  vypadat  jednou  v  roce
cvièení dìtských oddílù SK ASPV Vele�ín. (Barevné foto na str.2)

Pøipravujeme:  Pì�í výlet bude v sobotu 22. dubna. Sraz na
vlakové zastávce Vele�ín mìsto v 11.30.

Za SK ASPV cvièitelky Jana Voráèková a Monika Votíková
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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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VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ
èíslo 4  2017   vydáno ve Vele�ínì dne 28.3. 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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Koupím,
nebo si pronajmu
zahrádku ve Vele�ínì
a okolí.
Tel.: 607 763 778.

Místo pronájmu: Koupali�tì
Na Skalkách obèerstvení.

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
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