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Kvìten je v�dy ve znamení velkého pøíchodu jara, svì�í
zelenì,  kvetoucích  stromù.  Nìkdo  se  tì�í  ze  sílícího
sluníèka,  druhý  na  práce  na  zahrádce,  jiný má  problémy
s alergiemi. Nìkdo má pátý mìsíc spojený s láskou, jiní si
pøipomínají významné kvìtnové dny, a� u� se jedná o Svátek
práce, významné dny spojené s ukonèením II. svìtové války,
nebo Den matek.

Kvìten 2017 ve mìstì v�ak bude kromì významných
dnù a výroèí spojen  i  s oznámením o pøidìlené dotaci na
rekonstrukci  autobusového  nádra�í.  Od  roku  2009,  kdy
datujeme architektonickou soutì�, pøes zpracování projektu
s  vydáním  stavebního  povolení  a  oèekávání  na  výsledek
opakovaných �ádostí o dotace a� po vydání tzv. právního
aktu  pøiznání  pøíspìvku  z  Integrovaného  operaèního
programu  (fondù  EU)  uplynulo  skuteènì  hodnì  èasu.
�Tabulkový� rozpoèet ve vý�i 42 mil. Kè, kdy� 38 mil. Kè
z  toho  tvoøí  dotace,  v�ak  èeká  na  výbìrové  øízení.
V  souèasnosti  pøipravuje  odborná  firma  zadání  veøejné
zakázky na dodavatele a rovnì� pøedpokládáme, �e soutì�it
budeme  i  poskytovatele  finanèních  slu�eb  na
pøedfinancování  této  významné  akce.  Podle  pøedbì�ných
odhadù  by  celé  dílo  mìlo  být  hotovo  je�tì  tento  rok.
Konkrétní  informace  budou  známy  po  ukonèení  obou
veøejných zakázek.

Neradostné  zprávy  jsou  v�ak  také  souèástí  na�eho
�ivota. Ji� del�í dobu se zastupitelé zabývají problematikou

noèního klidu. Velice nepøíjemné jsou pro obyvatele okolí
autobusového  nádra�í  noèní  a�  ranní  hodiny  zejména
o víkendech, kdy je v provozu pùvodnì videoklub No limit.
Nevím, zda si provozovatelé klubu myslí, �e �bez limitu�
mají  i  hladinu  hluku,  nebo�  na  zvý�ené  decibely,  které
vycházejí pøes zdi, okna a nìkdy otevøené vstupní dveøe,
musejí  obèané  reagovat  opakovanými  a  oprávnìnými
stí�nostmi a oznámeními na policii. Zastupitelé pak mají
pro øe�ení, pokud se stav nezmìní, de facto dvì mo�nosti:
dùslednì  trvat  na  dodr�ování  zákona  (a  obecnì  závazné
vyhlá�ky,  dále  OZV),  postihovat  pøestupce  finanèními
regresy, a nebo pøijmout novou OZV, která bude striktnì
trvat na noèním klidu od veèerních 22:00 do 6:00 h ráno.
Pak  ale  nebude  ve Vele�ínì  prostor  pro mnohé  kulturní
akce  ani  v  letních  mìsících.  Apel  na  zdravý  rozum
je  neúèinný  (zatím).  Budou  muset  zastupitelé  k  tomuto
nepøíjemnému kroku pøistoupit?

Nìkteøí  obèané pøes mobilní  telefon dostali  nabídku
na �zlevnìní energií� s uji�tìním, �e garantem je �mìsto
Vele�ín�.  Upozoròuji,  �e  se  jedná  o  l�ivou  informaci  
nikdo  z  vedení  mìsta  takovouto  zá�titu  a  doporuèení
nedává a ani na �ádném jednání nic takového schváleného
nebylo. Pokud se setkáte s tìmito klamavými informacemi
a  nabídkami,  oznamte  neprodlenì  tuto  skuteènost
pracovníkùm mìstského úøadu.

Pìkné májové dny bez nepøíjemností a podvodù pøeje

              Josef Klíma, starosta mìsta

Vizualizace budoucí podoby autobusového nádra�í.
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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 týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 7.4.  Poslední svoz: 27.10.

 � 1x mìsíènì
Pátek: 10.11., 8.12.

Vá�ení ètenáøi.
Duben nám ukázal, �e se mu ne nadarmo øíká aprílový mìsíc.

Poèasí  nebylo  právì  pøíznivé  pro  venkovní  aktivity.  Pøes  tuto
nepøízeò se nám podaøilo vysázet keøe okolo hnoji�tì u Skøidel.
S pomocí mladých myslivcù, Modron o.s  a ÈSOP Vele�ín,  je
vysázeno 200 keøù  rùzných druhù. Do budoucna budou  tvoøit
kulisu mezi betonovou zdí a výletní trasou. Dìkujeme majiteli
za finanèní podporu akce. Poèasí neodradilo ani pana èápa a ten
letos obsadil hnízdo nad Hou�vákem 14.4. Paní èápová zøejmì
èekala na teplej�í dny a pøilétla a� 24.4.

Dal�í novinkou pro výletníky jsou nové informaèní panely u
vyhlídky  Na  Vr�ích,  u  lavièky  Nad  Cihelnou  a  nad  Velkým
kamenem. Na tvorbì panelù se podíleli na�i ,,amatér�tí fotogra
fové�.  A�  se  u  infopanelù  zastavíte,  jistì  uznáte,  �e  odvedli
dobrou práci.

Zmìnu jste jistì zaregistrovali i pod po�tou, kde byly odøe
zány z dùvodu nebezpeènosti  staré vrby.  Je pravda, �e  se pod
stromy konají veøejné akce a jejich zdravotní stav nebyl dobrý.

Posun nastal i v pøípravì akce ,,Urnový háj�. Po del�í dobì
padlo  rozhodnutí  konzistoøe  o  mo�nosti  odkupu  pozemku  na
farské zahradì. Tak snad v dohledu zahájíme první etapu.

Klubùm  a  spolkùm  pøipomínám  uzávìrku  jarního  kola
Ukliïme svìt 9.5.

3.5. probìhl ji� tradièní pietní akt u domku è.p. 100 V Dom
kách,  pøi  kterém  jsme  si  pøipomnìli  památku  pilota  R.A.F.,
Prokopa Brázdy.

V�em krásný a teplý Máj.
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

mìstskému úøadu za dárek a blahopøání k narozeni
nám. Mé podìkování patøí i p.Radové a p. Papou�kové za milou
náv�tìvu.   Dìkuji  také ZD Netøebice za dárek a náv�tìvu  ing.
Mare�ové a p. Jandové.

                                                               Zdeòka Staòková

 mìstskému úøadu p. starostovi Mgr. Josefu Klímovi
za blahopøání a dárek k mým narozeninám. Také dìkuji za milou
náv�tìvu paní Radové a Papou�kové.

              Franti�ek �ustr

Dne 20.5.2017 uplyne ji� 30 pøedlouhých let
od  úmrtí  mého  tatínka  pana  Rudolfa  Vondrá�ka  z  Vele�ína  
nádra�í. 17.1. ji� uplynul stejný èas od úmrtí mé maminky paní
Rù�eny Vondrá�kové. Kdo jste je znali, prosím vìnujte jim spolu
se mnou tichou vzpomínku.

S díky dcera Marcela Jindøichová roz. Vondrá�ková

za písemné blahopøání starostovi Mgr. Josefu Klímovi
k mým 85. narozeninám. Za milou náv�tìvu dìkuji paní Zdeòce
Kleinové  i  za  pøání  a  pøedání  dárku  od  Mìstského  úøadu
Vele�ín.  Dìkuji  i  Marcele  Volkové,  peèovatelce,  za  pøání
a  pøedání  písemného  blahopøání  od  celého  týmu  peèovatelské
slu�by CHPS Vele�ín. Za písemné blahopøání dìkuji i Odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín.

            Zdeòka Hintermüllerová

 panu starostovi Klímovi za pøání k narozeni
nám. Také dìkuji za náv�tìvu, gratulaci a dárek paní Z. Kleinové
a paní I. Ol�anové. Dìkuji za milé pøekvapení.

Z. Kulovaná

   Dne 8. 5. 2017  si pøipomeneme  72. výroèí osvobození
Èeskoslovenska a ukonèení Druhé svìtové války v Evropì.

Pietní akt se uskuteèní ve 13 hodin na námìstí ve Vele�ínì
u Památníku padlých.

Srdeènì zvou poøadatelé
OV KSÈM Èeský Krumlov, ZO KSÈM Vele�ín.
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Pøijïte si s dìtmi pohrát do na�eho
mateøského  centra  Vele�ínské  klu
bíèko. 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.

Co se dìlo v dubnu?
Ve ètvrtek 22. dubna jsme se �li podívat na hasièárnu.Místní

hasièi  nám  ukazali  techniku,  kterou  pou�ívají  pøi  po�árech
a dokonce jsme si mohli vyzkou�et has. pøilbu a sednout do has.
auta. Moc dìkujeme SDH Vele�ín  za  èas, který nám vìnovali.
Bylo to fajn odpoledne. (barevné foto na str.2)

Co nás èeká?
Srdeènì  Vás  zveme  ve  støedu  7.èervna  v  10h  do  prostor

klubíèka, kde bude pro na�e nejmen�í pøipravený �dìtský den�
plný her, soutì�í a jiné zábavy. Nebude chybìt ani drobná odmìna
pro zúèastnìné, tak je na co se tì�it :)

Hanka Trávníková

Jako  rozcvièku pøed zkou�kou,  jsme mohli
pojmout brigádu v nedìli dne 10. 4. 2017 v rámci
akce  �Ukliïme  svìt,  ukliïme  Èesko�.  Ná�
country taneèní klub �irák se pravidelnì dvakrát
do roka zapojuje do této akce a ani tentokrát jsme
nevynechali. Daný úsek jsme pro�li a vyèistili.

  Podìkování patøí za bezmála stoprocentní úèast a zvlá�� dík
tìm ne vele�ínským.

Za �irák c.d.c. J. Voráèková
(barevné foto na str.2)

14.05.      kino Vele�ín  ve  13.00  hod.   Vystoupení  ke  dni
matek (vystoupí �áci Marie Bù�kové a �ákynì taneèního kurzu
Ludmily Korbelové)

15.05.   od 09.00 hod.  talentový prùzkum hudebního odd.
ZU� v M� Vele�ín

19.05.   Kantùrkovec v 17.30   Vernisá� závìreèné výstavy
VO �Svìtlo, tma a �álek èaje�  (hudební vystoupení  �ákù Marie
Bù�kové a Blanky Da�kové)

20.  05.  �  divadelní  sál  Tøeboò  v  16.00  hod.    koncert
Jihoèeského violoncellového orchestru

23. 05. � od 09.00   talentový prùzkum hudebního odd. ZU�
v M� Vele�ín

29.05. � sál �sokolovna� v Kamenném Újezdì v 16.00 hod.�
koncert  �ákù  ZU�  ZU�  Vele�ín  a  poboèky  ZU�  Vele�ín
v K.Újezdì

Na Správì majetku mìsta Vele�ín, s.r.o. evidujeme �ádosti
o  pøidìlení  bytu  v  dokonèovaném  domì  �Peèovatelské  byty
Krumlovská è.p. 144, Vele�ín�.

Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR k pøidìlené dotaci vydalo
podmínky pro pøijímání �ádostí do uvedených bytù. Peèovatelský
byt  je urèený k  sociálnímu bydlení osob v nepøíznivé  sociální
situaci zpùsobené vìkem nebo zdravotním stavem.

Tyto  osoby,  které  nejsou  v  ekonomicky  aktivním  vìku
proká�í,  �e  jejich  prùmìrný  èistý mìsíèní  pøíjem  v  období  12
kalendáøních mìsícù pøed uzavøením nájemní smlouvy nepøesáhl

,
jejich�  sní�ená  sobìstaènost  je  zpùsobená  vìkem  (jedná  se
o seniory ve vìku 65 let a více) nebo zdravotním stavem (osoba
závislá na pomoci jiné fyzické osoby).

Mìsto Vele�ín, jako pøíjemce dotace, uzavøe nájemní smlouvu
s osobou pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavøení nájemní
smlouvy

Tuto podmínku musí splnit i dal�í
èlenové  domácnosti,  kteøí  mají  v  podporovaném  bytì  bydlet.
Uvedené

z celkových 22 novì vybudovaných peèovatelských bytù.
Zbývajících 7 bytù pøidìlí rada mìsta dle posouzení jednotlivých
�ádostí.

  Nájemné bylo pøedbì�nì urèené na 50, Kè/m2/mìsíc
zapoèitatelné podlahové plochy.

Dal�í  dotazy  a  informace  Vám  podáme  pøímo  na  SMM
Vele�ín, J.V. Kamarýta 131

nebo na tel. .

      Karel Krejèí jednatel SMM Vele�ín

Zveøejnìna upravená verze dokumentu z dùvodu dodr�ení pøimìøe
nosti  rozsahu  zveøejòovaných  osobních  údajù  podle  zákona
è.101/2000Sb., o ochranì osobních údajù, v platném znìní.

29.05. � 17.30 sálek ZU�, tøídní koncert �ákù klavírní tøídy
Heleny Mare�ové

29.05.  02.06. postupové zkou�ky v ZU� Vele�ín, postupové
zkou�ky a    talentový prùzkum na poboèkách ZU� Vele�ín ve
dnech výuky

30.05. � sál ZU� v 17.30 tøídní koncert �ákù houslové tøídy
Marie Bù�kové
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Ji�ní  Èechy  budou  v  kvìtnu
hostit druhou nejstar�í tuzemskou automobilovou soutì�. Pìtaèty
øicátý roèník Rallye Èeský Krumlov se pojede ve dnech 19. a 20.
kvìtna. Centrem v�eho dìní bude Výstavi�tì Èeské Budìjovice,
slavnostní  start,  cíl  a  vyhlá�ení  vítìzù  hostí  èeskokrumlovská
Jelení zahrada.

V pátek 19. kvìtna se bude závodit na polookruhové rychlostní
zkou�ce mezi Skøidly, Holkovem a Prostøedními Svinci. Diváci
se mù�ou tì�it hned na dva prùjezdy tímto úsekem � ten první
odstartuje po 17. hodinì, podruhé se k Vele�ínu soutì�ní posádky
vrátí kolem pùl deváté.

Tradièní rychlostní zkou�ka Ján, která bude následovat hned
po vele�ínském testu, doznala velké promìny, kdy� se po dlou
hých letech pojede v opaèném smìru. Závodní vozy odstartují z
návsi ve Svatém Janu nad Mal�í a po krátkém sjezdu na dla�eb
ních kostkách budou ukrajovat dal�í metry �erzety� na komuni
kaci vedoucí z Loèenic smìrem na Vele�ín. Zajímavé bude ostré
levé odboèení z hlavní silnice a  také oblíbené divácké místo u
tamních zemìdìlských stavení.

Podrobné informace o programu vèetnì aktuálního èasového
harmonogramu jsou k dispozici na .

Text: Pavel Kacerovský

4. kvìtna se opìt sejdeme pøi  tréninku pamìti. Je pøipraven
zajímavý program. Budeme øe�it  øadu kvízù, otestujeme si  své
smysly,  povíme  si  a  zkusíme  zapamatovat,  jak  vznikla  a  co
znamenají na�e jména a dal�í. To v�e v pøátelské atmosféøe u �álku
kávy nebo èaje.

18. kvìtna vás èeká dal�í tvùrèí dílna. Tentokrát si vyzkou�íte
ubrouskovou techniku (decoupage). Vyrobíte si velmi pùsobivou
lucernu / svícen k pou�ití v interiéru i venku na zahradì. Máteli
doma zajímavé ubrousky,  jejich� vzor máte rádi, vezmìte si  je
s sebou. Také si mù�ete pøinést sklenici se �ir�ím hrdlem, která
poslou�í  jako  základ  lucerny.  Pro  ty,  kteøí  nemají  vhodné
ubrousky èi sklenice k dispozici, bude materiál zaji�tìn. Tì�íme
se na vás!

Chtìl  bych  touto  cestou  podìkovat  za  v�echny  zúèastnìné
v�em zamìstnancùm KIC mìsta Vele�ín a lektorce kurzu ,,Krea
tivního tvoøení� Markétì Drdové, za hezky strávené dopoledne
na  tomto kurzu. Mohu  sám  øíci,  �e  i mì,  jako  jediného mu�e,
zaujala  skvìle pøipravená  lektorka Markéta  s pletením ko�íèku
z novinových rulièek. Za pouhé dvì hodiny jsem mìl i já ko�ík
hotový.

Dìkuji Vrá�ek Franti�ek � Zdíky è. 8 Bujanov

�Ukliïme svìt, ukliïme Èesko�, je dobrovol
nická úklidová akce, která probíhá na území celé
Èeské republiky a k ní se pøipojuje i ná� Sportovní
klub ASPV se svými oddíly.

25 dìtí a 11 dospìlých, tak tolik se nás se�lo dne 4. 4. 2017
na brigádì na úklid Vele�ína �Ukliïme svìt  jaro 2017�. A tak
i ty malièké ruce na�ich nejmlad�ích oddílových èlenù pøispìly
k jeho vyèi�tìní.

Za SK ASPV J. Voráèková
(barevné foto z akce je na str.2)

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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