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Základní  úlohou  obce  je  péèe  o  v�estranný  rozvoj  svého
území  a  o  potøeby  svých  obèanù  pøi  souèasném  ochranì
veøejného zájmu. Rozhodující slovo má v�dy zastupitelstvo. To
schvaluje nejenom pravidla, chceteli �místní zákony� v podobì
obecnì  závazných  vyhlá�ek,  ale  také  koncepèní  støednìdobé
a  dlouhodobé  plány  a  cíle.  Ty  konkretizuje  a  uplatòuje  ve
ètyøletých  (rovnají  se  volebnímu  období)  a  krat�ích,  roèních,
úsecích.  Roèní  rozpoèet  mìsta  pokrývá  zaji�tìní  chodu  úøadu
a  mìsta  (zásobování  elektrickou  energií,  vodou,  plynem,
odstraòování odpadu, chod �koly, �kolky a dal�ích zøizovaných
organizací,  starost  o  komunikace,  veøejnou  zeleò,  nemovitosti
èi dal�í zaøízení v jeho majetku) a peèuje o celkový rozvoj. Obec
jako taková nejsou v�ak jen zastupitelé. Tu tvoøí celé spoleèenství
obèanù.  Jinými  slovy:  správa  mìsta  je  vlo�ena  na  bedra
zastupitelùm, ale �o vìc� pøece musí jít v�em.

Musím  v�ak  konstatovat,  �e  tomu  tak  mnohdy  není.
Poru�ování  vyhlá�ek,  naøízení,  chybìjící  elementární  slu�nost
a ohleduplnost, neúcta k práci druhých nebo k majetku nás v�ech

èi k soukromému vlastnictví u nìkterých obèanù je bohu�el èasté.
Tak jsme neustále nuceni k opravám lavièek, ko�ù, dopravních
znaèek, plotù a zaøízení na dìtských a sportovních høi�tích. Jsou
øe�eny  oprávnìné  stí�nosti  obyvatel  na  neèistoty  zpùsobené
�venèením�  domácích  mazlíèkù  a  nezodpovìdností  jejich
majitelù.  Jen velice  tì�ko  se  srovnáváme  se  zvý�eným hlukem
v  dobì  noèního  klidu,  musíme  napravovat  �kody  napáchané
obèany,  kteøí  neznají  u  konzumace  alkoholu  svou  míru.
S  obtí�emi  øe�íme  pøestupky  v  dopravì,  a�  u�  se  jedná
o bezohlednou, rychlou a nebezpeènou jízdu, nebo o �drobnosti�
s  parkováním. Toto v�echno nás  stojí  stovky  tisíc  korun,  které

Bì�ecká dráha (ovál) na �kolním høi�ti s kvalitním
umìlým povrchem

Mateøská �kola v plné kráse po nároèné rekonstrukci

Základní �kola se �kolním høi�tìm

bychom mohli investovat napø. do oprav technickoin�enýrských
sítí,  vylep�ení  stavu  komunikací  a  chodníkù,  zkvalitnìní
bydlení, zvy�ování bezpeènosti a ochrany obyvatel atd.

Pøes v�echno jsem ale rád, �e v nìkolika posledních letech

stovky  milionù  Kè,  které  byly  investovány  do  �kolských
zaøízení  �  základní  i  mateøské  �koly,  sportovi��,  koupali�tì,
knihovny,  kina,  kulturního  a  informaèního  centra  Jakub,

nepøi�ly  vniveè,  ba  naopak.
Pøed�koláci,  �áci,  uèitelé  mají  slu�né
zázemí pro výchovu i vzdìlání, mohou
pùsobit  v  pìkném  a  èistém prostøedí.
Toto platí i pro Støední odbornou �kolu
strojní  a  elektrotechnickou  a  bude
platit  i  pro  novì  budovanou  základní
umìleckou �kolu. A pokud bude je�tì
vìt�í sepìtí �kol � rodiny � mìsta, tak
nemám o budoucnost Vele�ína obavy.
V rámci zkvalitnìní dopravy, k úspoøe
èasu, penìz a také �ivotního prostøedí
ji� od ledna leto�ního roku byl zaveden
Integrovaný  dopravní  systém
Jihoèeského  kraje,  a  to  v  rámci

pilotního  provozu  v  okruhu  20  km od  krajského mìsta. Tedy
i pro na�e obèany jsou nabízeny èasové jízdenky pro pravidelné
dojí�dìní vlaky Èeských drah,  linkovými autobusy smluvních
dopravcù,  trolejbusy  a  autobusy  MHD  È.  Budìjovice.  Pro
v�echny  zájemce  jsou  dal�í  informace  na  stránkách
www.velesin.cz nebo na www.idsjk.cz.

Do blí�ících se prázdnin pøeji �ákùm i jejich uèitelùm pìkné
poèasí, klid a aktivní odpoèinek. A nám v�em pohodové léto bez
toho, �e se budeme zlobit a øe�it stí�nosti na veøejný poøádek.

              Josef Klíma, starosta mìsta



2



3

     Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok
2017  ve  vý�i   na  jednoho  poplatníka  je

  (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
�ena  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

Strá�níci upozoròují obèany, aby byli obezøetní pøi telefonních
nabídkách. Byly zaznamenány i pøípady, kdy volající uvádìl, �e
nabízí levnou energii z povìøení mìsta. Tato klamavá reklama se
nezakládá  na  pravdì.  �ádný  ze  zamìstnancù mìstského  úøadu
nikoho takového nepovìøil a ani k tomu nemá �ádného oprávnìní.
Pokud se nìco podobného stane, je tøeba okam�itì kontaktovat
strá�níky, kteøí jakýkoliv poznatek provìøí.

strá�níci MP Vele�ín   Václav Ottenschläger, Alois Lackinger

Vá�ení ètenáøi.
Mìsíc kvìtem probíhal na  radnici ve znamení pøíprav pro

jektù,  vyjednávání  a  projednávání  v�ech  mo�ných  a  nìkdy
i nemo�ných zále�itostí.

Máme podaný projekt vodovodu Chodeè na vydání povolení.
17.6. by mìl být znám výsledek �ádosti o dotaci na kanalizaci
a ÈOV Holkov. Koneènì máme  souhlas  památkáøù  ke  stavbì
nového kolumbária. Podaøilo se dojednat s biskupstvím prodej
pozemku pro urnový háj. Máme vykoupené pozemky pro pláno
vaný chodník na Vele�ínském Nádra�í a rada rozhodla o zadání
projektové dokumentace. Mìsto má pøislíbenou dotaci na auto
busové nádra�í a u� bì�í výbìrové øízení. Práce na bytovém domì
v ulici Krumlovská pokraèují podle plánu a musím øíci, �e z oken
je na jih nádherný výhled.

V  dubnu  a  kvìtnu  probìhlo  jarní  kolo  celosvìtové  akce
Ukliïme    svìt. Ve Vele�ínì  se  zúèastnilo  12  klubù  a  spolkù.
Celkovì jsme odlehèili pøírodì o 100 kg vytøídìného a 180 kg
netøídìného odpadu. Dìkujeme.

Vele�ín�tí  èápi  sedí  vzornì  na  hnízdì  a  tak  se  letos  snad
doèkáme èápat. Po snìhové nadílce 28.4. jsme museli likvidovat
polámané stromy a keøe, na�tìstí nevznikla �ádná újma na zdraví
ani  majetku.  V�ude  takové
�tìstí nemìli.

V  sobotu  13.5.  zahájil
neopatrný  øidiè  pøípravné
práce na rekonstrukci autobu
sového nádra�í

  (  viz,  foto)  .  Snad  nás
nenapadnou úøady za bourací
práce  bez  výbìrového  øízení
(obèas se u nás dìjí neuvìøi
telné vìci).

Na závìr: na www strán
kách je uveøejnìný odkaz na sbírku pro nové varhany do Chrámu
sv. Víta.

V�em krásný a teplý èerven.
Jirka Rù�ièka (místostarosta )

  mìstskému  úøadu  v  èele  s  Mgr.  Josefem  Klímou
za hezké blahopøání k mým narozeninám.

Podìkování  patøí  i  p.  Opekarové  a  J.  Máèové  za  milou
náv�tìvu a pøedání dárku. Dìkuji Vám, �e si vzpomenete na star�í
obèany.                 S pozdravem Franti�ek Rù�ièka

za  písemné  blahopøání  starostovi Mgr.  J.  Klímovi
k mým narozeninám. Za milou náv�tìvu a pøedání dárku dìkuji
paní Z. Kleinové. Také dìkuji za písemné blahopøání Odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín a celému týmu peèovatelské slu�by
CHPS Vele�ín.

                  Jiøina Kozová
 mìstu Vele�ín za kondolenèní pøání.

Za rodinu Trnkovu. Dcera

panu  starostovi  za blahopøání k narozeninám. Paní
Ol�anové a Kleinové za dárek a milou náv�tìvu.

                  Ví�a Hrzánová

 paním uèitelkám Evì Rytychové  a Zuzce Levé
za pøedstavení ke Dni matek v kinì  �Cirkus�. Bylo  to vtipné,
roztomilé, dojemné, jedno z nejlep�ích, co jsme vidìli!

Rodièe dìtí ze zvoneèkové tøídy M�

 panu starostovi Mgr. J  .Klímovi za písemné blaho
pøání  k  mým  sedmdesátinám.  Té�  dìkuji  za  osobní  gratulaci
s pøedáním dárku paní Z.Papírové a paní M.Uretschlägerové.

                                                                         Vladimír �imeèek

V nedìli14. kvìtna jsme se tradiènì se�li v sále kina, abychom
popøáli v�em maminkám.

V�echny  dìti  pilnì  nacvièovaly  a  program  byl  opravdu
bohatý.  Dìti z M� pøedvedly veselé cirkusové pøedstavení, které
nacvièily pod vedením Evy Rytychové a Zuzky Levé ml. ze tøídy
Zvoneèkù.

Dal�í gratulanti byli z pìveckého sboru Ko�ata, se kterými
písnièky nacvièila pí. uè. Petra Johnová a Iva Ol�anová.

Pak  u�  mìla  velké  zastoupení  ZU�.  Vidìli  jsme  nìkolik
taneèních vystoupení , která nacvièila pí. uè. Ludmila Korbelová
a vystoupení celého orchestru, který øídila pí. uè. Marie Bù�ková.

Na závìr celého odpoledne vystoupila  star�í dìvèata, která
tanèí street dance a dal�í styly pod vedením B. Zimekové.

Dìkuji v�em, kteøí s dìtmi nacvièovali. V�em, kteøí zaji��o
vali zázemí pro celý program a hlavnì dìtem, které tímto krásným
zpùsobem popøály svým nejbli��ím.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

29.dubna  odpoledne  jsme  pøivítali  na�e  malé  obèánky  do
na�eho Vele�ína. Star�í kamarádi ze  �kolky  jim zazpívali, pan
starosta  Mgr.  Josef  Klíma  popøál  v�e  dobré  a  rodièe  si  svá
"zlatíèka" vyfotografovali v kolébce. A koho jsme vítali?

(barevné foto na str.2)
Za Obèanskou komisi pøeje v�e nejlep�í, hodnì zdraví,

radostí  a trpìlivosti pøi výchovì Zdeòka Kleinová.

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

 � 1x mìsíènì
Pátek: 10.11., 8.12.
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I v èervnu si mù�ete pøijít 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. O letních
prázdninách  bude  provoz  klubíèka  omezen,  na  pravidelná  støedeèní
setkání se budeme tì�it zase a� v záøí.

V pátek 5. kvìtna jsme se jako ka�dý rok touto dobou se�li na høi�ti
u Layeráku, abychom uklidili dìtská høi�tì a pøilehlé prostory. Se�lo se
nás dost a �lo nám to hezky od ruky. V�em zúèastnìným moc dìkuji za
pomoc. (foto na str.2)

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 :) Pøíspìvek za rodinu bude 40 Kè.

              Hanka Trávníková

Co se u nás událo v leto�ním �kolním roce nového? Na ètvrteèních
schùzkách jsme se naplno vìnovali pøípravì dìtí na sportovnìznalostní
celorepublikovou  hru  Ligy  lesní moudrosti,  tzv.  Lesní  bìh. Na  konci
dubna jsme pro dìti pøipravili v okolí kamenné vì�e 2 km dlouhou trasu
se 20 stanovi�ti, na kterých dvojice závodníkù plnily úkoly z tábornic
kých,  turistických  a  pøírodovìdných  znalostí.  Øada  pøi�la  i  na  jízdu
zruènosti na kole, lukostøelbu, ruèkování po lanì a stavbu pøístøe�ku z
celty. Nejúspì�nìj�ích 6 závodníkù reprezentovalo kmen na celorepub
likovém  kole  ve  Skleném  nad  Oslavou.  Dvojice  A.  Janáková  a  K.
Korbelová tam vybojovala 1. místo v kategorii 10  12 let, K. Ratajová
a V. Korbela získali 1. místo v kat. dospìlých. V�ichni úèastníci Lesního
bìhu se shodli, �e akce stojí pøí�tí rok ve Vele�ínì za zopakování. Rádi
by  jsme  podìkovali  v�em,  kteøí  pomohli  s  pøípravou  místního  kola
(Císaøovi, Korbelovi, Petr Vágner). Èinnost kmene tradiènì vrcholí v létì
týdenním táboøením v indiánském duchu na Jerynu. Letos na�í výbavu
doplní dvì nová �estimetrová týpí. Poøizujeme je díky dotaci Jihoèeského
kraje a mìsta Vele�ín. Èinnost kmene letos podpoøili i sponzoøi Jihostroj
a.s., Ertl silnièní a stavební práce, Stavební prodej J+K a Pavel Martínek
� klempíøské a pokrývaèské práce, kterým tímto dìkujeme! Je�tì malá
statistika na závìr: ètvrteèní schùzky letos nav�tìvuje 15 dìtí ve vìku do
15 let, program pøipravovali Janákovi, Korbelovi a Petr Vágner. Petrovi
bychom  rádi podìkovali  za pomoc pøi vedení  schùzek a víkendových
výprav  a  popøáli  mu  hodnì  elánu  pøi  výchovì  florbalového  dorostu.
Wa�té! (foto na str.2)                Jana a Radek Janákovi

Letos poprvé se zápis nových prvòáèkù uskuteènil na v�ech základ
ních �kolách v mìsíci dubnu. Do na�í �koly se pøi�lo zapsat celkem 62
nových  na  �kolu  natì�ených  dìtí.  Rodièe  pìti  dìtí  po�ádali  o  odklad
povinné �kolní docházky a dvì dìti nastoupí do jiné �koly. Celkem tedy
bylo zapsáno 55 prvòáèkù a na�e �kola pro nì ve �kolním roce 2017/2018
otevøe tøi první tøídy.

Pro rodièe budoucích prvòákù jsme pøipravili informaèní schùzku ve
støedu 14. èervna od 16:00 hodin. Zde se dozví, jak budou dìti rozdìleny
do tøíd, jakou budou mít paní uèitelku, co v�e je je�tì nutno pøed nástupem
do �koly zaøídit a obstarat a mnoho dal�ích dùle�itých informací.
                          vedení Z� Vele�ín

v 17.30 sál ZU�, Absolventský koncert �ákù ZU�
. v 16.30 sál ZU�, tøídní koncert �ákù dechové tøídy Vìry

Böhmové
  v  18.30  kinosál  Vele�ín,  Vystoupení  taneèního  kurzu

Ludmily Korbelové a hudební vystoupení �ákù Marie Bù�kové a Vìry
Böhmové  pro veøejnost

 v 17.30 sál ZU�, Závìreèný koncert �ákù ZU�, jako host
vystoupí violoncellista Josef �upa

 v 17.00 vestibul Z�, Koncert sólového zpìvu a pìveckého
sboru ZU� pod vedením Josefa Falty a �ákù kytarové tøídy Marcela
Neckáøe

  v  10.00  kinosál  Vele�ín,  Vystoupení  taneèního  kurzu
Ludmily Korbelové pro M�. V hudební  èásti  vystoupí  �áci Marie
Bù�kové a Vìry Böhmové

 v 17.30 Galerie U Jakuba  vernisá� absolventù VO (hudba
M. Bù�ková)

  výstava prací �ákù VO �  Galerie U Jakuba

 Vystoupení taneèního kurzu Ludmily Korbelové v rámci
Festivalu Pomal�í

 v 17.30 sál ZU�, tøídní koncert �ákù violoncellové tøídy
Blanky Da�kové

pro hudební obor   probíhají po celý mìsíc èerven 2017 ka�dé
pondìlí a úterý v odpoledních hodinách, nejlépe po pøedchozí
domluvì na  è.  tel.  602 537 145 v ZU� Vele�ín  /budova SO�
strojní a elektrotechnické/

pro  výtvarný  obor    probíhají  po  celý  mìsíc  èerven  2017
v odpoledních hodinách, nejlépe po pøedchozí domluvì na è. tel.
775 630 144, 602 537 145 /Z� Vele�ín � nad knihovnou/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
DÁLE VE �KOLNÍM ROCE 2017/2018 �KOLA V RÁMCI

DOPLÒKOVÉ ÈINNOSTI ORGANIZUJE:
                  *VÝTVARNÉ KURZY, které vede paní Mgr. Iva

Hulíková è. tel. 775 630 144
  VÝTVARKA S KLUBÍÈKEM � pro dìti od 4 let

Ve ètvrtek 20. dubna 2017 jsme /�áci 8. B vele�ínské základní �koly/
nav�tívili Klá�tery v Èeském Krumlovì. V Krumlovì právì poletoval
sníh a pøipadala jsem si tam jako v pohádce Andìl Pánì II.

* V klá�terech u� na nás èekala paní prùvodkynì Mgr. Veronika
Vychopeòová,  která  byla  velmi  sympatická  a  v�echno  nám  pìknì
vyprávìla.  Nejprve  jsme  nav�tívili  klá�ter  minoritù  a  potom  klá�ter
klarisek. V minoritském klá�teøe  byla  zajímavì vyobrazena  cesta  sv.
Franti�ka a v klá�teøe klarisek, kde se topilo, jsme si prohlédli místnosti
s  pøedmìty,  které  slou�ily  klá�teru.  Na  nìkteré  jsme  mohli  sahat  a
vyzkou�et si, jak fungují. Nakonec jsme byli v knihovnì, kde se bohu�el
nedochovaly pùvodní knihy. Po náv�tìvì klá�terù jsme jeli domù. V�em
se nám tam líbilo, chtìla bych klá�tery nav�tívit znovu a dozvìdìt se
zase nìjaké nové informace.

* Paní prùvodkynì nás provedla po celém klá�teøe a ukazovala nám,
jak tam klarisky �ily a jak vypadaly jejich pokoje. V klá�teøe nesmìl být
hluk, a tak mni�i a jepti�ky museli pou�ívat rùzné znakové øeèi. Exkurze
do È. Krumlova mì hodnì bavila a chtìla bych tam jet i s rodièi.

* Vidìli jsme krátké a vtipné video o �ivotì sv. Franti�ka. Nejvíce
mì to bavilo u klarisek v knihovnì, kde jsme si mohli vymyslet svoji
tajnou znakovou øeè.

*  Dozvìdìl  jsem  se  plno  nových  informací,  v�ichni  si  psali
poznámky o �ivotì mnichù a jepti�ek. Velice zajímavá byla stigmata na
obraze sv. Franti�ka, co� byly Kristovy rány, které mìl i sv. Franti�ek

*  Èeský  Krumlov  je  krásné  mìsto  a  o  tìchto  klá�terech  jsem
nevìdìla! Ti, co tam chtìjí jet v zimì, se musejí poøádnì obléct, proto�e
v klá�teøe minoritù je chladno, ale u klarisek se topí. Ale zahøáli jsme
se, proto�e bìhem exkurze jsme se zapojovali do spousty her. Moc se
mi tam líbilo.

*  V  minoritském  klá�teøe  jsme  nav�tívili  kostel.  Minorité  pøi
bohoslu�bì sedìli za oltáøem, aby je nikdo nevidìl. V druhé èásti klá�terù
�ily klarisky. Tento øád zalo�ila sv. Klára. Klarisky �ily trochu jinak ne�
minorité. Pøi bohoslu�bì nesmìly do kostela a sedávaly za møí�í. Tam
sedìly pouze tøi a pak obsah bohoslu�by pøevyprávìly ostatním.

* V kostele to bylo v�ude pozlacené, a dokonce se tam je�tì dodnes
lidé modlí. V klá�terech museli mni�i a jepti�ky dodr�ovat silentium,
nesmìli vùbec mluvit, a tak si vymysleli znakovou øeè.

* Minorité byli mni�i, kteøí se oddávali chudobì. Kdy� vstoupili do
øádu,  odevzdali  v�echen  svùj  majetek.  Klarisky  byly  jepti�ky,  které
nesmìly  nikoho  vidìt  a  nikdo  nesmìl  vidìt  je.  �ily  v  klá�teøe  vedle
minoritù  a  byla  vybrána  v�dy  jedna,  která  smìla  s  jedním  urèeným
mnichem smìòovat vìci.

* Provádìla nás tam stra�nì milá paní a taky to mìla v�echno pìknì
pøipravené. Nejvíc mì  tam  zaujaly  ty  velké  obrazy,  na  kterých  byly
nakresleny èinnosti, které sv. Franti�ek dìlal. Myslela jsem si, �e mì to
nebude bavit, ale nakonec mì to moc bavilo, proto�e ta paní to hezky
v�echno vysvìtlila a popsala a sna�ila se, aby nás to bavilo.

* Dostávali jsme rùzné úkoly, abychom se co nejvíce nauèili a aby
nás to bavilo. Líbil se mi krásnì vyzdobený kostel.

* Mnì osobnì nejvíc zaujalo, �e pod celým klá�terem jsou pohøbeni
lidé. Exkurze se mi moc líbila.

* Moc se mi líbilo,  jak se paní, která nás provázela, vyjadøovala.
A sna�ila se, abychom se do toho dìje dostali pomocí rùzných aktivit

* Pùlkruhové obrazy o �ivotì sv. Franti�ka jsou originály. Nejsou
nijak po�kozené. Døíve v klá�teøe byly byty, a tak je mo�né, �e s obrazy,
které se nena�ly, si mohli nájemníci topit.

* Pøi poslední prohlídce nám paní prùvodkynì øekla povìst o mino
ritovi a klarisce, jak se do sebe zamilovali, a nakonec to skonèilo jako
èeský Romeo a Julie.
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Ve dnech 20. 3. � 10. 4. 2017 probìhlo dotazníkové �etøení
mezi  u�ivateli Charitní  peèovatelské  slu�by  za  úèelem dal�ího
zkvalitòování poskytovaných slu�eb a z dùvodu zji�tìní zájmu
o  roz�íøení  provozní  doby  sociální  slu�by.  Pracovníci Charitní
peèovatelské  slu�by  rozdali  u�ivatelùm  celkem  107  dotazníkù
spokojenosti. Návratnost vyplnìných dotazníkù byla 43% (celkem
tedy  46  dotazníkù).  Z  dotazníkù  vyplynulo,  �e  u�ivatelé  jsou
s kvalitou a zpùsobem poskytování sociální slu�by z 96% pøípadù
spokojení. Respondenti v Charitní peèovatelské slu�bì hodnotili
kladnì napø.:  �Velmi vstøícný a poctivý pøístup pracovníkù po
jakékoli  stránce  k  nám,  star�ím.  Navíc  nikdy  nechybí  úsmìv
a milá slova porozumìní.�; �Kladný pøístup pracovnic, ochotny
v�dy vyhovìt, milé chování.�;�Jsou ochotné, mají hezký pøístup,
jsou  milé�.;�Spolehlivost,  dobré  jednání,  pøátelské  a  vstøícné
chování v�ech peèovatelek.�

9 u�ivatelù uvedlo, �e vy�adují pomoc peèovatelské slu�by
také v úkonech, které sami zvládají. Proto bude kladen vìt�í dùraz
na  zji��ování nepøíznivé  situace  a    oprávnìných potøeb bìhem
jednání  se  zájemcem o  slu�bu  a  bìhem místního  �etøení. Dále
bude peèlivì pøehodnocována nepøíznivá soc. situace a potøeby
stávajících u�ivatelù peèovatelské slu�by
v  prùbìhu  samotného  poskytování  soc.  slu�by,  kontrolních
místních �etøení a revizí  individuálních plánù. Pouze 5 respon
dentù cítí potøebu roz�íøení pracovních hodin peèovatelské slu�by
na volné dny � soboty, nedìle a svátky. Poptávka prozatím není
tak veliká, aby byl provoz peèovatelské slu�by roz�íøen o soboty,
nedìle  a  svátky.  Potøebu  zaji�tìní  peèovatelské  slu�by  bìhem
tìchto  dní,  pøípadnì  i  ve  veèerních  hodinách  ve  v�ední  dny
budeme i nadále sledovat u u�ivatelù i zájemcù o slu�bu.

Více informací na: www.kaplice.charita.cz
Zpracovala: Mgr. Kateøina �i�ková, vedoucí Charitní peèova

telské slu�by
Mgr. Ivana �áèková

Zákon o odpadech rozli�uje odpad, jeho� pùvodci jsou nepodnikající
fyzické osoby, tedy odpad komunální, a ten, který produkují právnické
osoby  a  fyzické  osoby  oprávnìné  k  podnikání. Ve�kerý  odpad,  který
vzniká na území obce pøi nevýrobní èinnosti právnických osob a fyzic
kých osob oprávnìných k podnikání a který je uveden v Katalogu odpadù
jako komunální odpad, je odpadem podobným komunálnímu odpadu.

Z  toho  dùvodu,  �e  odpad  pocházející  z  èinnosti  podnikatelù  je
odpadem  podobným  komunálnímu,  nelze  tento  odpad  bez  dal�ího
odkládat do popelnic, popø. na dal�í místa, která  jsou urèena obcí pro
odkládání odpadu komunálního, tedy ve�kerého odpadu vznikajícího na
území  obce  pøi  èinnostech  fyzických  osob,  jeli  uveden  v  Katalogu
odpadù jako komunální odpad.

Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávnìné  k  podnikání  mají
v zásadì dvì mo�nosti, jak s odpadem podobným komunálnímu, který
nemohou samy vyu�ít èi odstranit v souladu s právními pøedpisy, nalo�it.

Zaprvé mù�e podnikatel takový odpad pøevést do vlastnictví osoby,
je� je oprávnìná k jejich pøevzetí, tedy provozovateli zaøízení k vyu�ití
nebo odstranìní nebo ke sbìru nebo k výkupu konkrétního druhu odpadu.

Pøevedení odpadu do vlastnictví této osoby lze provést buï pøímo,
nebo prostøednictvím k tomu zøízené právnické osoby. Splòujíli odpady
po�adavky  stanovené  pro  vstupní  suroviny  a  nejsouli  pøi  nakládání
s tìmito odpady poru�eny zvlá�tní právní pøedpisy, mohou být podnika
telem pøevedeny  i  osobì,  která  je  provozovatelem  zaøízení,  je�  podle
zákona o odpadech není urèeno k nakládání s odpady.

Zákon o odpadech v�ak dává podnikatelùm je�tì druhou variantu,
jak s odpadem podobným komunálnímu nalo�it. Pùvodce odpadu mù�e
uzavøít smlouvu s obcí, na základì které bude vyu�ívat systému shroma
�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních
odpadù zavedeného obcí,  pokud má obec zavedený  systém nakládání
s  komunálními  odpady  se  zahrnutím  �ivnostenských  odpadù  (v OZV
mìsta Vele�ín è. 3/2015 není uvedeno).

Mezi povinnosti, které zákon o odpadech pùvodcùm odpadù ukládá,
patøí také vedení prùbì�né evidence o odpadech a zpùsobech nakládání
s nimi.

Aby nedocházelo k nadmìrnému poru�ování povinností stanovených
právnickým osobám a fyzickým osobám oprávnìným k podnikání pøi
nakládání s odpady, obsahuje zákon o odpadech také ustanovení vìnující
se kontrole dodr�ování tìchto povinností.

Pokud subjekt oprávnìný ke kontrole dodr�ování povinností na úseku
nakládání s odpady ze strany podnikatele dospìje k závìru, �e právnická
osoba èi fyzická osoba oprávnìná k podnikání svou povinnost poru�ila,
pøistoupí k ulo�ení sankce.

30.5.2002 vznikl s oficiálním názvem oddíl stolního  tenisu
OST Vele�ín, ale málokdo si je�tì pamatuje, �e  hrát jsme zaèali
u� v únoru pod jménem Draci. Tolik let samozøejmì nejde popsat
pár vìtami, tak jen uvedu, �e z úplnì nulových zaèátkù jsme se
vypracovali a� k tìmto skvìlým výsledkùm leto�ní sezóny:

OST Vele�ín B  krajská divize
8. místo (z 12 úèastníkù)
  Hráèi:Martin  Fesl  (71%),  Roman  Vraspír  (45%),  Josef

Kamera ml.  (54%), Du�an Bla�enec (18%)  ,doplòovali Martin
Vraspír,  V.  Chromeèek,  J.Procházka  (Vy��í  Brod),  P.Bene�
(Kaplice), M.Tran (Vy��í Brod),  (kdo nás sleduje podrobnìji, ví,
�e hned na podzim nám onemocnìl jeden klíèový hráè J.Kamera
ml.  klí��ovkou  a  nemohl  dlouho  hrát,  kluci  v�ak  zatli  zuby
a makali dál)

OST Vele�ín C � okresní pøebor
2. místo  skonèili druzí o 1 bod
Hráèi:  Kamil  Betka  (82%),  Vladislav  Chromeèek  (78%),

Franti�ek  Ferenèík(65%),  Martin  Vraspír(62%),  Vilém  Peter
ka(50%), Jan Salon(45%)

OST Vele�ín D � okresní pøebor
9. místo   Miroslav  Javoøík, Pavel Stehlík,  Jiøí  Pe�l,  Pavel

Krauskopf, Jaroslav Ma�ek
OST Vele�ín E � okresní soutì�
6. místo   Zbynìk Bendl, Martin Rolník, Zuzka Tomková,

Zuzka Gregorová
Mláde�:
Obdivuhodné výkony Martina Fesla:
3.  místo  v  celkovém  poøadí  krajských  bodovacích  turnajù

(v konkurenci 60 hráèù)
3. místo � v závìreèném TOP 10 dorostencù jihoèeského kraje
3. místo v krajském pøeboru
nejlep�í hráè Vele�ína s úspì�ností  71% v soutì�i dru�stev

dospìlých v divizi jihoèeského kraje  (nejvy��í krajské soutì�e)
Z mlad�ích dìtí, které trénují v úterý a ètvrtek, nám rostou

nové  sportovní  nadìje:  Jakub  Kozelský,  Matyá�  Borovský,
Samuel Balek  a  �árka Dvoøáková,  ale radost ze hry si u�íváme
v�ichni.    Za  dlouholetou  podporu  patøí  ná�  dík  Jihostroji  a.s.,
mìstu Vele�ín, FCC Èeské Budìjovice.

Pìkné léto a prázdniny pøeje D.Javoøíková

Z  Vele�ína  vlakem  do  Chlumce  pak  pì�ky  pøes
Milíkovice,  Dolní,  Prostøední  a  Horní  Svince  zpìt  do
Vele�ína. (foto na str.2)

Za SK ASPV JaVor

Dne 20. 4. 2017 jsem se úèastnil fotbalového turnaje v Kap
lici. Kdy� jsme tam pøijeli, vypadali  jsme jako nejvìt�í �lúzøi�
a moc �ancí jsme si nedávali.

Kupodivu  tam  bylo  jen  pìt  �kol.  Také  jsem  tam  potkal
bývalého kamaráda. První zápas jsme prohráli a potom jsme �li
do Penny koupit si nìco dobrého a pak u� �ly ostatní zápasy jako
po másle. Byla to samá výhra a já jsem dal gól! Byli jsme první
a postoupili jsme do krajského kola.

  Na dal�í zápas jedeme ve støedu 26. 4. a moc se tì�ím.
                                                                  David Dvoøák 8. B

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



6



7



8



9

VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ
èíslo 6  2017   vydáno ve Vele�ínì dne 1.6. 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

,  Vele�ín
  Sídli�tì,  6.  patro,  balkon  �  výhled
do krajiny, zdìné jádro, kuchyòská linka +
volnì stojící sporák. Volný od 8/2017.
Tel.: 777922537

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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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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