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Na konci pøedchozího mìsíce probìhla øada nejrùznìj�ích
setkání, která mají víceménì velký dopad na �ivot ve mìstì.
V èervnu jsme koneènì obdr�eli zprávu o závìrech hodnotící
komise  øídícího  orgánu

,  kdy  v  seznamu  doporuèených
projektù  k  financování  byl  i  ná�  projekt  �Holkov  �  èistírna
odpadních  vod  a  kanalizace�.  Z  celkových  rozpoètových
nákladù ve vý�i 10, 96 mil. Kè tvoøí 5,774 mil. Kè pøíspìvek
EU a 1,018 mil. korun  národní zdroje. Nyní nás èekají dal�í
pøípravné práce,  jako je urèení mana�era projektu, výbìrové
øízení  na  zhotovitele  apod.  Se  samotnou  realizací  mù�eme
poèítat  v  roce 2018. Vzhledem k narùstajícímu  suchu a  tím
nedostatku  vody,  máme  je�tì  v  plánu  zajistit  zásobování
pitnou vodou Holkov i dal�í èást Chodeè. I v  tomto pøípadì
dokonèujeme øízení ke stavebnímu povolení.

V  poslední  èervnové  pondìlí  se  uskuteènilo  zasedání
zastupitelstva, které mìlo na programu 22 bodù (!). Projednalo
a  schválilo  øadu  ekonomických  zpráv,  jako  napø.  závìreèný
úèet vèetnì  zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení  za
rok 2016, úèetní závìrku za uplynulý rok, rozpoètové opatøení
a zápisy z finanèního a kontrolního výboru.

Díky  vstøícnému  postoji  vele�ínské  øímskokatolické
farnosti a rovnì� èeskobudìjovickému biskupství zastupitelé
schválili kupní smlouvu na pozemky o výmìøe 1 072 m2. Za
268  tis.  Kè  tak mìsto  získalo  plochu  pro  výstavbu  nového
pohøebi�tì � urnového háje, jeho� stavba by mìla zaèít v roce
následujícím.

Mezi  dal�ími  usneseními  zastupitelù  bylo  i  rozhodnutí
pøipojit se ke sbírce na poøízení nových varhan do svatovítské
katedrály v Praze a urèení názvu pro novou ulici v lokalitì Na
vr�ích. Veøejná výzva pro návrhy se sice nesetkala s velkou
odezvou,  ale  pøesto  pøi�lo  8  návrhù:  Vilová,  Vilová  ètvr�,
Sluneèná, Tøe�òová,  Jánská, Svatojanská, Na Kopci  a  Ji�ní.
Nakonec deseti hlasy zvítìzila ulice Svatojanská.

Volení  zástupci  se  seznámili  s  projektem  pøeshranièní
spolupráce  s  Rakouskem  � ,
kterým pod zá�titou Svazku mìst a obcí Pomal�í získá mìsto

zhruba 350.000 Kè (85% nákladù) na podporu  turistického
ruchu.  Podrobnìji  o  projektu  samotném  se  zmíním
v nìkterých dal�ích èíslech zpravodaje.

Zejména na sídli�tích si obèané stì�ují � a oprávnìnì � na
chování majitelù psù, mnohdy na bezohlednost a hlavnì na
neuklízení  exkremetù,  které  zanechají  v  trávì  ètyønozí
miláèci.  Domluvy  a  apel  na  ohleduplnost  k  ostatním
nepomáhají,  a  tak  zastupitelé  museli  zareagovat  urèitým
omezením  svobody,  chceteli  represí    vydáním  obecnì
závazné vyhlá�ky o pravidlech pro pohyb psù na veøejných
prostranstvích.  Celé  znìní  vyhlá�ky  naleznete  na  webu
mìsta, popø. na úøední desce. Na dodr�ování tohoto �zákona�
bude  dohlí�et  mìstská  policie.  Ta,  na  základì  smlouvy  se
spoleèností

 bude mít
k  dispozici  zapùjèený
elektroskútr  emax.  Skútr
je  kvalitní  a  rychlý
dopravní prostøedek, který
svým  bezhluèným
provozem  pøispìje  jak
k  ochranì  �ivotního
prostøedí,  tak  k  propagaci
elektromobility.

Pìkné  léto  spojené
s  odpoèinkem,  dobrou  náladou,  ohleduplností,  tolerancí
a odpovìdností pøeje
              Josef Klíma, starosta mìsta

Cykloturisté ze zahranièí jsou ve Vele�ínì
k vidìní stále èastìji

Pohled z vý�ky na stávající høbitov u kostela. Nové pohøebi�tì a urnový háj vznikne na pozemcích za farou.
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 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 7.4.  Poslední svoz: 27.10.

 � 1x mìsíènì
Pátek: 10.11., 8.12.

Odpad  z  kuchynì:  jako  jsou  jádøince,  slupky,  pecky
z  ovoce,  na�  a  zbytky  ze  zeleniny,  èajové  sáèky,  kávový
odpad vèetnì filtrù a ubrouskù, zbytky peèiva �

Odpad  ze  zahrady:  kvìtiny,  plevel,  tráva,  seno,  sláma,
spadané listí vèetnì oøechového a ka�tanového, døevní �tìpka,
a jiný rostlinný odpad ze zahrad a zelenì. Podestýlka z chovu
drobných zvíøat, hnùj, slepièí trus �

Nádoba  na  bioodpad  má  maximální  nosnost  80kg.
V  pøípadì  jejího  pøetí�ení  dochází  k  po�kození  a  znièení

Vá�ení ètenáøi.
Èerven  byl  nejen  horký,  ale  i  pro  nás  v�echny  úspì�ný

mìsíc. Po dlouhém vyjednávání jde do zastupitelstva smlouva
o koupi pozemku pro nový urnový háj na ,,Farské zahradì�.
Pøedpokládám zahájení prací na podzim tohoto roku.

Dal�ím  úspìchem  je  obdr�ení  dotace  skoro  7  mil.  na
kanalizaci  a  èistírnu  odpadních  vod  na  Holkovì.  Místní
obyvatelé na to èekají øadu let a urèitì tato, v dne�ní dobì snad
samozøejmost, pozvedne kvalitu bydlení v této èásti obce.

Bì�í  výbìrová  øízení  na  dodavatele  stavby  ,,vodovod
Chodeè�, na ,,lesní cestu Bor� a na spadnutí je výbìrové øízení
na vybudování  nového kolumbária. Tam nás hodnì  zdr�ely
podmínky památkáøù.

Úspìch,  na  kterém  nemáme  zásluhy  (snad  jen  vyèi�tìní
hnízda),  je  i  leto�ní  úroda  ètyø  èápat  na  hnízdì  nad
Hou�vákem. Bohu�el máme i  jeden veliký neúspìch a  to  je
zlikvidování pìt let starého mostu na hradì Vele�ín. Vlastníky

hradu i mostu jsou Lesy ÈR
a ty se rozhodly, po posudku
dendrologa,  nechat  most
odstranit.  Proto�e  jsem  se
osobnì  úèastnil  pøíprav  na
stavbu mostu, nemohl  jsem
se s  tímto postupem smíøit.
A�  pøi  likvidaci  jsem  ale
musel  uznat,  �e  odborník
mìl  pravdu  a  konstrukce
mostu  byla  ve  velmi

�patném stavu. Dùvod byl neobvyklý, ale prokazatelný � most
bìhem pìti let zlikvidovali mravenci!!! Jaký bude dal�í pøíbìh
,,na�eho� hradu se neodva�uji odhadnout. Je to ale velká �koda.

Dr�te nám prosím palce, aby se v�echny rozjeté zále�itosti
podaøilo zdárnì dokonèit. Nìkdy to opravdu není jednoduché,
obzvlá�� u dotaèních titulù a u�ijte si prázdniny a dovolené.

Na  úplný  konec  podìkování  v�ímavým  obèanùm:  20.6.
veèer  jsem mìl  nahlá�en neobvyklý kouø  a  zápach  z  areálu
�kolky.  Zavolal  jsem  strá�níka  MP,  popadl  hasicí  pøístroj
a bìhem chvilky jsme byli na místì. Ukázalo se, �e zbyteènì.
Dìti mìly táborák a pálily borové �i�ky. Zasmáli jsme se tomu
a v�ichni jsme si oddechli.

Tímto tedy dìkuji za v�ímavost obèanùm z okolí. Radìji
nahlásit planý poplach, ne� nenahlásit opravdový po�ár. U� se
nám  to  vyplatilo  i  u  sbìrného  dvora,  kde  díky  bleskovému
nahlá�ení zabránili hasièi obrovským �kodám.

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

  panu  starostovi  za  blahopøání  k  mým  70.
narozeninám. Velký dík patøí paní Marii Sumerauerové, která
pøijela pøedat gratulaci do Bene�ová nad Èernou.

                Gustav Schrenk

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za
blahopøání  a  dárek  k  mým  narozeninám.  Také  Maru�ce
Müllerové a Z. Kleinové za vøelé pøedání. Zároveò dìkuji své
rodinì  a  v�em  pøátelùm  za  blahopøání  a  telefonáty,  které
potì�ily v dobì mé nelehké zdravotní situace.

            Dìkuji Vám Rypková Marie

  tímto  Mìstu  Vele�ín  a  hlavnì  p.  Mgr.  Josefu
Klímovi  za  blahopøání  k  mým  narozeninám.  Za  milou
a  pøíjemnou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  té�  dìkuji
p. Z. Kleinové a p. M. Müllerové.         Karel �korvánek

  panu  starostovi Mgr.  Josefu  Klímovi  za  krásné
písemné  blahopøání  k mým  sedmdesátinám.  Té�  dìkuji  za
osobní gratulaci a dárky paní Zdeòce Papírové, paní Maøence
Uretschlägerové  a  paní  Maru�ce  Amchové.  Zároveò  bych
chtìla touto cestou podìkovat v�em, kdo se podíleli na opravì
silnice  pøed  èásti  mého  domu,  jak  práci,  organizaci
i pøímluvou.              Daniela Machová

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  hezké
písemné blahopøání k mým narozeninám. A té� dìkuji paní
Papírové a paní Uretschlägerové za milou náv�tìvu a pøedání
dárku od mìstského úøadu. Moc mì to potì�ilo.

                Marta Rouhová

  bych  touto  cestou  podìkovat  za  hezky  strávené
odpoledne na Setkání seniorù ,, Pro ka�dého nìco� v kinì ve
Vele�ínì. A  také pochválit  zpracování vystoupení dìtského
taneèního souboru ze ZU� ve Vele�ínì. Podìkování patøí té�
skupinì  ,,Ouje�ïanky�,  zamìstnancùm  Charity  Kaplice
a KIC mìsta Vele�ín.

                Franti�ek Vrá�ek

  panu
starostovi  Josefu  Klímovi  za  písemné  blahopøání,  milým
dìvèatùm Maru�ce Radové a Rù�ence Papou�kové za osobní
náv�tìvu a dárek, a  také odborùm Jihostroje   za   pozornost
a pøání u pøíle�itosti mých narozenin.

Marie Slámová

  za  vzorné  posekání  trávy
kolem celého høi�tì u Penny. Dìkuji za bezchybné provedení
práce.          Jan Turín � správce høi�tì u Penny

nákladnì  poøízené  nádoby.  �ádáme  tímto  obèany
o nepøetì�ování nádob.

    �ivoèi�né  zbytky,  kosti,  oleje  a  tuk  z  peèení  a  sma�ení,
mrtvá zvíøata ...
  a samozøejmì: papír,  plast,  pneumatiky,  sklo,  oleje,  textil,
zem z výkopù, kameny, stavební su�, kovy, objemný døevìný
odpad a jiný obtí�nì rozlo�itelný odpad.

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

Kontaktní osoba: Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta,
tel.: + 420 725 785 422,, pavel.peroutka@email.cz
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Ve støedu 7. èervna jsme v klubíèku spoleènì
oslavili   Den  dìtí. Dìti  si mohly  projít  rùzná  stanovi�tì  od
stavìní vì�e, ku�elek, tøídìní míèkù podle barev, trefování na
terè,  poznávání  zvíøátek,  pøeká�kové  dráhy,atd.  Nakonec  si
dìti odnesly i malou odmìnuÚèast byla velká a doufám, �e se
v�em dìtem líbilo.

Pøes prázdniny bude klubíèko oficiálnì zavøené, v pøípadì
�patného poèasí sledujte facebook, kde se pøípadnì mù�eme
domluvit na nepravidelném setkání.

 Pøeji krásné prázdniny         Hanka Trávníková

Zásahová jednotka
24.4. � Výjezd k dopravní nehodì u Precitoolu
26.4. � Výjezd k dopravní nehodì u Precitoolu
28.4. � Technická pomoc � odstraòování padlých stromù
7.5. � Výcvik zásahové jednotky (Skøidelský rybník)
27.5. � Pomoc na okresním kole �Hry Plamen� v Kaplici
27.5. � Po�ár autodílny � Kaplice nádra�í
9.6. � Dopravní nehoda � Holkov
10.6. � Dopravní nehoda � Krasejovka
10.6. � Po�ár RD � Mirkovice
To jsou jen výjezdy jednotky za poslední dva mìsíce.

Závodní  sezóna  nám  zaèala  pøelo�ením  soutì�e. Napadl
sníh, a tak se termín o 14 dní posunul. Máme 2 dru�stva dìtí.
Star�í �áci se sna�í zalo�it nový tým, proto�e kvùli vìkovým
hranicím se do dru�stva dostaly dìti, které je�tì loni soutì�i za
mlad�í �áky. Jejich øady takté� opustily dìti, které dospìly do
vìku, kdy nìco dìlat, je trapné. Do na�ich benjamínkù pøibyly
nové  dìtièky,  tak  se  tak  trochu  o�ukávají.  Tak�e  na  lep�í
výsledky,  na  které  jsme  byli  doposud  zvyklí  musíme  zase
chvíli poèkat, ale tak to prostì chodí. ¨

7.5. Holubov
Mlad�í �áci � 11. místo z 19 dru�stev
Star�í �áci � 10. místo ze 17 dru�stev
8.5. Okrsek v Zubèicích
Mlad�í �áci � 2. místo
Star�í �áci � 1.místo
14.5. Omlenice
Mlad�í �áci � 17. místo
Star�í �áci � 10. místo
27.5. Okres Kaplice
Mlad�í �áci � 8. místo
Star�í �áci � 4.místo
3.6. Chlum
Mlad�í �áci � 14. místo
Star�í �áci � 8. místo

1.  místo � Patrik Mach
2.  místo � Pavla Ho�ková
Za tyto krásné úspìchy dìtem gratulujeme.

Sezóna dospìlých zaèala okrskovou soutì�í 8.5. v Zubèicích.
Mu�i mìli  2  dru�stva  �  1.  a  2. místo,  �eny  dru�stvo  pouze
jedno a vybojovaly také 1. místo. Jihoèeská hasièská liga se
teprve  rozjí�dí  a  tak necháme zhodnocení na konec  sezony.
Pøed námi jsou prázdniny, pro dìti odpoèinek, pro nás spousta
práce.  Èeká  nás  pøíprava  oslav  140.  výroèí  zalo�ení  sboru,
letní  soustøedìní  dìtí  na  Posudovì  a  také  soutì�e  nás
dospìlých.
Tak do léta pøejeme v�em spoustu krásných zá�itkù a úspìchù.

Pøejí hasièi.

  V pátek 16. èervna 2017 poøádala na�e �kola branný den.
Tentokrát se jeho organizování ujal HZS Èeský Krumlov ve
spolupráci s Policií ÈR, Zdravotnickou záchrannou slu�bou
Jihoèeského kraje a ÈÈK Èeský Krumlov.
  Braného  dne  se  zúèastnili  v�ichni  �áci  od  prvòákù  po
devá�áky.  Ka�dý  roèník  postupnì  pro�el  osm  z  devíti
nabízených  stanovi��.  Celá  akce  zaèala  v  8  h  poplachem
a  evakuací  �ákù  z  budovy  �koly  a  skonèila  v  13.30  h  po
opu�tìní  posledního  stanovi�tì.  Celý  program  byl  velmi
dobøe  pøipraven,  vedoucí  stanovi��  se  �áky  pracovali
zajímavým  zpùsobem  s  mno�stvím  praktických  ukázek.
I poèasí nám pøálo, a tak osm stanovi�� mohlo být umístìno
na �kolním dvoøe a �kolním høi�ti. V�em vedoucím stanovi��
bychom  tímto  chtìli  velmi  podìkovat  a  tì�íme  se  na  dal�í
spolupráci. (barevná fota k èlánku jsou na str. 2)
                                                                        vedení Z� Vele�ín

  Ne�  nám  zaènou  prázdniny  a  budeme  si  u�ívat  letních
radostí,  chceme  podìkovat  v�em,  kteøí  nám  bìhem  roku
pøiná�eli nové zá�itky a nezi�tnì nám vìnovali svùj èas.
  Skvìlou mikulá�skou nadílku s partou èertù a andìlù nám
pøipravili  �áci  devátých  tøíd  základní  �koly.  Trochu  v  nás
byla malá du�ièka, ale na�tìstí ka�dého z nás hodný Mikulá�
odmìnil pìknou nadílkou.
  Pøed  zápisem  do  prvních  tøíd  chodíme  na  náv�tìvu  ke
star�ím kamarádùm, kteøí nám uká�ou, co se v krátké dobì ve
�kole nauèili a navíc pro nás pøipraví i dáreèky.
  Na  jaøe  nás  pozvou  do  kina.  Kde  nám  zazpívá  �kolní
pìvecký sbor nejlep�ích zpìváèkù.
  Kdy� za námi pøijdou do �kolky na náv�tìvu osmáci, tak
to je správná zábava. Vìnují se nám, staví nám velké stavby,
hrají s námi hry, nebo s námi vyrábí rùzné drobnosti. Je fajn,
�e nás mají rádi, i kdy� jsme jen mròata.
  Prvního  èervna,  v  Den  dìtí,  pro  nás  na  høi�ti  �koly
pøipravují spoustu úkolù a nás moc baví je plnit. A pøedstavte

Kdy: 5.8. 2017 (Sobota) Od: 9.00 hod
Kde: Na parkovi�ti Jihostroje
Informace na barevném letáèku na str.2.

Dne  3.6.2017  ZKO  Vele�ín  poøádala  dìtský  den  pro  dìti
z  Dìtského  diagnostického  ústavu  Homole.  Zúèastnilo  se
ètrnáct  dìtí  v  doprovodu  dvou  vychovatelù.  Pro  dìti  jsme
pøipravili rùzné soutì�e, støelbu ze vzduchové pistole, ukázky
poslu�ností a obran se psy. Dìti si mohly vyzkou�et práci, jak
figuranta, tak i psovoda. Byly z této zku�enosti nad�ené. Na
závìr jsme si opékali buøty a probìhlo vyhlá�ení vítìzù, ale
na nikoho jsme nezapomnìli a ceny byly pro ka�dého. Dìti
místo medailí dostaly velká  lízátka z domácí cukrárny, vìcné
dárky a obèerstvení v podobì zákuskù, pikadorù a limonád.
Chtìli bychom podìkovat za finanèní podporu mìstu Vele�ín
a Jihostroji Vele�ín. Bez jejich podpory by dìti, které nemají
mo�nost se úèastnit takových akcí, nedostaly tak krásné ceny
a neu�ily by si suprový den.

Za ZKO Vele�ín dìkují èleni organizace.
(barevné foto na str.11)
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Charita Kaplice realizuje od ledna 2017 setkávání seniorù
a  osob  se  zdravotním  posti�ením  v  rámci  projektu  �Klubík
2017�. Projekt je finanènì podpoøen z grantového programu
Jihoèeského kraje � Podpora slu�eb nedefinovaných v zákonì
è.  108/2006 Sb.,  o  sociálních  slu�bách,  a  dále  z  finanèních
pøíspìvkù mìsta Kaplice a Vele�ín.

Aktivity  �Klubíku�  budou  probíhat  po  celý  rok  2017
v klubovnì mìstského domu na Strahovské ulici ve Vele�ínì,
ve spoleèenské místnosti DPS na Novohradské ulici v Kaplici
a  ve  spoleèenské  místnosti  DPS  Blansko.  �Klubík�je
doplòkovou  èinností  Charitní  peèovatelské  slu�by
a  uskuteèòuje  se  jednou  za  14  dní  v  èasové  dotaci  cca
2 hodiny na ka�dém støedisku.

Doposud  probìhly  besedy  na  téma  klamavá  reklama  e
shopù v mediích a vhodné pohybové aktivity seniorù, beseda
s  náèelníkem  Mìstské  policie  v  Kaplici  (p.  Griga)  a  ve
Vele�ínì (p. Ottenschlöger) a pøedná�ka o zdravém �ivotním
stylu seniorù vedená zdravotní sestrou p. Serafínovou.

Do  budoucna  máme  plánované  dal�í  aktivity,  napø.
pøedná�ku  s  p.  Bení�kem  o  aktivizaèních  èinnostech
u seniorù, posezení s kapelou Libertinovi, kreativní èinnosti,
trénování  motoriky  a  trénování  pamìti  èi  opékání  vuøtù.
V èervnu probìhne rovnì� slavnostní setkání seniorù a osob
se zdravotním posti�ením v KIC Vele�ín, jeho� souèástí bude
doprovodný program skupiny Ouje�ïanky a vystoupení dìtí
z taneèního souboru ZU� Vele�ín.

Autorky èlánku: Mgr. Kateøina �i�ková, Vilma �tìpánová
Mgr. Ivana �áèková

Zájemce  prosíme  o  zaslání  strukturovaného  �ivotopisu
a motivaèního dopisu na email:  chps@charitakaplice.cz do
15. 7. 2017.
Pro získání bli��ích informací volejte na telefonní èíslo:

 731 604 402, Mgr. Kateøina �i�ková.

V  parném  sobotním  odpoledni  uspoøádaly  vele�ínské
spolky  na  fotbalovém  a  hokejbalovém  høi�ti  a  tenisových
kurtech ji� tradièní Dìtský den.

Na úvod vystoupili s ukázkou svého kaskadérského umu
bikeøi RideWheel a po nich vele�ínské taneènice z ASPV.
  Letos  bylo  k  dispozici  11
stanovi��,  na  kterých  si  dìti
mohly  vyzkou�et  své
schopnosti  a  tøeba  se
nadchnout  pro  nový  sport  èi
krou�ek.  Z  kolektivních
sportù  se  zde  prezentoval
hokejbal,  florbal  a  fotbal,
dovednosti  na  s  pálkou  a
míèem �lo potrénovat s tenisty,
nohejbalisty a stolními tenisty. Nové taneèníky mohl nalákat
�irák  a  ASPV.  Vztahu  k  pøírodì  uèili  dìti  èlenové  ÈSOP
s indiány z Otyokwy a také myslivci, mistrem volantu mohl
být na chvíli ka�dý díky klubu minikár.

K  dispozici  byl  i  stánek  spoleènosti  Elektrowin,  kde
náv�tìvníkùm ukazovali,  jak  tøídit  elektroodpad a uèili  dìti
i dospìlé hrát metanou.

Za vytvoøení a provoz stanovi�� dìkujeme zúèastnìným
spolkùm,  KIC  za  propagaci  akce  a  spolupráci  na  místì
a  mìstu  Vele�ín  za  finanèní  pøíspìvek  na  nákup  sladkostí
a odmìn.                                 Sportovní komise mìsta Vele�ín

Cvièíme  v  tìlocviènì  Z�  a  procvièujeme
v�eobecnou  zdatnost  a  obratnost,  základy
atletiky,  gymnastické  cviky,  cvièení  na  náøadí
a zdravotní cvièení.

Pou�íváme  rùzné  cvièební  pomùcky,  jako
jsou �vihadla, míèe, overbally, obruèe, tenisáky,
padák, malou trampolínu, �plhací sí� apod. Druh cvièení se
pøizpùsobuje vìku dìtí, kterých ve �kolním roce 2016/2017
bylo  pøihlá�eno  61.  Souèástí  cvièení  jsou  i  rùzné  hry
a soutì�e. Mezi dìti zavítal Mikulá�, slavili jsme masopust,
vydaøil se pì�í výlet a ukonèili jsme �kolní rok závìreèným
ohnìm s peèením buøtù.
Bìhem  �kolního  roku,  probíhala  v  oddíle  �V�eobecná
gymnastika  pro  �kolní  dìti�  soutì�  ve  víceboji,  který  se
skládal z pìti disciplín. Soutì�ilo se v pøeskoku pøes �vihadlo,
sedy � lehy a døepy na èas, skoku do dálky z místa a v bìhu.
Do  soutì�e  se  zapojilo  34  dìtí  a  vyhodnocení  probìhlo
v tìlocviènì 30. kvìtna 2017.

V soutì�i ve víceboji se umístily v kategorii mlad�í dìti na

.
V kategorii star�í dìti na

V�em soutì�ícím dìtem patøí gratulace za snahu, s jakou se
zapojily, za zdravou soutì�ivost a výkony, kterých dosáhly.
!!!  NA  NÁSTÌNCE  SK  ASPV  NAPROTI  AUTO
BUSOVÉMU NÁDRA�Í, JE MO�NÉ SI PROHLÉDNOUT
FOTOGRAFIE NA�Í CELOROÈNÍ ÈINNOSTI !!!
Za SK ASPV cvièitelky Jana Voráèková a Monika Votíková

si, letos tam byl dokonce i pan policista a ozbrojený voják. To
jsme koukali.
  Dále dìkujeme zdej�í umìlecké �kole za nìkolik pìkných
koncertù  i  vystoupení  taneèního  souboru.  To  se  nám moc
a moc  líbilo  a  nìkteøí  z  nás  se  u�  tì�í,  jak  budou  také  do
umìlecké �koly chodit.
  Víte,  �e  jsme  na  Kantùrkovci  pekli  jidá�e?  Pekaø  pan
Pavel Rouha, paní pekaøky  i  bývalá paní uèitelka Maru�ka
nám  to  v�echno  pøipravili.  To  bylo  nìco  opravdu  nového.
Zvlá��, kdy� jsme si vlastní peèivo odnesli domù.
Musíme  podìkovat  za  pomoc  i  paní  Maru�ce,  té  to  slu�í
i  v  pøevleku  za  je�ibabu  a  jako  bludný  koøen  nás  popletla
v�echny.

Paní  Stehlíková  nám  umo�òuje  podveèerní  náv�tìvu
v  mìstské  knihovnì,  v  rámci  Noci  s  Andersenem,  kdy
pøespáváme ve �kolce.

Taky se nám moc líbí, �e smíme na koupali�tì bez placení.
A  proto�e  máme  opravdu  teplé  dny,  vody  si  jak  se  patøí
u�ijeme.

Navíc dìkujeme Mìstskému úøadu, �e se stará, abychom
mìli �kolku poøád hezèí a hezèí.

A v�em, kteøí nám pomáhají i jinak, dìkujeme také.
Pøejeme vám krásné léto, klid a odpoèinek a tì�íme se na

dal�í setkání.
      Dìti z Mateøské �koly ve Vele�ínì

Mìstská  knihovna  ve  Vele�ínì  oznamuje,  �e  v  dobì  od
bude knihovna otevøena pouze:

Mgr. Kamila Stehlíková
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V  sobotu  29.4.  2017  úspì�nì  zahájili  minikáristé
z Vele�ína  leto�ní sezónu na závodì Evropského poháru na
Slovensku  v  Hlohovci,kde  Karel  a  Marek  Charvátovi
vybojovali  krásná  druhá  umístìní.  Dal�í  závody  odjeli
minikáristé v Okrouhlé, kde zvítìzili pro zmìnu Jan a René
Jùdovi (René na snímku na str.11) a  Charvátová Petra. Dal�í
závod  v  Mladé  Boleslavi  vyhrál  Jùda  René  a  Charvátová
Petra,  Jùdová  �tìpánka  byla  druhá.  V  Ol�anech  na  MÈR
vybojovala  první  místo  Charvátová  Petra  a  druhé  místo
Charvát Jindøich a Jùdová �tìpánka. V podobném duchu se
jezdci  z  Vele�ína  umis�ovali  i  na  dal�ích  závodech
v Lodìnici, Hluboèkách a Libøi.

        Jako  ka�doroènì  se  klub  minikár  Vele�ín  zapojil  do
poøádání dìtského dne, kde jsme provozovali stanovi�tì pro
dìti, kterým se je�dìní s minikárou moc líbilo. Teprve jsme
na  zaèátku  sezóny,  tak  se  je�tì  do  prázdnin  chystáme  na
závody do Havíøova. Dále v srpnu 19.8. budeme poøádat tøetí
kolo EP v �alticích a druhý den se také v �alticích pojede ÈP
ve slalomu. Tímto v�echny zveme a zároveò dìkujeme mìstu
Vele�ín za finanèní podporu.
          Je�tì  bychom  chtìli  informovat,  �e  Autoklub  Vele�ín
zakoupil nový emisní pøístroj na mìøení emisí benzínových
motorù, pøístroj splòuje v�echna nová kritéria, proto mù�ete
vyu�ít slu�by mìøení emisí v na�í autodílnì, kterou naleznete
za  bývalým  kulturním  domem,  emise  provádí  zku�ený
mechanik pan Borovka tel. 731 371 075.
                                           Za Autoklub Vele�ín  Charvát Karel
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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

v obci Rájov Zlatá Koruna.
Bytová  jednotka  4+1,cca
100m2.  K  u�ívání  také  malý
pozemek  u  domu  napø.  jako
zahrádka nebo venkovní sezení.
Nájem èinní 9500, + záloha na
vodu 1000,(2osoby) + energie.
K dispozici od 1.8.2017.
tel: 603 780 187

ve  Vele�ínì  a  blízkém  okolí
k  pronájmu  nevyu�ívanou
zahrádku.  Údr�ba  je  samo
zøejmostí. Nabídnìte na telefon
607 958 801.

 v KÚ Vele�ín,
tel.: 723 172 707

 ve Vele�ínì,
 tel.: 725 909 549

  ve  Vele�ínì,
platba v hotovosti.
Tel. è. 774 915 983

Uzavøení prodejny
AUTODÍLY MI�KA
VELE�ÍN od 31.8.2017

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.: 607 806 439

 � 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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