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V  sobotu  dne  5.  8.  2017
oslavili na�i hasièi 140 od zalo�ení
spolku. Svou úèastí vyzdvihli tuto
událost  i  významné  osobnosti
politického  �ivota,  ale  i  hasièské  odbornosti.  Blahopøání
podpoøené  i  dary  pøednesli  Jan  Barto�ek,  místopøedseda
Poslanecké  snìmovny  Parlamentu  Èeské  republiky,  Tomá�
Jirsa,  èlen  Senátu  PÈR,  Pavel  Ro�boud,  øeditel  územního
pracovi�tì  Hasièského  záchranného  sboru  Èeský  Krumlov
a  mnozí  dal�í.  Na�i  dobrovolní  hasièi  jsou  v  integrovaném
záchranném  systému  platnými  èleny.  Zásahová  jednotka,
která jako jednotka po�ární ochrany III ji� nyní plní úkoly JPO
II  a  je  povolávána  nejen  ke  �klasice�,  tedy  po�árùm,  øe�í
i  krizové  situace  na  silnici  èi  poskytuje  jinou  technickou
pomoc. Pùsobí na teritoriu mìsta, ale zároveò vyjí�dí i mimo
katastr Vele�ína.  I  kdy�  na�i  hasièi  nevlastní  nejmodernìj�í
techniku,  kterou mimochodem  skoro výhradnì  sami  udr�ují
v dobrém technickém stavu, v�dy jsou pøipraveni pomoci pøi
ochranì  majetku,  zdraví  i  �ivotù.  Umu  i  nasazení  si  cení
u na�ich hasièù nejen zastupitelé, ale i stát v podobì pøidìlení
nejrùznìj�ích finanèních dotací na jejich èinnost. Já osobnì si
velice  vá�ím  nejenom  jejich  profesní  zdatnosti,  ale  rovnì�
péèe o mladou generaci, ochoty v�dy pomoci a v neposlední
øadì za velké pøispìní kulturnímu a spoleèenskému �ivotu ve
mìstì.

Jsem také rád, �e �hasièina� se dìdí z generace na generaci,
vzpomenu  napø.  rodiny  Papírù,  Uretschlägerù,  Kleinù,
Layrerù, �lunkù, novì Vla�ných, Zifèákù i Zivèakù. Nejenom
oni  zase  jsou  rádi,  �e  pro  v�echny  hasièe  poøizujeme  nejen
výstroj, ale také výzbroj, roz�iøujeme prostory. V pøí�tím roce
budeme  zateplovat  pùvodní  èást  hasièské  zbrojnice,  získali
jsme  toti�  dotaci  ze  Státního  fondu  �ivotního  prostøedí.

Na  konci  mìsíce  srpna  jsme  absolvovali  nìkolik  jednání,
která by mìla vést k pøípravì a poté definitivnímu rozhodnutí
a  potvrzení  na�í  jednotky  pro  záchranné  práce  v  ostrém
re�imu JPO II s dr�ením pohotovostí a výjezdem zásahové
jednotky do 5 minut od signálu.

V nejbli��í dobì
hasièùm,  ale
i  Správì  majetku
mìsta,  pøibude  do
péèe  nový  bytový
dùm  s  peèovatel
skou  slu�bou  na
adrese Krumlovská
144.          Na dùm
jsme  získali  dotaci
ve  vý�i  9  mil  Kè
od Ministerstva pro
místní rozvoj, resp.

Státního fondu rozvoje bydlení, kdy� celkové náklady budou
zhruba 37 mil. Kè. Bytovka bude mít   22 moderních bytù,
které jsou primárnì urèeny pro seniory.  Bli��í  informace
obdr�í zájemci na Správì majetku mìsta Vele�ína.
              Josef Klíma, starosta mìsta
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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 nákladnì poøízené
nádoby. �ádáme tímto obèany o nepøetì�ování nádob.

  �ivoèi�né zbytky, kosti, oleje a tuk z peèení a sma�ení, mrtvá
zvíøata ...

Vá�ení ètenáøi.

Dìti mají po prázdninách a vìt�ina z nás po dovolených.
Nastávají opìt v�ední starost bì�ného �ivota.
Bìhem  léta  pokroèila  stavba  nového  peèovatelského  domu
v ulici Krumlovská a myslím si, �e noví obyvatelé budou více
ne� spokojeni.
Pokroèili  jsme  také  v  pøípravách  pro  realizaci  rekonstrukce
autobusového  nádra�í  a  kanalizace  a  vodovodu  na  Holkovì.
Máme vysoutì�ené firmy na akce �Vodovod Chodeè� a �Cesta
Bor�. Èekají  nás  je�tì  plánované  opravy  a  dokonèení  prací  na
komunikaci u �koly.
�kolní høi�tì se mù�e pochlubit novým ,,bytelným� plotem, který
oddìluje prostor skateboardového høi�tì od ostatního prostoru.
Kdo jste pro�li okolo høbitovní zdi z východní strany, mohli jste
si  v�imnout  obnoveného  nápisu  v  nice  zdi.  Nápis  vychází
z historické fotografie a s nápadem na obnovu pøi�el pan Karel
Papír. Vzhledem k tomu, �e i zeï je památkovì chránìná, museli
jsme  s  realizací  poèkat  na  závazné  stanovisko  památkáøù.
Bohu�el pan Papír se o mìsíc dokonèení svého nápadu nedo�il.
Takhle na nìj alespoò zbyla památka.
V pátek 18.8. v noèních hodinách postihla Vele�ín a osady vìtrná
smr��,  která  kácela  stromy,  trhala  ta�ky  ze  støech  a  nièila
venkovní zaøízení.

 U nás  se  na�tìstí  v�e  obe�lo  bez
zranìní  a  vìt�ích  materiálních
�kod.  Chtìl  bych  podìkovat
hasièùm,  elektrikáøùm  a  na�í
pracovní  skupinì  za  pracovní
nasazení  pro  odstraòování  �kod.
Bez  nich  byl  dopad  na  obyvatele
daleko del�í.

  leto�ní  úroda  èápù  je
v celém okolí nadprùmìrná a i pár
z  hnízda  nad  Hou�vákem  pøispìl
ètyømi  mláïaty.  V  areálu
Jihostroje  jsme  zachraòovali
mládì  po�tolky  a  to  skonèilo
v záchranné stanici v Doudlebech.

  kluby,  spolky
i  jednotlivci  se  mohou  pøipojit
k  podzimní  celosvìtové  akci.
Podklady  budou  jako  v�dy  na
radnici u paní Hanzlíkové.

V�em krásné záøí.
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,
Mgr.  Josefu  Klímovi,  za  písemné  blahopøání  k  mým
narozeninám  a  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  Zdeòce
Papírové  a  Marii  Uretschlägerové.  Dále  dìkuji  Odborové
organizaci  KOVO  pøi  a.  s.        Jihostroj  Vele�ín  za  písemné
blahopøání.              Jarmila Ryne�ová

 panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi, za blahopøání
k    mému  výroèí.  Dìkuji  paní  Zdence  Papírové  a  Marii
Uretschlägerové  za  milou  náv�tìvu  a  dárek.  Dále  dìkuji
odborùm Jihostroje za blahopøání a panu Miroslavu Hanzalovi
za blahopøání a pøedání dárku.                   Falta Karel

  panu  starostovi  za  písemné  blahopøání  k    mým
narozeninám.  Pani  Sumeraurové  a  pani  Amchové  za  milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku.  Také  dìkuji  Odborové  organizaci
Jihostroj Vele�ín za milé blahopøání.
                  Barto�ová Marie

  starostovi  mìsta  Vele�ín  panu  Mgr.  J.  Klímovi
za  hezké  blahopøání  k    mým  narozeninám  a  paní  Kleinové
za milou náv�tìvu.                  Barková Vìra

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  pìkné
písemné blahopøání k  mým narozeninám. Té� dìkuji za pøedání
dárku milé paní Bohdalové.                Jiøina Du�ková

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za  blahopøání
a  dárek  k    mým  narozeninám.  Té�  dìkuji  za  blahopøání
Odborové organizaci  Jihostroje. Za velice pøíjemnou náv�tìvu
a pøedání dìkuji Z. Kleinové.                 Josef Veselý

  za  písemné  blahopøání  k    mým  75.  narozeninám
starostovi  Mgr.  J.  Klímovi.  Za  milou  náv�tìvu  a  dárek
Z.  Papírové  a  M.  Uretschlägerové  a  odborùm  Jihostroje
za blahopøání.              Franti�ek Bla�ek

  tímto  zpùsobem  za  pøání  k    mým  osmdesátým
narozeninám panu  starostovi Mgr.  Josefu Klímovi  a  za milou
náv�tìvu paní Maru�ce Radové a Rù�ence Papou�kové.
                     Jan Jaro�

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za  písemné
blahopøání  k    mým  80.  narozeninám.  Paní  A.  Bohdalové  za
milou náv�tìvu a pøedání dárku. Dìkuji také odborùm Jihostroje
za blahopøání a zájem o své bývalé zamìstnance.
                    Bo�ena Sekyrová

  za  písemné  blahopøání  starostovi Mgr.  J.  Klímovi
k mým narozeninám. Za milou náv�tìvu a pøedání dárku dìkuji
paní R. Papou�kové  a  paní M. Radové. Také  dìkuji  za milou
náv�tìvu a dárky paní Marii Zíkové a paní Martì Radové.

Jiøina Holá

 panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání
a èlenkám sociální komise za pøedání dárku k mému �ivotnímu
jubileu.                 Franti�ek Bla�ek

  mìstské  policii  za  nalezení
a pøedání na�eho psa.                     Dvoøákovi

  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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Prázdniny  utekly  jako  voda  a  my  se  opìt  tì�íme  na  na�e
pravidelná  setkání  v  mateøském  centru  Vele�ínské  klubíèko,
které  se  nachází  v  základní  �kole  �  2.  patro  nad  mìstskou
knihovnou. Centrum je otevøeno ka�dou støedu od 9:30 do 11:30
hodin, je v�ak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté se
vstupní prostory uzamykají. Odejít mù�ete samozøejmì kdykoli.
Program pøipravují maminky pro dìti od 1 do 4 let, ale nav�tívit
nás  mohou  i  dìti  mlad�í  èi  star�í  (pøed�kolní).  S  sebou  si
nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve vý�i 30
Kè za rodinu.

Na  nový  �kolní  rok  pøipravujeme  v  na�ich  prostorách  dal�í
zájmové  aktivity  nejen  pro  dìti,  ale  i  dospìlé.  Pøesný
harmonogram  najdete  v  prùbìhu  záøí  na  na�em  facebooku.
V  pøípadì  zájmu,  mù�eme  poskytnout  prostory  klubíèka  pro
nìjaké  va�e  zájmové  aktivity,  více  informací  na  na�em emailu
mcvelesin@seznam.cz.

 Tì�íme se na Vás! Hanka  Trávníková

Dne  5.8.  2017  ná�
Sbor  dobrovolných
hasièù  ve  Vele�ínì
oslavil kulaté jubileum,
hasièi  v  na�em
mìsteèku  fungují  u�
140  let.  Celá  událost
zapoèala  spanilou
jízdou  historické  i
novodobé  hasièské
techniky.  Hlavní  fáze
oslav  probìhla  na
parkovi�ti  firmy
Jihostroj,  kde  bylo  k  vidìní  zhruba  25  hasièských  vozidel
z okolních sborù, a to jak dobrovolných, tak i profesionálních.

Na úvod probìhlo pøivítání hostù a dùle�itých pøedstavitelù
sboru,  jím�  byli  :    starosta  SDH  Jan  �lunka,  velitel  zásahové
jednotky  SDH  Vele�ín  Petr  Zifèák,  starosta  mìsta Mgr.  Josef
Klíma,  senátor  Ing.  Tomá�  Jirsa,  místopøedseda  Poslanecké
snìmovny  Ing.  Jan  Barto�ek,  øeditel  územního  odboru  HZS
Èeský  Krumlov  plk.Ing.  Pavel  Ro�boud,  starosta  krajského
sdru�ení hasièù Mgr. Jiøí �i�ka, jeho námìstek pan Alois Pazdera
a  starosta  okresního  sdru�ení  hasièù  Jaromír  Marek.  Za  svou
práci zde také byli odmìnìni medailemi za zásluhy èlenové sboru
Milan Vla�ný st., Roman Zifèak st,  Jiøí Hoda a Martin Layrer.
Ná�    prapor  pøi  té  pøíle�itosti  obdr�el  slavnostní  stuhu.  Na�í
jednotce byl také pøedán dar v podobì vysavaèe proti bodavému
hmyzu.

Po tomto pøivítání následovaly reálné ukázky na�í práce. Jako
první  probìhl  imitovaný  po�ár  vozidla,  se  kterým  si  na�e
jednotka bìhem pár minut  poradila. Následovala ukázka,  která
vìrnì dokazovala, �e �Prù�vih  v kuchyni� mù�e nadìlat velkou
neplechu.  Rozpálený  olej  ponechaný  na  sporáku  bez  dozoru
doká�e  své.  V�ichni  vidìli  jednoduchý  zpùsob,  jak  si  poradit,
staèilo vypnout sporák a pøiklopit puklicí èi navlhèenou útìrkou,
jen  NEHASIT    vodou!    Pár  minut  poté  byla  v  plánu  velmi
atraktivní ukázka, kterou bylo vypro��ìní osoby z havarovaného
vozidla. Tento druh události je pro na�i jednotku nový, proto i pro
nás byla ukázka nároèná, to jak vzhledem  k poèasí, pøi kterém se
v�ichni zapotili, tak i samotnému provedení,vìdomi si toho, �e to
není �ádná sranda, ale v reálu velmi vá�ná vìc.

Doprovodný program byl dále tvoøen preventivním stánkem
a  trena�ery  BESIP,  ukázkami  první  pomoci  od  Èeského
Èerveného Køí�e,  k  prohlédnutí  byla  i  sanita ZZS  s  posádkou,
dále  preventivní  a  nauèný  stánek  od  sdru�ení  hasièù
a audiovizuální atrakce Virtuální realita.

Zhruba  ve  12  hodin  byl  pøedveden  po�ární  útok  na�ich
mladých hasièù, kteøí si zaslou�ili odmìnu v podobì poukázky na
zmrzlinu,   nìèeho dobrého na zub a malých plaketek. Po celou

dobu  bylo  mo�né  shlédnout  výstavu  dobových  fotografií
z historie. Poèasí nám sice pøálo, ale chvílemi úmorné horko se
podepsalo na men�í úèasti dru�stev v soutì�i o Pohár starosty
mìsta. Celkem se zúèastnilo 15 teamù mu�ù a �en z pùvodních
23 pøihlá�ených. První místo si odvezli mu�i s Tøísova, kteøí si
zato  mimo  jiné  odvezli  soudek  Budvaru  vìnovaný  Janem
Barto�kem. �eny z Brloha byly odmìnìny poukazem na hodinu
jízdy  limuzínou  ,  je�  do  soutì�e  vìnoval  Pavel  Tvaroh
(Limuzínou  po  ji�ních  Èechách).  Druhými  místy  byly
odmìnìny  dru�stva  mu�ù  z  Pøíseèné  a  �en  z  Bene�ova  nad
Èernou,  kteøí  dostali  dort  se  znakem  vele�ínských  hasièù  od
Dády Machové. Z tøetí pozice se mohli radovat mu�i z Ple�ovic
a �eny z Vele�ína B, odmìnou  jim byly poukázky na  toèenou
zmrzlinu, které nám vìnoval p.Mocek ( Ledová øí�e � Vele�ín).
V�ichni  zúèastnìní    soutì�ící    byly  odmìnìni  lahví  sektu  (od
Jednoty  Kaplice),  dárkovým  balením  piv  (  z  pivovarù
Lobkowitz),  uzeninou  z  øeznictví  Foitl  Vele�ín  a  dárkovým
balením mýdel od firmy Velpack.  Od 16.hodin, kdy jsme si u�
v�ichni rádi sedli, nám hudební záti�í pøi obèerstvení obstarala
skupina Hastro�. Pak u� probíhali jen opravdové oslavy.

Velké  podìkování  patøí  hasièùm ze Skøidel,  kteøí  neváhali
a pomohli pøi pøípravì realizace celé akce. Dále mìstu Vele�ín,
za  jeho  finanèní  podporu,  firmì  Jihostroj  za  poskytnutí
ve�kerého  zázemí  (od  parkovi�tì  a�  po  elektøinu),  paní
Javoøíkové  za  poskytnutí    a  úklid  WC  ve  sportovní  hale,
hasièùm  z  Prostøední  Svince  za  zapùjèení  stanu,  Honzovi
�lunkovi a jeho autodopravì za zapùjèení kamionù k poskytnutí
zázemí,  stavebninám  J+K za  zapùjèení  technického vybavení,
dále Standovi Bù�kovi a Standovi Rychnavskému za spoleènost
Bydlení na Vr�ích a firmì STIBUS za jejich finanèní sponzorské
dary na oslavu výroèí. Nápoje a k tomu potøebné vybavení nám
za  výhodných  podmínek  poskytl  pivovar  Lobkowitz.  Také  se
slu�í podìkovat Pe�e �rámkové z Èerveného Køí�e Prachatice,
pánùm  Papou�kovi, Pøibylovi a osádce za úèast vozidla ZZS,
hasièùm  z  Bene�ova  nad  Èernou    stánek  prevence,  firmì
Algorit czech za propùjèení atrakce, v�em èlenùm SDH Vele�ín,
kteøí  se  podíleli  jakýmkoliv  zpùsobem  na  pøípravì,  panu
senátorovi Jirsovi za soudek plzeòského, Jardovi Bartizalovi za
ve�kerou  vìnovanou  pomoc,  KICu  za  propagaci  akce,    na�í
pracovní mìstské èetì za odvoz odpadu, ale hlavnì Vám v�em,
kteøí  jste  nás  dobrovolné  hasièe  ve  Vele�ínì  podpoøili  svou
úèastí!

DÌKUJEME!       SDH Vele�ín.

Po  prázdninovém  týdnu  na  Jerynu,  na
kterém  si  15  na�ich  táborníkù  vydatnì  u�ilo
letních  veder,  zahajujeme  od  14.  záøí  pravidelné  ètvrteèní
schùzky  pro  dìti.  Leto�ní  novinkou  je  rozdìlení  podle  vìku
a dovedností na dvì skupiny, ke kterému nás vede rostoucí poèet
dìtí  a  jejich vìt�í  vìkové  rozpìtí. Mlad�í  (Skøítci)  zaèínají  od
16:30 a konèí v 18:00, star�í zaèínají v 17:15 a konèí v 18:45.
Èást  schùzky  bude  spoleèná  pro  v�echny,  spoleèné  budou
i víkendové výpravy, které poøádáme zpravidla 1 x za 3 týdny.
O víkendu 22.  24. záøí budeme táboøit na Jerynu, kde v sobotu
odpoledne probìhne druhý roèník Indiánského léta �

.
Pozvánku  najdete  na  stranì  11.
v tomto zpravodaji. Srdeènì zveme
v�echny rodiny s dìtmi na zábavnou
stezku  pod  �irým  nebem,  na  které
vás  èeká  �ochutnávka�  z  na�í
kmenové èinnosti a máte pøíle�itost
poznat  vìt�inu  malých  i  velkých
èlenù  kmene.  Zároveò  tam
probìhne  i  zápis  nových  dìtí  do
kmene.  Zájemci  mù�ou  s
pøedstihem  kontaktovat  náèelníka
Radka Janáka (728 194 469), nebo
spoluvedoucí  schùzek  Janu
Janákovou (607 232 374) a Moniku Korbelovou (721 388 228).
Woodcraft (hnutí lesní moudrosti) vznikl pøed více ne� 100 lety
v Americe a byl pozdìji  i  jedním z hlavních vzorù pøi vzniku
skautingu,  se  kterým  máme  dodnes  hodnì  spoleèného.  Více
o  na�í  organizaci  najdete  na  celorepublikovém  webu
www.ligalesnimoudrosti.cz.

Jana Janáková
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  pro  nadcházející
�kolní  rok  zaèíná .  Výuku
domlouvejte s tøídním uèitelem Va�eho dítìte.

 kteøí ji� byli bìhem srpna vyrozumìni o
pøijetí  a  zaøazení  k  pøíslu�nému  uèiteli,  se  dostaví
k domluvì  rozvrhu v prvním záøíjovém    týdnu, nejlépe
dle pøedchozí telefonické domluvy s tøídním uèitelem, do
jeho�  tøídy  byli  pøidìleni.  Rozpis  bude  zveøejnìn  na
nástìnce  v  ZU� Vele�ín,  pøípadnì  se  zákonní  zástupci
mohou informovat o termínu a èase domluvy rozvrhu na

Dal�í  pøípadní  zájemci  o  pøijetí  obdr�í  informace
o mo�nosti pøijetí a termínu talentové zkou�ky také na

     kurz zamìøený na  rozvíjení
hudebnosti, urèený pro dìti od 3 let, kurz vede p. Marie
Bù�ková, uèitelka na�í �koly, cena 1 300,/ pololetí.

  �  zahajovací  hodina  07.
09. 2017 ve 14.00 hodin v kinosále KIC Vele�ín
 urèený pro dìti a mláde� od 6 do 18 let, kurz vede
p. Ludmila Korbelová, cena 1 800,/ pol.

  �  v�dy  ve
ètvrtek od 18.3020.30 hodin,
v pøípadì vìt�ího poètu pøihlá�ených bude otevøen
je�tì dal�í kurz v úterý dopoledne.
Kurz  je  zamìøený  na  rùzné  výtvarné  techniky,
cena  2  500,/  pololetí,  kurz  vede  Mgr.  Iva
Hulíková, uèitelka ZU� Vele�ín

      cena
1  300,/  pololetí.  pro  dìti  od  4let  pondìlí  od
15.3016.30 hodin.
Výtvarný  kurz  urèený  pro  dìti  od  4  let,  cena
1  300,/  pololetí,    kurz  vede Mgr.  Iva Hulíková,
uèitelka ZU� Vele�ín

Výuka  výtvarných  kurzù  probíhá  ve  výtvarném
ateliéru  ZU�  Vele�ín,  v  I.  poschodí  nad
Knihovnou Vele�ín v areálu Z� Vele�ín.

Ve�keré  informace  obdr�íte  na  telefonním  èísle
602 537 145,
Nebo  naleznete  od  01.08.  2017  aktuálnì  i  na

Na spolupráci se tì�í pedagogové ZU� Vele�ín!
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Jak  ji�  mo�ná  mnozí  víte,  na�e  zásahová  jednotka  hasièù  ve
Vele�ínì  byla  vybavena    �Aedéèkem�.  AED  ,  co�  je  zkratka  pro
Automatický Externí Defibrilátor, je pøístroj , který pomocí elektrických
výbojù  mù�e  vrátit  srdce  do  jeho  normálních  pracovních  vztahù,
v  nìkterých  pøípadech  tedy  mù�e  zachránit  �ivot.  Byl  nám  vìnován
prostøednictvím  Jihoèeského  kraje    pomocí    Zdravotnické  záchranné
slu�by  (dále  ZZS).  Po  dùkladném  a  praktickém    �kolení    od  ZZS,
kterého se úèastnili témìø v�ichni èlenové na�í zásahové jednotky, byl
tento pøístroj s platností od 1.8. zaøazen do výbavy a u�ívání. Stali jsem
se  vy�kolenými  laiky  v  tomto  ohledu.  Mù�e  se  tedy  stát,  �e  pokud
v  na�em  mìstì  a  jeho  pøilehlém  okolí  dojde  u  kohokoliv  k  srdeèní
zástavì, mù�eme  se v jeho blízkosti objevit i my hasièi spolu se ZZS.
Povolání jednotky je  témìø plnì v gesci dispeèinku ZZS ( v�dy volat
155  !  ),  který  si  s  tím  v  podobì moderních  technologií  poradí  skrze
operaèní  støedisko  jak  své  tak  hasièù.  Celý  systém  se  nazývá  First
Responder.  Pro  na�í  jednotku  je  to  zatím  velký  závazek,  jsme  sice
zaøazeni  do  systému,  ale  zatím  stále  plnì  nefungujeme  v  re�imu
jednotek JPO II, do kterého jsme v rámci poplachového plánu vyèlenìni.
To obná�í mimo jiné nepøetr�ité dr�ení slu�by 24 hodin dennì a výjezd
do 5 minut od vyhlá�ení poplachu. Úzce je s tímto spjato i pøedurèení
jednotky  k  výjezdu  na  dopravní  nehodu.  Je  to  vìc,  o  které  se
momentálnì  vedou  jednání  a  my  sami  máme  snahu,  aby  do�la  ke
zdárnému  konci.  Nemalou  úlohu  v  tom  bude  mít  pøípadnì  i  mìsto
Vele�ín,  jako zøizovatel  jednotky. Troufám si øíci, �e    to mù�e být do
budoucna i jistá slu�ba obèanùm mìsta v podobì rychlej�í  zdravotnické
pomoci. Dr�te  nám  tedy palce,  a�  se  nám podaøí  v�echny po�adavky
vìrnì plnit, není a nebude to v�dy jednoduché, ale jsme tu �Bli�nímu ku
pomoci�.
Klidný zbytek léta bez po�árù, nehod a ve zdraví pøejí hasièi Vele�ín.

Blí�í se termín dokonèení stavby 30.9.2017 a následnì budou
od øíjna nové byty obsazovány nájemníky.
  Stále  je mo�né podat  �ádost  o  pøidìlení  bytu  1+kk  a  2+kk
(3045 m2), kde  je mìsíèní nájemné bez  slu�eb urèeno na   50
Kè/m2.  Tyto  �ádosti  o  pøidìlení  Peèovatelských  bytù  mohou
zájemci  podat  pøímo  na  Správì majetku mìsta Vele�ín,  s.r.o.,
Námìstí 131, Vele�ín, kde jim budou poskytnuty dal�í podrobné
informace ohlednì bydlení v novém domì èp. 144.

        Karel Krejèí,  jednatel, tel. 602 379 331

První srpnový víkend poøádala na�e ZKO Vele�ín u leti�tì ji� ètvrtý
roèník závodu �Pohár mìsta Vele�ín�. Dvoudenního klání ve sportovní
kynologii  dle  národního  i  mezinárodního  zku�ebního  øádu  se  letos
zúèastnilo 20 závodních týmù ve ètyøech rùzných kategoriích. Kromì
závodníkù  z  blízkého  okolí  pøijeli  nìkteøí  i  ze  vzdálenìj�ích  krajù  �
Støedoèeského,  Pardubického,  z  Prahy  a  Vysoèiny.  Do  soutì�e  se
zapojili tøi domácí závodníci, dva z nich se ve svých kategoriích umístili
na krásném 2. a 3. místì.
Závodní  týmy  pøi  pøedvádìní  poslu�ností,  obran  a  stop  posuzovali
rozhodèí  Milan  Zborka  a  Pavel  Kováø,  obrany  v  kategoriích  ZVV1
a IPO3 figuroval Václav Ou�ka, Mistr svìta WUSV (Mistrovství svìta
nìmeckých ovèákù) 2016.

V  horké  srpnové  sobotì  byly  na  cvièi�ti  ZKO  Vele�ín  u  leti�tì
k vidìní nádherné poslu�nosti  i obrany a na vyprahlém podmítnutém
poli  se  zvedala  první  èást  stop.  Bezchybnì  vypracované  stopy  byly
ohodnocené v rozmezí ètyø bodù (97100 ze sta mo�ných). Nedìle ve
znamení  de�tì  patøila  výhradnì  stopaøùm  a  to  nejen  v  kategorii
Stopaøský speciál, ale i IPO3 a ZVV1. Souboje o první místa byly po
prvním dnu ve v�ech kategoriích velmi vyrovnané. O koneèném poøadí
rozhodovalo  nedìlní  pøedvedení  práce  psù  právì  na  stopách.  V�em
závodním týmùm se daøilo, dokonce v bodových hodnoceních pøibylo
nìkolik dal�ích  stovek. Nejen  skvìle vypracovanými  stopami v�ichni
psovodi prokázali, �e pøijeli na závod s výbornì pøipravenými psy.

Nejvìt�í  zastoupení  mezi  zúèastnìnými  plemeny  psù  mìl
samozøejmì  nìmecký  ovèák. Ani  ostatní  plemena  se  v�ak  nenechala
zahanbit. V kategorii ZZO se na 1. místì umístil entlebu�ský sala�nický
pes,  v  kategorii  ZVV1  obsadil  2.  místo  belgický  ovèák  malinois.
Ve stopaøském speciálu ovládl 1. a 4. místo belgický ovèák tervueren
a 3. místo belgický ovèák groenendael. Kategorie IPO3 patøila výhradnì
nìmeckým ovèákùm. Nejmlad�í úèastnicí mezi psovody byla osmiletá
Denisa  Walterová  z  Kaplice.  Vìkové  rozmezí  �edesáti  let  mezi
nejmlad�ím a nejstar�ím úèastníkem dokazuje, �e sportovní kynologii
(i jiným sportùm se psy) je mo�né se vìnovat v jakémkoliv vìku.

Vítìzùm  4.  roèníku  "Poháru  mìsta  Vele�ín"  je�tì  jednou
gratulujeme,  v�em  zúèastnìným dìkujeme  za  korektní  vystupování  a
skvìlou atmosféru. Nejvìt�í podìkování patøí mìstu Vele�ín, bez jeho�
finanèní podpory bychom takový závod mohli jen tì�ko uspoøádat.

Dana Pavelková, ZKO Vele�ín u leti�tì
 (foto k èlánku na str.11)                                                 Kategorie ZZO

 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.  Souèástí  cvièení  jsou
i rùzné hry a soutì�e.

Od  kdy  se  cvièí,  bli��í  a  aktuální  informace  hledejte  na
nástìnce SK ASPV naproti autobusovému nádra�í !

Va�e cvièitelky

  hledajído  do  svého  týmu  nové  hráèky  s  fotbalovými
dovednostmi a zku�enostmi ve vìku od 15 let.
Doprava z  Èeských Budìjovic zaji�tìna.

V  pøípadì zájmu nás kontaktujte na tel. 724800494
nebo 602742381.

Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské
sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.
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Fotoklub  Èeský  Krumlov  ve  spolupráci  s  Kulturním  informaèním
centrem Vele�ín
Vás zve na fotografickou výstavu
Franti�ek Mach: Konec II. svìtové války ve Vele�ínì
výstava k 110. výroèí narození autora

Vernisá� výstavy  se uskuteèní v pátek 1.  záøí  2017 od 18.00 hodin v
Galerii Jakub
(Námìstí Josefa Vlastimila Kamarýta èp. 89, Vele�ín)

Fotoklub Èeský Krumlov v mìsíci kvìtnu 2017, v rámci oslav konce II.
svìtové války, pøedstavil zapomenuté fotografie setkání vojákù ruské a
americké armády na demarkaèní èáøe ve Vele�ínì v roce 1945. Vìt�ina
fotografií z unikátních sklenìných negativù rodinné sbírky po zaniklém

Fotoateliéru Franti�ka Macha spatøilo svìtlo
svìta  po  72  letech.  Skupinové  fotografie  a
portréty  vojákù,  kteøí  pro�li  s  frontou  pùl
Evropy,  dojmou  a  pøekvapí  svou
autentièností.  Takto  ucelená  sbírka  byla
pøedstavena poprvé ve Fotogalerii Fotoklubu
Èeský  Krumlov.    Fotografie  jako  dal�í
støípek  mozaiky  regionálních  událostí
umo�òuje roz�íøit pohled na historii konce II.
svìtové války.
Fotoklub Èeský Krumlov nejen �e pøipravil
a  realizoval  tuto  výstavu  v  Èeském
Krumlovì,  ale  zprostøedkoval  pøedání
uceleného archivu sklenìných negativù z pozùstalosti rodiny Machù do
Regionálního Muzea v Èeském Krumlovì a fotografie 30×45 cm vystaví
v rodném mìstì autora, v Galerii Jakub ve Vele�ínì, od 1. 9 do 17. 9.
2017, dennì od 9.00 do 11. 00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin. Poté
Fotoklub  Èeský Krumlov  kolekci  fotografií  pøenechá  obci  k  dal�ímu
pou�ívání.

Více informací: Jaroslav Bartizal, +420 725 919 382
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 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci
Povoleno  MkÈR E10951        Výtisk zdarma
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  rodinný dùm v obci
Komaøice. V  dobrém  stavu. V
souèasné  dobì  obytné  3+1  s
mo�ností jednoduché pøestavby
na více místností.
Tel.: 721 129 188

STAR�Í
PIVNÍ PÙLLITRY, TØETINKY
A CEDULE.VELICE DOBØE
ZAPLATÍM.  Tel: 604723161

WEBOVÉ STRÁNKY Kulturního a informaèního
centra mìsta Vele�ín

Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Vele�ínského zpravo
daje:
Kulturní  a  informaèní  centrum  mìsta  Vele�ín,
budova kina,

email: kino@kinovelesin.cz
 mikroregionu Pomal�í:  www.po

malsi.cz

 � rezervace míst:
tel.: 607 513 648

 � 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

Pizzerie Vele�ín

 na
hlavní(pøípadnì i vedlej�í)
pracovní pomìr.

Nabízíme pøíjemné pracovní
prostøedí v rodinném podniku

a bì�né zamìstnanecké výhody �
dobré finanèní ohodnocení,
strava bìhem pracovní doby
zdarma, mo�nost profesního

rozvoje,
flexibilní pracovní doba, bì�ná

dovolená.
Dal�í informace na tel. Lenka

Glaserová 602 623 808

(Kamenný Újezd) pøijme

na HPP èi brigádnì.
Nástup ihned èi dle dohody
(mo�no i jako pøivýdìlek)
Nabízíme zajímavé platební

ohodnocení a dobrý
kolektiv.

Více info na telefonu
 777 347 190 èi

emailem stilec@stilec.cz
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