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V rùzných historických dobách se zdùvodòuje, pøikazuje,
rozhoduje,  hovoøí  a  pak  pøesvìdèuje  �iroká  veøejnost

o mo�nosti podílet se na rozho
dování  o  vývoji  spoleènosti.
Jednou  je  to  teorie  elit,  pak
jednoho vùdce a na stranì druhé
teorie  o  rovnostáøství  apod.
Ukázalo se, �e oba extrémy jsou
�kodlivé  a  vedou  k  degradaci
celé  spoleènosti.  Obèanská
demokratická spoleènost je zalo
�ena na zájmu lidí si svùj �ivot
ovlivòovat svoji úèastí na rozho
dování  a  øízení  celé  komunity,
chceteli  men�í  èásti  (obec)  èi
velkého  celku  (stát)  pøímo,
a nebo zprostøedkovanì. Na roz
hodování,  kam  má  spoleènost

smìøovat, v�ak by v�dy mìlo participovat co nejvíce obèanù.
A to nás èeká v nejbli��í dobì jak v leto�ním roce, tak v roce
2018  volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, pak
volby prezidenta  a na podzim pøí�tího  roku volby komu
nální.  Je  skuteènì  nanejvý�  dùle�ité,  aby  co  nejvíce  lidí
vyjádøilo svùj názor, a tím ovlivnilo smìøování spoleènosti.
Èím více obèanù se vyjádøí, tím vìt�í vliv budou mít (pøes
�své� kandidáty) na svùj �ivot, svých dìtí a vnouèat. Bude
to  i  podpora my�lenek,  s kterými  jdou  strany  i  jednotliví
kandidáti

Na základì pøání obèanù a svých návrhù mìst�tí zastu
pitelé je�tì letos odsouhlasili výstavbu
(realizace spoleènost PRVOK) , vzali na vìdomí provedení
�obchvatu�  zemìdìlského  areálu  Chodeè  �  Bor  (firma
ERTL).  Pro  doplnìní  uvádím,  �e  dále  jsou  k  dokonèení
parkovací  plochy  u  �koly  (STAVING CB).  V  bìhu  jsou
výbìrová øízení na dodavatele pro kanalizaci, ÈOV a vodo
vod  na  Holkovì  (výstavba  v  roce  2018)  a  na  nejvìt�í
pøipravovanou akci ve Vele�ínì � rekonstrukci a moderni
zaci autobusového nádra�í.

Mám  dal�í  pozi
tivní  zprávu,  a  to,  �e
Ministerstvo  pro
místní rozvoj ÈR nám
pøidìlilo témìø 4 mil.
Kè na

 (TANGENTA). Beru to jako ocenìní pøístupu mìsta
vèetnì zhotovitele k obnovì a zkvalitnìní bydlení obyvatel
v sídli�tních celcích, nebo� i v�echny pøedcházející etapy
v na�ich dvou nejvìt�ích bytových zónách byly hodnoceny
jako velmi zdaøilé.

Na den 17.10.2017 je svoláno kolaudaèní øízení nového
bytového  domu  �  domu  s  peèovatelskou  slu�bou
v Krumlovské ulici. Následnì pak se

,  jeho�  zaèátek bude v
hodin.  V  prùbìhu  dne  do  16.  hodin  se  mohou  samotní
zájemci o bydlení, ale  i �ir�í veøejnost, prohlédnout celý
dùm. Bytovka má celkem 22 bytù, které podléhají re�imu
stanoveným MMR ÈR,  je� nám poskytlo dotaci ve vý�i
9 mil. Kè. Podrobnosti v�ichni zájemci získají na Správì
majetku mìsta Vele�ín.

Tak�e,  milí  spolu
obèané, mo�nost ovliv
òovat dìní v republice
a  ve mìstì máme,  tak
jen toho vyu�ít.J

  Josef Klíma,
starosta mìsta

Na novém domì �DPS� v Krumlovké ulici se fini�uje s posledními úpravami okolí a úklidem interiérù

Nová polní cesta �obchvat� u zemìdìlské farmy
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Vá�ení ètenáøi.
Podzim  se  nekompromisnì  pøihlásil,  ale  práce  v  obci

nepolevují.
Nový bytový dùm v Krumlovské ulici fini�uje a svítí do okolí

novou fasádou.
V  pondìlí  25.9.  zapoèaly  pøípravné  práce  pro  realizaci

vodovodu v Chodèi. Koneènì se obyvatelé doèkají pitné vody.
Ke konci se blí�í i výstavba nové cesty u Boru. Zemìdìlci si

budou koneènì moci oplotit svùj areál a dokonèit dal�í plány.
Na na�í ÈOV jsme nechali repasovat starý kalolis a budeme

dokupovat modernìj�í èerpadlo na pøeèerpávání vyèi�tìné vody.
Na  pøí�tí  rok  je  plánována  rozsáhlá  oprava  ,,Kozákova

mostu�  (investor  Správa  a  údr�ba  silnic)  Uzávìra  mostu  je
plánovaná na dobu 26  týdnù. Objízdná  trasa bude vedena pøes
Øímov.

Pomalu  se  zaène  pøipravovat  rozpoèet  na  rok  2018.  Pokud
máte nìjaké podnìty, informujte nìkterého ze zastupitelù  nebo
pøijïte na veøejné zasedání zastupitelstva mìsta. Plány rozvoje
na dal�í  léta  jsou ve Strategickém plánu mìsta � najdete ho na
stránkách mìsta Vele�ín.

Mimoøádnou dotaci  jsme dostali na dal�í  etapu Regenerace
panelových sídli��,  tak�e musíme bìhem dvou mìsícù stihnout
realizaci prací v sídli�ti Nad Cihelnou.

majitelé psù � pokud se vám zabìhne pes, informujte
co nejdøíve strá�níky MP. Máme ji� provìøený systém ,,pátrání�
a sna�íme se majitele co nejrychleji najít.  Pokud  informace
nemáme,  pes  konèí  vìt�inou  v  útulku  v ÈB,  se  kterým máme
smlouvu.  Pøi  vyzvednutí  va�eho  psa  musíte  uhradit  náklady
s tímto spojené.Neváhejte tedy s kontaktováním na�ich strá�níkù.

 kluby, spolky i jednotlivci se mohou pøipojit
k  podzimní  celosvìtové  akci.  Podklady  budou  jako  v�dy  na
radnici u paní Hanzlíkové.Uzávìrka je 10.10. 2017!!

V�em krásný øíjen.
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

 Mgr.  Josefu Klímovi  za  písemné
blahopøání  k  mým  narozeninám.  Také  dìkuji  paní  Papírové
a paní Uretschlägerové za velmi milou náv�tìvu a pøedání dárku.
Dík patøí také odborùm Jihostroje za pøání k narozeninám.

                  Josef Janda

 panu starostovi Mgr.
Josefu Klímovi za písemné blahopøání k mým narozeninám a za
milou náv�tìvu a dárek paní Z. Papírové a M. Uretschlägerové,
rovnì�  dìkuji  za  neménì  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  za
Jednotu Kaplice paní Sumeraurové a Syslové a  také dìkuji za
písemné  blahopøání  øediteli  Z�  Vele�ín  panu  Mgr.  Luïkovi
Kopøivovi.

                 Vìra Krupicová

  paní  Papírové  a Uretschlägerové  a  panu  starostovi
Mgr. Josefu Klímovi za milou náv�tìvu. Dìkuji  také odborùm
Jihostroj a.s.

                 Libu�e Kami�ová

  v�em,  kteøí  nás  pøi�li  podpoøit  na
posledním rozlouèením s panem Rudolfem Øíhou a v�em, kteøí
mu s námi vìnovali tichou vzpomínku.

       Marie Øíhová, rodina Kosteèková a Èerných

Mám  tu  èest  vám  sdìlit,  �e  po  celkovém  vyúètování
charitativního a multi�ánrového festivalu �HOUPAÈKA 2017�
bude na úèet spolku Metodìj zaslána èástka

Jak ji� bylo inzerováno tak tato èástka bude rozdìlena mezi
4  �vzácné�  dìti  a  jejich  rodiny  na  úhradu  kompenzaèních
pomùcek a vzdìlávacích programù, které  tìmto dìtem  trpícím
vzácným  metabolickým  onemocnìním pomohou ke zkvalitnìní
jejich �ivota.
  Myslíme si, �e Libor, Ondøej, Vojta, Viktor a jejich rodièe se
mù�ou tì�it na hezký podzimní dárek od nás v�ech !
Proto  bychom  je�tì  jednou  rádi  podìkovali  v�em  kteøí  se  na
zdárném  a  povedeném  roèníku  podíleli.Náv�tìvníci,  partneøi,
dobrovolníci, uèinkující a v�ichni se srdcem na dlani,
DÌKUJEME, BEZ VÁS BY TO NE�LO !

Za spolek 2/4 Kamil

Barevná fota z Houpaèky jsou na str.2

Ve  dnech   se  uskuteèní  volby  do
Poslanecké  snìmovny Parlamentu ÈR. Hlasovací  lístky  obdr�í
volièi do po�tovních schránek nejpozdìji 17.10.2017. V pøípadì,
�e dojde k po�kození hlasovacích lístkù nebo ke ztrátì, je mo�né
po�ádat  ve  volební  místnosti  o  vydání  nové  kompletní  sady
hlasovacích lístkù.

Ve Vele�ínì se hlasuje ve tøech volebních okrscích.
 je v budovì  a hlasují v nìm

obèané, bydlící v ulicích:

  je v , kde volí obèané
bydlící  v  ulicích

 je v  a volí v nìm obèané mající
trvalé  bydli�tì  v  ulicích:

Volební místnosti jsou otevøené v
. a v  Volièem je státní obèan

Èeské republiky, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku 18
let. Voliè, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho�
stálém seznamu je zapsán, mù�e po�ádat mìstský úøad o vydání
volièského prùkazu. �ádost lze podat v listinné podobì opatøené
úøednì ovìøeným podpisem volièe, nebo v elektronické podobì
podepsané  uznávaným  elektronickým  podpisem,  nebo
prostøednictvím  datové  schránky  a  doruèit  nejpozdìji
13.10.2017. Osobnì lze po�ádat o vydání volièského prùkazu do
okam�iku uzavøení stálého volebního seznamu, tj. do 18.10.2017
do 16,00 hodin.

  po  pøíchodu  do  volební  místnosti

Ka�dý voliè hlasuje osobnì. V prostoru urèeném pro úpravu
hlasovacích lístkù voliè vlo�í do úøední obálky jeden hlasovací

lístek, zároveò mù�e vyznaèit zakrou�kováním poøadového èísla
nejvý�e u ètyø kandidátù, kterému z kandidátù dává pøednost.
Voliè mù�e po�ádat ze záva�ných dùvodù, zejména zdravotních,
mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost.

                    DK

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

 � 1x mìsíènì
Pátek: 10.11., 8.12.

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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Zveme Vás  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   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.

Od øíjna se setkáváme té� , kdy
si mohou dìti pøijít volnì pohrát. V pátek je sní�ené vstupné 20kè
za rodinu.

Dále u nás mù�ete nav�tívit dal�í zájmové krou�ky:

 � Jana Soukupová,
 tel. 605 339 338, www.nesmenka.mysteria.cz
cvièení bude probíhat od poloviny øíjna

 Mgr. Hana Císaøová,
tel.: 734 256 026, hana.cisarova@email.cz

od 4 � 7let, Markéta Nová,
tel.: 607 224 048, markyno@centrum.cz
 Angliètina zaène 2. týden v øíjnu

Rozvrh se je�tì dolaïuje � aktualizovaný najdete na fb stránkách
klubíèka.

Jednorázové akce:
 se jako ka�dý rok konal úklid okolí dìtského

høi�tì na  sídli�ti v  rámci projektu

                      Hanka Trávníková

  Èas dovolených a prázdnin u� skonèil, pøestalo se budovat
a  zaèala  bì�ná  výuka.  Bìhem  celých  prázdnin  stavební  firma
pøedìlávala sociály jak pro uèitele, tak pro �áky v hlavní budovì
�koly a i kdy� to stíhali na poslední chvíli, teï to vypadá moc
hezky.
  Ètvrtého  záøí,  první  �kolní  den,  do  �koly  nastoupilo  do
prvních roèníkù 145 �ákù, co� je nejlep�í výsledek za poslední
roky.  Tøídy  v  tomto  roèníku  máme  naplnìny  témìø  v  plné
kapacitì,  pøièem�  celorepublikové  poèty  �ákù  vycházejících
z  devátých  tøíd  se  v  tomto  roce  zvý�ily  pouze minimálnì. To
samé platí i pro Jihoèeský kraj, proto mì tyto výsledky v náboru
na na�i �kolu velmi tì�í! Ukazuje se, �e filosofie �koly zamìøená
na spolupráci s firmami a pøizpùsobování praktické výuky jejich
potøebám je správná cesta. Taky proto jsme ve �kole v polovinì
záøí zorganizovali akci, kde jsme pozvali na jeden den v�echny
spolupracující  firmy  z  okolí,  abychom umo�nili  na�im  �ákùm
seznámit  se  s  jejich  podmínkami  zamìstnání,  popøípadì  si
domluvit praxi, nebo brigádu. Tohoto dne se zúèastnilo osmnáct
firem a celou akci hodnotím jako velmi zdaøilou!
  V  prùbìhu  prázdnin  nám  taky  vy�el  projekt  zamìøený  na
modernizaci  výuky  a  vybavení  �koly  zhruba  za  dvacet  dva
milionù korun, který budeme realizovat bìhem jednoho a� dvou
rokù.  Jeho  souèástí  bude  nákup  nové  techniky,  vèetnì
robotizovaného pracovi�tì.
                                                               Milan Timko, øeditel �koly

  07.  10.  2017  od  17:00  zazní
  pod  vedením  Ilony Prù�ové  v KD

v Kaplici, vystoupí i �áci ZU� Vele�ín.

Sociologický  ústav  AV  ÈR  ve  spolupráci  se  spoleèností
MEDIAN provádí výzkum v rámci ISSP, který pøinese chybìjící
informace o rodinných a spoleèenských vazbách obyvatel ÈR.
Dotazování  realizují vy�kolení  tazatelé, kteøí by mìli náhodnì
vybrané domácnosti v na�em mìstì nav�tívit poprvé v termínu
15.  9.  �  10.  11.  2017  a  pak  v  dal�ích  termínech  do  konce
listopadu 2017. Výzkum je anonymní a poznatky budou slou�it
èeským  i  zahranièním  vìdcùm  a  mohou  být  základem  pro
zlep�ení  sociální  politiky.  Vyplnìní  dotazníku  trvá  40  minut
a úèastníci výzkumu obdr�í malý dárek.

Dìkujeme vám za va�i pøípadnou pomoc.

Charita  Kaplice  uspoøádala  pro  seniory  a  osoby  se
zdravotním  posti�ením  �Odpoledne  s  muzikoterapií�.  Setkání
probìhlo ve spolupráci s man�eli Libertinovými a uskuteènilo se
v  rámci  projektu  �Klubík  2017�,  který  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 finanèní dotace mìsta Vele�ín a Kaplice. Tento projekt
je realizován Charitou Kaplice od poèátku leto�ního roku.
Muzikoterapie probìhla ve spoleèenských místnostech DPS dne
30. srpna v Blansku, 5. záøí na  Novohradské ulici v Kaplici a 6.
záøí ve Vele�ínì.

V�ichni  jsme  spoleènì  strávili  pøíjemný  èas  zpìvem
známých  èeských  i  zahranièních  interpretù  ve  stylu  country,
popu, ale i dechové hudby za doprovodu kláves a pod skvìlým
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Pan  Milo�  Èerný  je  judistou  ji�  mnoho  let.  Aèkoli  jeho
vrstevníci ji� mnozí sportovat nemohou, Milo� je opakem a sport
s  názvem  JUDO  propaguje  nejen  slovem,  �praním�,  ale
i výsledky. Pøedstaví se sám:

�V  roce  1968  jsem  zaèal  docházet  na  tréninky  Judo  ve
Vele�ínì, mùj první trenér byl ing. Zdenìk Kuèera.

Po roce uèení se chvatù, dr�ení a rùzných technik jsem udìlal
zkou�ky  na  �lutý  pásek, mým  zku�ebním  komisaøem  byl  ing.
Zdenìk Mátl  � 9. Dan,  který  �ije  v USA a dosud  trénuje  tam
i  v  Evropì.  Tak  zaèala má  závodní  kariéra,  kdy  jsem  závodil
dlouhá  léta  za  TJ  Jihostroj  Vele�ín.  Zúèastòovali  jsme  se
krajských pøeborù jak dru�stev, tak i jednotlivcù. Tam jsem ji�
zaèal sbírat mé první medaile.

Byl jsem na hostování také u jiných dru�stev v Jihoèeském
kraji,  zejména  v  Tatranu  Prachatice  a  Silonu  Sezimovo  Ústí.
S tìmito dru�stvy jsme nìkolik let startovali v nejvy��í soutì�i
v republice. To trvalo asi do roku 1990 a dopracoval jsem se a�
k èernému pásku.

S krátkými pøestávkami jsem v�ak trénoval dál v SK Ro�nov
v Èeských Budìjovicích.
V  roce  2014 mnì  pøemluvil mùj  dlouholetý  kamarád  p.Milan
Marou�ek  z  oddílu  juda  v  Ro�novì,  abych  s  ním  zaèal
nav�tìvovat  otevøená  mezinárodní  mistrovství  veterán  Judo
v  jednotlivých  zemích  Evropy.  Souhlasil  jsem  a  hned  v  roce
2014 jsem na Mezinárodním mistrovství v Rakousku za úèasti
15 zemí získal støíbrnou medaili.

A pak to ji� �lo jedno za druhým � nejprve zaèínáme ka�dý
rok v Maïarsku, následuje Slovensko, Polsko, Èeská Republika,
Nìmecko, Rakousko a k tomu je ka�dý rok Mistrovství Evropy
a Mistrovství Svìta.
Z tìchto zemí jsem pøivezl tato umístìní:
  Maïarsko 2015 bronz, 2016 bronz
  Slovensko 2015 zlato, 2016 zlato
  Polsko 2015 zlato, 2016 zlato
  ÈR 2015 zlato, 2016 zlato
  Rakousko 2014 støíbro, 2015 støíbro, 2016 støíbro
Tìchto mistrovství se pravidelnì zúèastòuje 13 � 18 státù.
V  roce  2015  jsem  byl  také  na ME  v  Praze,  kde  jsem  skonèil
na 5.místì.
V roce 2015 na MS ve �panìlské Malaze,  tam jsem se umístil
na 6. místì
V roce 2016 jsem startoval na MS v USA v Miami, tam jsem byl
na 7.místì

Letos jsem se úèastnil, mimo jiné, na ME v Záhøebu a pak
v záøí na MS na Sardinii.

Tento sport dìlám s men�ími pøestávkami ji� 48 let a pokud
bude zdraví slou�it, budu se prát dál.�

red
Barevná fota k èlánku jsou na str.11

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

Zkrácení cestovních dob, sní�ení negativních vlivù, vyvedení
tranzitní dopravy z center mìst, to v�e jsou cíle, které se daøí plnit
i díky Operaènímu programu Doprava 20142020 (OPD2). OPD2
navazuje  na  Operaèní  program  Doprava  2007�2013  (OPD1)
a pøedstavuje nejvýznamnìj�í zdroj prostøedkù pro financování
výstavby  dopravní  infrastruktury  v  Èeské  republice  v  období
2014�2020.

Prostøednictvím OPD1 bylo podpoøeno 419 projektù,
postaveno  a  zrekonstruováno  319  km dálnic  a  silnic  I.  tøídy  a
zmodernizováno 675 km �eleznièních tratí. V Jihoèeském kraji
pak bylo prostøednictvím OPD1 realizováno 28 projektù týkají
cích  se  dopravy,  jejich�  prostøednictvím bylo  zrekonstruováno
83,74 km �eleznièních  tratí  a postaveno nebo zrekonstruováno
34,58 km silnic. Bli��í informace naleznete na webových strán
kách www.opd.cz/opd1.

Díky  výstavbì  køi�ovatky  v  rámci  projektu  �
  byly  výraznì

zkráceny jízdní doby a do�lo také ke zvý�ení bezpeènosti jízdy.
Celková délka v�ech úsekù dotèených výstavbou èinila 2 610 m.
Souèástí stavby bylo rovnì� 6 mostních objektù o celkové délce
460 m, 140 m opìrných zdí a 550 m protihlukových stìn.

pøedstavuje významný projekt
�Modernizace  trati  Tábor  �  Sudomìøice  u  Tábora�.  Realizací
projektu  do�lo  ke  zdvoukolejnìní  tohoto  úseku  trati  a  rovnì�
k výstavbì dvou smìrových pøelo�ek trati. První z nich pøemostila
dálnici  D3  a  na  druhé  byl  zbudován  nový  dvoukolejný  tunel
o délce 430 m.

 Mezi nejvýznamnìj�í dopravní
projekty  v  oblasti  ji�ních  Èech  bezesporu  patøí  dobudování
dálnice  D3.  Do  roku  2023  je  plánováno  propojit  Veselí  nad
Lu�nicí s Dolním Dvoøi�tìm. V rámci budovaných úsekù bude
mj. realizováno mnoho mostních objektù, nìkolik mimoúrovòo
vých køi�ovatek a jeden hloubený tunel.

V rámci �eleznièního ramene
  který  bude

zároveò novì trasován pøevá�nì na pøelo�ce tratì se dvìma tunely
a  s  estakádami.  Zdvoukolejnìn  a  novì  trasován  na  pøelo�ce
s jedním tunelem bude také úsek Sobìslav�Doubí. Ve vybraných
stanicích  a  zastávkách  budou  rovnì�  zøízeny  mimoúrovòové
bezbariérové pøístupy pro cestující a vybudováno nové zabezpe
èovací zaøízení.
Více informací se dozvíte na webu OPD2

 www.opd.cz/jiznicechy nebo mù�ete nav�tívit Eurocentrum,
které má poboèku také v Èeských Budìjovicích.

Autor: Odbor fondù EU, Ministerstvo dopravy

vedením Dua Libertinových. Dobrou  náladu  podpoøilo  i malé
obèerstvení  v  podobì  chlebíèkù,  zákuskù,  kávy  i
nealkoholických nápojù.

Chtìli  bychom podìkovat  v�em  zúèastnìným  za  vytvoøení
milé a pøátelské atmosféry, která celé setkání provázela. Velký
dík  patøí  man�elùm  Libertinovým  za  jejich  ochotu,  vstøícný
pøístup a vøelou spolupráci.

Mgr. Kateøina �i�ková, vedoucí Charitní peèovatelské slu�by,
Charita Kaplice
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Jihoèeské  divadlo  má  zájem  dostát  pøívlastku  �jihoèeské�,
který  má  v  názvu,  a  pøilákat  na  svá  pøedstavení  diváky  i  ze
vzdálenìj�ích míst  regionu. Proto  pro  tuto  sezónu vyvíjíme ve
spolupráci  s Mìstem Vele�ín  a  dal�ími  obcemi  pilotní  projekt
s názvem Za kulturou do Jihoèeského divadla s dopravou zdarma.

Svozovou  slu�bu  zdarma  nabízíme  na  prosincové  operní
pøedstavení  Trubadúr  a  v  jarních  mìsících  pak  na  èinoherní
komedii Je úchvatná!
Zakoupíteli  si  vstupenku  na  operu  Trubadúr  s  termínem
pøedstavení  2.  prosince  2017  od  17:00  hodin  v  DK Metropol
v  Èeských  Budìjovicích,  odvezeme  vás  na  toto  pøedstavení
autobusem  zdarma!  Vstupenku  si    mù�ete    zakoupit  pøímo

v kaplickém infocentru, a  to od øíjna 2017.  Zde nahlásíte i svùj
zájem o vyu�ití hromadné dopravy do Budìjovic a zpìt zdarma
a o zbytek se u� postaráme za vás. Obdobným zpùsobem, tedy
s  dopravou  zdarma,  budete  mít  mo�nost  nav�tívit  v  prvním
ètvrtletí  pøí�tího  roku  také  èinoherní  komedii  Je  úchvatná!
s Danielou Bambasovou v hlavní roli.

Vyu�ijte tedy jedineènou nabídku, kupte si svoji vstupenku
a nechte se za kulturou do Budìjovic odvézt zdarma. Svozový
autobus se zastávkami v Kaplici, Netøebicích a Vele�ínì Vás po
pøedstavení bezpeènì dopraví zase zpìt domù. Bli��í informace
vám rádi sdìlíme v KIC Vele�ín nebo v pokladnì Jihoèeského
divadla.

V  pøí�tím  vydání  Vele�ínského  zpravodaje  se  na  jeho
stránkách doètete dal�í podrobnosti o projektu Za kulturou do
Jihoèeského  divadla  s  dopravou  zdarma  i  jiné  informace
o Jihoèeském divadle

Tì�íme se na vidìnou na nìkteré z na�ich pìti scén.
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www.velesin.cz, www.velesin.ois.cz,

www.kicvelesin.cz
kino@kinovelesin.cz,

Tel.: 380 331 003 + záz.,  Tel.+ Fax: 380 331 016
Nepro�lo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù

zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù.
 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci

Povoleno  MkÈR E10951        Výtisk zdarma
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pro
�ákyni  7.  tøídy  Z�  (Vele�ín
Sídli�tì) tel.: 736 509 980

nìmeckého
jazyka  (mírnì  pokroèilí)
s  rodilým  mluvèím,  volejte
607 806 439 (H. Rù�ièková �
KIC  mìsta  Vele�ín)  zaèátek
kurzu od poloviny øíjna.

,  profesní
prùkaz, karta øidièe,

tel. 602171307

  na
recepèní  a  úklidové  práce
v  prostorách  tenisové  haly
v období 01  04/ 2018.   DPP
 Informace na tel :

605 180 650 nebo
svecova@tenisvelesin.cz

ve  Vele�ínì  Nad  Cihelnou
vèetnì nábytku.

Tel: 731 827 169
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Spoleènost , se sídlem ve Vele�ínì,
se  zamìøuje  na  komplexní  dodávky  v  oblasti
strojírenství. Hlavní výrobní program je zamìøen na
pøesné obrábìní, lisování a laserové pálení.

  motivující finanèní
ohodnocení

  flexibilní pracovní doba
  mo�nost stravování + dal�í

benefity
  nástup mo�ný ihned

V  pøípadì  zájmu  nás  kontaktujte  na:

WEBOVÉ STRÁNKY Kulturního
a informaèního centra mìsta Vele�ín

Pøíjem  inzerce  a  pøíspìvkù  do  Vele�ín
ského zpravodaje:
Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele
�ín, budova kina,

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

www.pomalsi.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
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