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S  nástupem  podzimu  pøichází  i  ochlazení  a  mnohdy
chmurná nálada, skepse a my�lenka se schovat do útulného
byteèku.  Teplo  a  snad  (zcela  urèitì!)  také  útulný  domov
získají  nájemníci  ve  zcela  novém  domì  s  22  bytovými
jednotkami. My�lenka nejdøíve zrekonstruovat pùvodní dùm
se sedmi  byty s peèovatelskou slu�bou se rozvinula v projekt
v mnohem vìt�í  dùm,  který  by  nabídl  støechu  nad  hlavou
pøedev�ím obèanùm v neproduktivním vìku, kteøí by mohli
vyu�ívat  externí  slu�bu,  je�  u  nás  nabízí    za  významné
finanèní podpory mìsta Vele�ína  kaplická charita.

Od my�lenky k realizaci v�ak bývá dlouhá cesta. V roce
2009 zaèala Ing. arch. Pavelková zpracovávat projekt, který
ji� primárnì byl koncipován jako stavba podporovaných bytù.
Vhodný dotaèní titul jsme nalezli a� v roce 2015 a spoleènì
s poradenskou firmou G � project jsme byli úspì�ní v �ádosti

na Ministerstvu místního rozvoje ÈR. Z celkových po�ado
vaných 38,952 mil. Kè jsme obdr�eli maximum mo�ných
9 mil., na zbytek jsme dostali výhodný nízkoúroèený úvìr
od  Èeské  spoøitelny.  Na  projekty,  dozory  a  podobnou
èinnost jsme vyhradili zhruba 3 miliony korun. V soutì�i na
realizaci stavby zvítìzila u nás ji� známá a vyzkou�ená firma
(stavìla  sbìrný  dvùr)  spoleènost  REMONST  s.r.o.,  která
v létì 2016 poprvé kopla do zemì.

Tak,  jak  to  na  takovýchto  kombinovaných  a  pomìrnì
slo�itých stavbách bývá, dùle�itou roli hráli i dal�í �pomoc
níci�. Stavební dozor vykonávali  Ing. Skutil, Jan a Tomá�
Ungermanovi, kdy� poslednì jmenovaný dohlí�el na bez
peènost  a  ochranu  zdraví  pøi  práci.  Kontrolních  dnù  se
pravidelnì  zúèastòoval  i  pan místostarosta  Rù�ièka  a  pøi
finalizaci  pan  Krejèí.  Projekt  doznal  mnoha  zmìn,  které
kromì  jiného  vyplynuly  ze  �stáøí�  projektu  (legislativní
zmìny,  konkrétní  stavební  problémy,  které  vyvstaly  pøi
rekonstrukci pùvodní èásti � krov, nevyhovující zdivo, ale
tøeba  i  v  pøípadì  objevení  nikde  neevidovaného  topného
kanálu atd.).

Po roce intenzivních stavebních a dal�ích prací jsme tedy
slavnostnì  30.  øíjna  2017  otevøeli  dùm,  záøící  novotou,
veøejnosti. Rád bych u této pøíle�itosti podìkoval v�em, kteøí
se podíleli jak na pøípravì, tak na samotné realizaci. V�em
novým nájemníkùm pøeji, aby nalezli v domì  s peèovatel
skými byty ten skuteèný a útulný domov.J

Josef Klíma, starosta mìsta
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Vá�ení ètenáøi.
Pøedvolební chaos skonèil, na výsledek voleb má ka�dý svùj

názor  a  �ivot  musí  jít  dál.  Jak  by  øekl  klasik,  na  funkci
(�ivoèicháøe)  to nemá vliv. Proto  i  u nás v�e bì�í  podle plánu
a nejen �e se dokonèují stavby a projekty, ale u� pøipravujeme
v�e pro jaro pøí�tího roku.

Bude se sestavovat rozpoèet pro rok 2018. Pokud máte nìjaké
nápady  nebo  podnìty,  neváhejte  s  kontaktováním  nìkoho  ze
zastupitelù nebo vedení obce.

Jako  obvykle  budou  v�echny  podnìty  seøazeny
a  zastupitelstvo  je  bude  ,,bodovat�.  Následnì  budou  ty
nejúspì�nìj�í akce zaøazeny do rozpoètu mìsta.
Pro nás pro zastupitele je zapojení obèanù hodnì dùle�ité. Nikdo
neví  v�e  a  ji�  v  minulosti  se  tento  systém  vyplatil  a  mnoho
realizovaných projektù je právì na základì va�ich podnìtù.
Tak tedy pi�te, volejte a nebo pøijïte.

Vìnujte prosím pozornost èlánku o palivovém døevu v tomto
èísle zpravodaje.

majitelé psù � pokud se vám zabìhne pes, informujte
co nejdøíve strá�níky MP. Máme ji� provìøený systém ,,pátrání�
a  sna�íme  se majiteli  psa  co  nejdøíve  vrátit.  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.

Do  podzimního  kola  se  zapojilo  pouhých
8 klubù a spolkù. Pøíjemným pøekvapením byla úèast �ákù z na�í

integrované  �koly.  Pøes
malou  úèast  jsme  ulevili
�ivotnímu  prostøedí  o  130
kg  odpadkù  v�eho  druhu.
Díky v�em za pomoc.
14.10.  jsme  vyu�ili
krásného  poèasí  a  uklízeli
jsme  bøehy  Øímovské
pøehrady.
Do  akce  se  zapojily  dìti

z  kmene  Ligy  lesní  moudrosti  Otyókwa,  pomohli  potapìèi
z klubu Kalmár a dal�í dobrovolníci.

Na�li  jsme  dost  ,,pokladù�,  které  jsme  pøipravili  chlapùm
z  PVL  k  odvozu  na  jednu  pøístupnou  plá�.  Bonusem  pro
úèastníky  byla  plavba  po  krásné  podzimní  hladinì  pøehrady
a myslím si, �e to stálo za to.

V�em pøíjemný listopad.    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

Vzhledem  k  situaci  (zablokování  obecních  lesù  kvùli
církevním restitucím),
nebudeme pravdìpodobnì moci pøijímat �ádosti na�ich obèanù
o prodej palivového døeva. Hledali jsme cestu, jak v této situaci
vyjít  lidem vstøíc. Díky  pochopení  revírníka LÈR,  se  podaøilo
tuto vyjednat mo�nost.

Obyvatelé  Vele�ína  a  osad  si  mohou  na  podatelnu  mìsta
podat  jako  obvykle  �ádost  o  palivové  døevo
v mno�ství max. 10m3 na osobu.

Tyto  �ádosti  budou  dle  poøadí  pøedávány  revírníkovi  LÈR
a ten vyznaèí �adateli místo samovýroby palivového døeva. Cena
za 1m3 døeva je 430 Kè vèetnì DPH (275.2 za prostorový metr 
prm).  Platba  bude  pøímo  revírníkovi  LÈR,  mìsto  je  pouze
prostøedník pro administraci �ádostí.

Podání  �ádosti  neodkládejte,  první  samovýroby mohou  být
zahájeny ji� v listopadu tohoto roku.Pøípadné dotazy:

 Jirka Rù�ièka, místostarosta mìsta
                            tel: 739026248, email: ruzicka@velesin.cz

panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  písemné
blahopøání  k mým  narozeninám.  Také  dìkuji  paní  Bohdalové
za velmi milou náv�tìvu a pøedání dárku.

      Jan Bürger

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za  písemné
blahopøání  k  mým  narozeninám  a  pøedání  dárku  pøi  milé
náv�tìvì  paní M. Müllerové  a  paní  Z.  Kleinové.  Dìkuji  také
Odborové organizaci Jihostroj za písemné blahopøání. Souèasnì
také dìkuji za blahopøání a pøedání hodnotného dárku od hasièù
Vele�ín pøi náv�tìvì a pøátelském posezeni p. J. �lunky a pana
M. Vla�ného.
                    Jan Busta

  panu  starostovi  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.
                            Milo� Kroneisl

  mého  �ivotního  jubilea  86  let,  dìkuji
p. starostovi Mgr. Klímovi, za písemné blahopøání a vìcný dar.
Rovnì�  srdeènì  dìkuji  za  osobní  pøedání  písemného  pøání
a vìcný dar a osobní pøání p. Sumeraurové a p. Amchové a celé
moji rodinì.

                  V. Nedorost

 Mìstu  Vele�ín  za  krásné  blahopøání
k  mým  70.  narozeninám  a  velice  dìkuji  za  osobní  náv�tìvu
p.  Kleinové  a  p. Müllerové  ze  Sociální  komise  a  za  dárkový
balíèek,  který  jsem  od  nich  dostal. A  v  neposlední  øadì  bych
chtìl podìkovat i ZV Jihostroj za blahopøání.

Jiøí Hable

 panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání
k  mým narozeninám  a  paní  Sumeraurové  a  paní  Amchové
za milou náv�tìvu.

Jan Janouch

Jak se stalo ve Vele�ínì tradicí, opìt budeme ve spolupráci
s  rùznými  spolky a  �kolami poøádat Adventní  charitativní  trh.
Tentokrát se bude konat první adventní nedìli, tedy 3.12 2017.
Opìt se  tedy obracím s prosbou o spolupráci na v�echny na�e
�vìrné a letité� spolupracovníky z øad kulturních spolkù, �kol,
dal�ích  organizací  i  dobrovolníkù.  Opìt  se  k  nám  pøidají
i  maminky,  které  uspoøádají    charitativní  bazárek  s  názvem
�Charitativní sobota pro Karolínku�. Bude se konat 25.11.2017
a  podrobné  informace  najdete  na  plakátu,  který  je  souèástí
tohoto zpravodaje.

Výtì�ky  z  akcí  budou  opìt  pøedány  na  rùzné  dobroèinné
úèely,  o  kterých  vás  budeme  podrobnì  informovat.  Dìkuji
pøedem  v�em  za  ochotu  a  jakoukoliv  pomoc  pøi  poøádání
Adventního charitativního trhu a pokud se k nám chce pøipojit
nìkdo  nový,  mù�e  mne  kdykoliv  kontaktovat  na  tel.
è. 607 806 439 nebo zajít do kanceláøe v kinì . Budeme rádi.

Za v�echny organizátory
Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Dne  19.8.2017  se  na Vele�ínském  fotbalovém høi�ti  konal
pátý roèník multi�ánrového charitativního festivalu Houpaèka,
vìnovaný na�emu Spolku MeToDìj � Mezi tolika dìtmi jediný.
Touto  cestou  ze  srdce  dìkuji  v�em,  kteøí  se  podíleli  na  jeho
poøádání, zvlá�tì pak Kamilu Zemanovi. Osudy na�ich dìtí jsou
køehké a èasto si musíme v rùzných situacích poradit sami. Díky
lidem  jako  je  Kamil  Zeman,  spolku  2/4,  sponzorùm
a náv�tìvníkùm festivalu, nezùstáváme v�ak na problémy sami.
Jsme sice �vzácní�, ale spolu silní. Spolu s Vámi! Dìkujeme za
na�e nejmilej�í:

Houpaèkový pøíbìh è.1  Viktor Bárta
Aby  mohl  Viktorek  nastoupit  do  pøed�kolní  tøídy  mateøské



4

  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 ve støedu,
20kè v pátek.

  Dále u nás mù�ete nav�tívit dal�í zájmové krou�ky:¨
 � Jana Soukupová, tel. 605 339 338,

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

� Hana Vítù, tel.: 728 701 409,
vituhana@seznam.cz Mgr.  Pavla  Marchalová,  Phd.D.,  tel.  
 732 654 738

od  4  �  7let, Markéta Nová,  tel.:
607 224 048, markyno@centrum.cz
Co nás èeká...

. Mù�ete  nav�tívit  stánek  mateøského  centra,  kde  budete
moci ochutnat domácí punè, domácí dobroty, pokoupit drobné
dáreèky pro své blízké a pøispìt tím na dobrou vìc. Pokud sami
rádi tvoøíte nebo se chcete nauèit nìco nového, tak sledujte ná�
facebook, kde se domlouváme na veèerní tvoøení.
Ve støedu , který
dìtem donese drobnou nadílku.
        Pøejeme hezké podzimní dny,

za MC Hanka Trávníková

Dne  9.  9.  2017  uspoøádala  na�e  organizace  ji�  7.  roèník
rybáøských závodù pro dospìlé na rybníce Borský �Nádra�ák�
u  Vele�ína.  Závody  byly  opìt  obsazeny  rybáøi  do  posledního
místa bìhem pár dnù po zveøejnìní plakátù. Celá akce probíhala
ve  stejném  scénáøi  z  let  pøedchozích,  prezentace  závodníkù,
losování  lovných míst,  lov  ryb,  který  je  rozdìlen  na  dvì  kola
a koneèné vyhlá�ení výsledkù.

Výsledky závodù : 1.Petr Mike� st. 265bodù, 2.Pavel Bu�ta
207bodù,  3.Kamil  Fiala  152bodù.  Nejvìt�í  úlovek  byl  kapr
obecný 68cm, chycený panem Jaroslavem Mizerou. Celkem se
zúèastnilo 50 rybáøù a ulovilo se 41kusù ryb.

Velké  podìkování  patøí  v�em  závodníkùm  za  úèast,
hospodáøi  Petrovi  Zemanovi  a  jeho  partì  z  na�í  organizace
a  v  neposlední  øadì  sponzorùm    Rybáøské  potøeby  Iveta
Mike�ová  Kaplice,  Èeský  Rybáø,  Mìsto  Vele�ín,  PERAGRO
Pøíseèná,s.r.o, CS maziva s.r.o, Èerpací stanice SCHELL Bor�ov
nad  Vltavou,  Franti�ek  Persán,  Roman  Horák  RH  Medvìd,
Radek Vondøejc, Øeznictví Josef Foitl, díky kterým jsme mìli
mo�nost pøedat cenu ka�dému závodníkovi.

Skvìlá atmosféra, nádherné poèasí,nemalé úlovky  a výteèné
obèerstvení, tak lze zhodnotit 7. roèník rybáøských závodù tady
u nás ve Vele�ínì.

Petrùv Zdar
Pøedseda ÈRS, z. s., místní organizace Vele�ín  Martin Opekar

�koly,  potøeboval  nejen  bájeènou  asistentku,  ale  také  speciální
mixér, který doká�e pøipravit stravu k podávání sondou.
Potøebná  èástka byla na multi�ánrovém charitativním  festivalu
ve Vele�ínì VYHOUPÁNA a Viktorek si tak u� mù�e ve �kolce
hrát s nejlepším kamarádem Filípkem ☺ DĚKUJEME

Houpaèkový pøíbìh è.2  Ondøej Vrba
Ondra chodí do ètvrté  tøídy,  ji� od zaèátku �kolní docházky se
potýká  s  poruchou  jemné  motoriky.  Hùøe  pí�e,  jeho  zápisy,

kterých  je
spousta,  nejsou
úplné  (proto�e
nestíhá)  a  také
ménì  èitelné.
Spoleènì  s  paní
uèitelkou  se
rodièe  dohodli,
�e  Ondra  bude
moci  pou�ívat
v  hodinách  poèí
taè.  Ten  mu
èasem pomù�e ve
výuce.  Díky
Houpaèce  mohli

Ondrovi  rodièe  zakoupit  nejen  poèítaè  a  spoustu  pomùcek  do
�koly,nový  batoh  do  �koly,  ale  zbylo  i  na  vysnìné  kolo,  na
kterém Ondra rád jezdí se sestrou a tátou na výlety. DÌKUJEME

Houpaèkový pøíbìh è. 3  Vojtìch �ák
Rádi  bychom  podìkovali  V�em,  kteøí  se  podíleli  na  pøípravì
a organizaci  letního multi�ánrového  festivalu Houpaèka  i  tìm,
kteøí na nìj pøi�li a  tím pøispìli na na�i pomoc! Velice si  toho
vá�íme.  Z  penìz  jsme  v  tuto  chvíli  èást  pou�ili  na  speciální
logopedickou  péèi,  která  by  Vojtovi  mìla  pomoci  s  dysfázií.
Dále  pak  dva  krou�ky  volnoèasové,  opìt  nápomocné  pro  jeho
opo�dìný psychomotorický vývoj. A v neposlední øadì pomùcky
pro dìti  se specifickou poruchou. Teï u� nám jen dr�te palce,
aby nám to v té "velké �kole" dobøe �lo:). Moc dìkujeme!

Houpaèkový pøíbìh è.4 � Libor Svoboda
Libor  letos  nastoupil  do  sedmého  roèníku  Z�.  Z  výtì�ku
multi�ánrového  charitativního  festivalu  ve  Vele�ínì  má  Libor
zaji�tìnou úhradu doplòující výuky angliètiny na celý �kolní rok
a  dokonce  mu  mù�eme  je�tì  poøídit  doplòující  zdravotní
pomùcky,  které mu  usnadní  aplikaci  potøebných  lékù.  Za  toto
je�tì jednou moooocdìkujeme ! S pozdravem Svobodovi
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Venkovního  koupali�tì  Na  Skalkách  bylo  v  provozu  od
1. èervna do 31. srpna. Je�tì zaèátkem záøí jsme oèekávali teplé
poèasí, mìli  jsme  areál  pøipraven ke  koupání,  ale  babí  léto  se
nedostavilo a proto byl provoz koupali�tì ukonèen. V loòském
roce byl provoz ukonèen 16. záøí.
Leto�ní sezóna byla na poèasí pøíznivá (do konce srpna) , a tak
pøi�lo na koupali�tì celkem 11 950 náv�tìvníkù, co� je o 1 500
více ne� v loòském prùmìrnì teplém létì. Od 1. èervna do 31.
srpna byl areál 65 dnù otevøen, ve 40 dnech bylo na koupali�ti
více ne� 100 náv�tìvníkù a 27 dnù byl areál pro nepøízeò poèasí
uzavøen.

Pøi provozu veøejného koupali�tì je nutné dodr�ovat pøísné
pøedpisy  a  normy.  Splòovat  tyto  pøedpisy  je  velice  nároèné
a finanènì nákladné. Zdárný chod celého komplexu zaji��ovalo
celkem 12 pracovníkù s tím, �e na ka�dé smìnì museli být 12
plavèíci, strojník a pokladní.  O poøádek a úklid areálu se staraly
strojníci a jedna uklízeèka. V Týnì nad Vltavou bylo v èervnu
úspì�nì pro�koleno 5 na�ich plavèíkù.
  Venkovní  koupali�tì  u�ívá  na�e  organizace  na  základì
Smlouvy  o  nájmu  s  mìstem  Vele�ín.  Ka�doroènì  uzavíráme
nebo  obnovujeme  smlouvy  s  nájemcem  obèerstvení,  se
Zdravotním ústavem na analýzu bazénové vody, s firmou FCC
na svoz odpadu,  s Aagneth na  internet a bezpeènostní  systém,
rozhlas vyu�íváme díky smlouvì s firmou OSA a s firmou Elvis
pronájem  turniketu  a  pokladního  systému  vè.  vybavení
pokladny.

Po  celou  sezonu  jsme  zajistili  kvalitní  bazénovou  vodu
(chlor,  pH  minus  a  flock).  V  srpnu  byla  dokonèena  kontrola
KHS Jihoèeského kraje s konstatováním, �e bazén je provozován
dle platných pøedpisù a v souladu s platným provozním øádem.
Pøi provozu do�lo u dìtí k nìkolika drobným poranìním, které
�kolení  plavèíci  o�etøili.  Èastým  pou�íváním  docházelo
k  po�kozování  sluneèníkù,  které  jsme  museli  doplòovat  na
potøebný poèet a srpnové bouøky nám znièily 4 plastové lavièky.
Provedli jsme nátìr døevìných herních prvkù, povrch chodníku
k pergole byl vymìnìn za zámkovou dla�bu a je�tì letos bude
upravena  plocha  parkovi�tì  �B�  mezi  gará�emi  a  areálem
koupali�tì.
  V  souèasné  dobì  strojníci  provádí  zazimování  bazénu
a celého areálu, seèeme a rovnáme odpoèinkovou plochu, kterou
oséváme odolnou  travinou,  stavební  firma opravila  po�kozená
místa zámkové dla�by

Léto  bylo  na  poèasí  pøíznivé  a  pøíjem  ze  vstupného  byl
422  tis.  Kè,  ale  vý�i  celkových  nákladù  budeme  znát  po
vyúètování v�ech energií za rok 2017.
  Za  sebe  i  za  ostatní  pracovníky  venkovního  koupali�tì
Na Skalkách dìkuji v�em za náv�tìvu tohoto pìkného areálu.
              Karel Krejèí jednatel SMM

20.  11.  �    18:00    sál  ZU�    koncert  �ákù  violoncellové  tøídy
  Blanky Da�kové

27. 11. 2017 v  17:30   sál ZU�    koncert �ákù klavírní tøídy
  Heleny Mare�ové

28. 11.   17:30     sál ZU�  koncert �ákù klavírní tøídy Mgr.
  Magdaleny Valentové

3. 12. 2017  Adventní trhy �   rozsvícení vánoèního stromku 
úèast �ákù výtvarného oboru ZU� Vele�ín

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad, �e
v  období  od  listopadu  2017  do  bøezna  2018  budou  nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

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

V  øíjnu  jsme  poøádali
krajský bodovací turnaj pro
nejmlad�í hráèe  a  do spor
tovní haly Jihostroje  pøijelo
30 dìtí z Prachatic, Tábora,
Vy��ího  Brodu,  Kaplice,
È.Budìjovic, Vodòan, Stra
konic.    Sedmiletým  a�  de
setiletým  úèastníkùm,  kteøí
teprve zaèínají se sportovní
kariérou,  nechybìlo  bojovné  nad�ení,  jen  se  samozøejmì
potýkali s  trémou,  tak�e  tøeba kazili podání nebo chtìli  rychle
hrát,  �e  ani  nepoèkali  a�  rozhodèí  zadá  stav  na  poèitadle.
Trenéøi,  rodièe,  v�ichni  jsme  jim  pomáhali  tyhle  situace

zvládnou,  a  proto  i  kdy�
nevyhráli,  nasbírali  si  cenné
zku�enosti do dal�ích zápasù.
Ná�  Jakub Kozelský  skonèil
v hlavní skupinì mezi 4.a 8.
místem,  Matìj  Borovský  na
3.  místì  v  útì�e,  a    �árka
Dvoøáková  v  kategorii
nejmlad�ích  �ákyò  vybojo
vala  3.  místo.  Poøádání
turnaje  na  krajské  úrovni  je

nároèné, ale ji� potøetí jsme to úspì�nì zvládli. �ádná vìt�í akce
v�ak  není mo�ná  bez  pomoci  tìch,  kteøí    podporují  sportovní
rozvoj mláde�e. Dìkujeme mìstu Vele�ín,  firmì Jihostroj a.s.,
firmì FCC a.s..

 D. Javoøíková

èíslo 10  2017  

 vydáno ve Vele�ínì
dne 1.11. 2017
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IÈ 71184198
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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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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.: 607 513 648
 � 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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,  profesní  prùkaz,  karta
øidièe, tel. 602171307

na  pozici  zedník
a stavební dìlník, tel. 602171307

v budovì kina ve Vele�ínì a nebytový
prostor  v  budovì  bývalého  kostela
Sv. Filipa a Jakuba takté� ve Vele�ínì.
Dal�í informace na tel: 607 806 439.

malého  bytu  ve Vele�ínì.  Cena max.
6000,  Kè  vèetnì  energií.  Dìkuji  za
SMS  s  nabídkou,  zavolám  zpátky.
Tel.: 773 893 722

,
válendy,  kuch.  linku,  sporák,  lednici,
praèku, pøedsíò. stìnu,
Dívèí kolo POGO, zimní brusle è 39.
Tel: 604 261 905


