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Na konci roku se vedení mìsta v�dy zabývalo pøípravou
ekonomiky na  rok následující. Není  tomu  jinak ani  letos.
Zásadní  rozdíl  oproti  minulosti  je  pøece  jenom  patrný.
Vzhledem ke zmìnì rozpoètových pravidel bude na  veøej
ném zasedání dne  pøedlo�en zastupite
lùm  návrh  nového  rozpoètu    v  �koneèné�  podobì.
V pøíjmové èásti pøedpokládáme, i z dùvodu vìt�í daòové
výtì�nosti,  polo�ku ve vý�i 73,22 mil. Kè a na stranì výdajù
bude  navr�ena  suma  dosahující  èástky  78,571  mil.  Kè.
Rozpoèet je tedy koncipován jako schodkový, kdy� rozdíl
bude financován finanèními prostøedky uspoøenými v mi
nulých letech. Návrh pøedpokládá ve výdajové èásti nejvy��í
polo�ky tradiènì v paragrafech silnice a pozemní komuni
kace  (5 mil. Kè),  vodohospodáøská  infrastruktura  (9 mil.
Kè), bytové hospodáøství  (11 mil. Kè), komunální slu�by
(10 mil. Kè). Prostøedky ve vý�i 5,5 mil. Kè  jsou urèeny
jako pøíspìvek na základní �kolu, 3,2 mil. Kè je pøipraveno
pro  mateøskou  �kolu  a  5,2  mil.  korun  je  vyhrazeno  na
zále�itosti  kultury  vèetnì  kroniky.  Návrh  rozpoètu  je
k dispozici veøejnosti na úøedních deskách. Konkrétní akce

pak budou upøesnìny po schválení zastupitelstvem a ná
slednì radou mìsta.

Tato schùze zastupitelù bude projednávat dal�í ekono
mické  otázky,  jako  je  stanovení  poplatkù  za  komunální
odpad, urèení ceny vodného a stoèného a v neposlední øadì
schválení rozpoètového opatøení.

Dne  11.12.  leto�ního  roku  se  je�tì  uskuteèní  jedno
mimoøádné  jednání  zastupitelstva,  které  má  jediný,  ale
rovnì�  dùle�itý  úkol,  a  to  projednat    opatøení  obecné
povahy,  kterým  se  vydává  zmìna  è.  4  územního  plánu
mìsta. To, pokud se  schválí, bude znamenat prostor pro
dal�í  rozvoj mìsta. Bude  toti� mo�no pøipravovat novou
bytovou výstavbu v lokalitì G1 � Na Vr�ích.

Ukonèení  roku  ve  Vele�ínì  v�ak  není  spojeno  jen
s  �vá�nými� kroky,  ale díky profesionálních pracovníkù
a  øady  dobrovolných  pomocníkù  a  nad�encù  bude  ve
znamení nejrùznìj�ích kulturních poøadù, adventu, oslavy
vánoèních svátkù, pøátelských setkání v �podhradí� a rov
nì� na hradì  (na na�em, vele�ínském,    i kdy� zboøeném
J). Vìøím, �e ka�dý nalezne vhodnou pøíle�itost pomoci,
posedìt a dobøe se pobavit. Tì�ím se na setkání s vámi i já.

 Advent beze spìchu, pohodu o Vánocích, pevné zdraví
a jen radost i v novém roce pøeje v�em

Josef Klíma, starosta mìsta

Rouhùv vele�ínský betlém
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Vá�ení ètenáøi.
Hned  na  zaèátku  bych  chtìl  poprosit  rodáky  a  pamìtníky

o  pomoc.  Vytvoøili  jsme  pracovní  skupinu,  která  pøipravuje
oslavy  100  let  vzniku  republiky.  Pokud  máte  nìjaké  dobové
fotografie  na  téma  :  1.svìtová  válka,  ÈS  legie,  období  první
republiky 1918  1938, prosíme o zapùjèení a o mo�nost poøízení
kopií. Pøipravíme výstavu a pásmo pøedná�ek, které pøiblí�í tuto
dobu a oprá�í  tak pozapomenutou historii. Kontaktovat mù�ete
èleny pracovní  skupiny  :  Jardu Bartizala, Ale�e Riegra, Frantu
�rámka nebo mì.

Dal�í  prosba  se  týká  celostátní  kampanì  ,,Stromy  svobody
1918  �  2018�,  která  mapuje  stromy  vysazené  po  nìkterém
z  váleèných  konfliktù  nebo  jiné  události  pøipomínající  dobu
nesvobody.  Ve  Vele�ínì  máme  ji�  zmapováno  5  stromù
a  v  Chodèi  jeden.  Pokud  máte  dobové  materiály  (fotografie,
èlánky  a  pod.),  prosíme  opìt  o  zapùjèení.  Více  na
www.stromysvobody.cz

S  pøedstihem  informuji  o  pøipravované  besedì  nejen  pro
seniory ,, U kafe s policistou � nejen o bezpeènosti�, která bude
koncem  ledna  2018.  Dùstojník  Policie  ÈR  bude  povídat
o nástrahách dne�ní doby a o zpùsobu,  jak se vyhnout  rùzným
,,�mejdùm�.  Sledujte  lednové  vydání  zpravodaje,  kde  bude  ji�
konkrétní termín.

V  pátek  24.11.  jsme  káceli,  pøevá�eli,  stavìli  a  zdobili
vánoèní  strom.  Tentokrát  jsme  ho  vezli  ze  Skøidel,  kde  vadil
drátùm  elektr.vedení.  Nebylo  úplnì  jednoduché  zkoordinovat
akci tak, aby EON sundal dráty, klapla doprava, jeøáb a plo�ina
na  jeden  den  a  na  èas.  V�em  úèastníkù  dìkuji  za  pracovní
nasazení. Podrobný seznam úèastníkù bude v èlánku KIC.

Prosba: 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.

V�em  krásný  prosinec,  bohatého  Je�í�ka.  Hodnì  zdraví
a �tìstí v novém roce.

  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  byly
zahájeny ji� v listopadu tohoto roku.Pøípadné dotazy:

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

Upozoròujeme obèany, �e svoz komunálního
odpadu, který pravidelnì probíhá v pondìlí a mìl by
být 1. 1. 2018,

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za  písemné
blahopøání k mým narozeninám. Také dìkuji paní Kleinové za
milé  posezení  a  pøedání  dárku.  Podìkování  patøí  také Charitì
Vele�ín a ZV Jihostroj za blahopøání.
                    J. Koza

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

                  Marie Pokorná

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  písemnì
k  mým  narozeninám.  Také  dìkuji  paní  Papírové  a  paní
Uretschlägerové za velmi milou náv�tìvu a pøedání dárku.
                Valérie Trummerová

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  písemné
blahopøání k mým narozeninám a pøi milé náv�tìvì pí. Zdeòce
Kleinové a pí.  Ivì Ol�anové za pøedání dárku. Souèasnì bych
chtìl podìkovat Odborové organizaci Jihostroje a.s. Vele�ín za
písemné blahopøání.

                �rámek Franti�ek

panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za  písemné
blahopøání  k  mým  narozeninám.  Také  dìkuji  paní
Summeraurové a paní Syslové z Jednoty a Odborové organizaci
Jihostroje, dìkuji za blahopøání a za dary.

V. Klenka

18.11.2017  se  konalo  vítání  obèánkù,  v  poøadí  ji�  druhé
v leto�ním roce.

Venku  bylo  nevlídno,  ale  uvnitø  obøadní  sínì  hudba,  zpìv
a pøednes dìtí  z Beru�kové  tøídy M�. Mezi  tím  se  co  chvilku
ozývají hlásky tìch, které dnes vítáme do na�eho mìsta.

Po krátkém projevu starosty Vele�ína Mgr. Josefa Klímy se
rodièe podepsali do kroniky a byl  jim pøedán dárek pro  jejich
zlatíèka v podobì batù�ku z Chránìné dílny sv. Ane�ky z Týna
n. Vltavou.

Za  obèanskou  komisi  pøeji  v�em  rodinám  hodnì  zdraví
a trpìlivost pøi výchovì Va�ich dìtièek.

Zdeòka Kleinová
(barevné fotografie jsou na str. 2)
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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 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.

V zimním období se setkáváme také ka�dý pátek od 9:30 do
11:30, kdy si mohou dìti pøijít volnì pohrát. V pátek je sní�ené
vstupné 20kè za rodinu.

Co nás èeká v prosinci?
V

.   Mù�ete  nav�tívit  stánek mateøského  centra,
kde  budete  moci  ochutnat  domácí  punè,  domácí  peèivo,
perníèky, pokoupit drobné dáreèky pro své blízké a pøispìt tím
na dobrou vìc.

Ve   nás  nav�tíví  v  klubíèku  Mikulá�
s drobnou nadílkou  èervenoèerné obleèení vítáno.  Pøíspìvek
za rodinu bude 40Kè.

Ve  se spoleènì rozlouèíme s rokem 2017
u  �álku  dobrého  èaje  s  vùní  domácího  cukroví  (nezapomeòte
donést malou ochutnávku).

O  vánoèních  prázdninách  bude  klubíèko  zavøené,  poprvé
v novém roce se na Vás budeme tì�it ve

Za celý tým Vám pøeji krásné a pohodové pro�ití vánoèních
svátkù a v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.

S pøáním v�eho dobrého Hanka Trávníková

   Pro  obec  Sedlec  u  È.  Budìjovic  jsme  realizovali  výmìnu
èapího  hnízda  na  komínì  prodejny  potravin,  úèastnili  jsme  se
sèítání  káòat,  opravili  jsme  roz�típnutý  javor  Na  Vr�ích  a  na
�tìpána se uvidíme na vele�ínském hradì u medoviny.

V�em  krásný  prosinec,  bohatého  Je�í�ka.  Hodnì  zdraví
a �tìstí v novém roce.

  Jirka Rù�ièka

  V pátek 3. 11. 2017 slavila na�e �kola 50 let od chvíle, kdy se
zaèalo ve Vele�ínì vyuèovat v nových budovách �koly. Od 9 h
do 16 h byla �kola otevøená pro v�echny, kteøí si chtìli souèasnou
�kolu prohlédnout. Do 13.30 h mohli pøíchozí nav�tívit  i rùznì
zamìøené  dílny  na  1.  i  2.  stupni,  poslechnout  si  vystoupení
pìveckých  sborù  Ko�ata  a  Rolnièky  nebo  se  podívat  na
vystoupení  devá�ákù  �Jedem,  jedem�.  V  tìlocviènì  se  konala
utkání ve florbalu a basketbalu.

V pátek se slavilo výroèí �koly, a tak jsme ji krásnì vyzdobili.
Skoro v ka�dé tøídì byl nìjaký program. V jedné tøídì byla napø.
chemie,  v  jiné  historie,  ve  fyzice  pøedvádìl  pan  uèitel  pokusy
s  pøístroji,  v  uèebnì  angliètiny  soutì�ili  �áci  ve  výslovnosti.
V jedné tøídì byl ukázka fotografií bývalých a souèasných �ákù.
U nás ve tøídì byly vystaveny staré lavice a �idle. V knihovnì si
náv�tìvníci prohlí�eli kroniky. Byl to skvìlý den a pøi�lo se sem
podívat hodnì lidí.

                          Eli�ka Opekarová

Já jsem se pøihlásil na sportovní utkání v tìlocviènì, kde jsme
hráli turnaj ve florbalu a v basketbalu. Do tìlocvièny sice proti
ostatním dílnám moc lidí nepøi�lo, ale mnì se to moc líbilo.

  Franti�ek Pelderl

Pøihlásil jsem se do pøírodovìdné dílny. Nejvíce mì zaujalo,
kdy� do  tøídy chodili  lidé s malými dìtmi a zkou�eli zkoumat
pod mikroskopem a plnili úkoly, které jsme dìlali i my.

  Vojtìch Ondøich
Byl to super den, moc jsem si ho u�il. �el jsem na keramiku.

Dìlal  jsem  èernoknì�níka. My  z  9.  tøídy  jsme  ho mìli  rychle
hotového, proto�e jsme s hlínou u� mockrát pracovali.

  Luká� Sager

Celý den jsem byl v tìlocviènì a hrál turnaje. Hodnì mì to
bavilo  a  ve  florbalu  jsem  dával  góly  s  Nikolasem.  Okolo
sportovní plochy, kde se hrál turnaj, byly lavièky, které chránily
lidi proti zásahu mí�kem. Tento den jsem si u�il.

  Vít Vybíral

Moc  se  mi  líbil  matematický  krou�ek,  proto�e  jsme  zde
lu�tili  rùzné  hlavolamy.  Na�e  tøída  se  promìnila  v  �retro
místnost�, která byla mezi náv�tìvníky velmi oblíbená. Byly tu
vystaveny  staré  tøídní  fotky,  staré  uèebnice  a  promítal  se  tu
dokument  o  otevøení  �koly  v  roce  1967.  V  kuchyòce  dìti
pøipravovaly  rùzné  sladkosti.  Zajímavá  byla  i  chemie,  kde
probíhaly vzru�ující pokusy. Bylo to velmi zajímavé a myslím
si, �e jsme si to v�ichni u�ili            Kristýna Bártová

Já jsem byla ve skupinì, ve které jsem vyrábìla z keramické
hlíny èernoknì�níka. Práce mi trvala dvì hodiny a pak jsem se
�la  s  kamarádkou  kouknout,  jak  to  probíhá  v  ostatních
skupinách.  Byly  jsme  se  podívat  v  kuchyòce,  tìlocviènì
a chemii. Den otevøených dveøí se mi moc líbil.

    Zuzana Krupicová

V uèebnì nìmeckého jazyka byly vystaveny fotografie tøíd a na
tabuli se promítaly vzpomínkové fotky. Já jsem si vybrala práci
v  keramické  dílnì  s  p.  Bickovou,  sestra  Monika  byla
v matematické a fyzikální dílnì s p. Novotným a p. Baronovou.

  Jana Píchová

S  na�í  tøídou  jsme  hráli  pøedstavení  �Jedem,  jedem�
sestavené  z  písòových  textù  J.  Vodòanského  a  P.  Skoumala.
Pøi�li se na nás podívat dìti ze �kolky, maminky s dìtmi a star�í
lidé. Pøedstavení se nám povedlo a lidem se prý taky moc líbilo.

  Zuzana Tomková

Star�í lidé mi øíkali, �e si pamatují, jak u hlavního pavilonu
stálo letadlo a �e celkový vzhled �koly nebyl tak krásný, jako je
teï. V�ichni lidé, kteøí pøi�li, a �e jich bylo dost, povídali, �e je
tato �kola krásná.         Natálie Langweilová

Nedá mi,  ne�  abych  se  pochlubil  výsledkem,  kterého na�e
�kola dosáhla na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brnì,
který  se  konal  v  termínu od 11.  do 13.  øíjna.  Jeho  souèástí  je
soutì�  mezi  v�emi  støedními  technickými  �kolami  z  celé
republiky v programování CNC strojù. V minulých letech jsme
se umístili v�dy na jedné z pøedních pozic, ale v tomto roce se
úèastnili  od  nás  tøi  �áci  a  ka�dý  si  odnesl medaili,  co�  je  pro
�kolu parádní vizitka. První místo získal �ák  za
programování v jazyku , druhé místo �ák
v  programovacím  jazyku   a  tøetí  místo  �ák

 za programování v jazyku . Je to o to vìt�í
úspìch,  �e  vìt�ina  �kol  se  zamìøuje  pouze  na  jeden
programovací jazyk, maximálnì na dva, kde�to my jsme uspìli
hned ve tøech najednou.

S tím souvisí i pozvánka od Svazu strojírenské technologie
k  ministru  prùmyslu  a  obchodu  dne  16.11.  do  Prahy  na
ministerstvo MPO, kde byl �ák Macho ocenìný pøímo ministrem
vìcným  darem  (foto  na  str.2).  Rovnì�  mnì  bylo  umo�nìno
v  krátkém  nìkolikaminutovém  projevu  pøedstavit  na�í  �kolu
a  seznámit  pøítomné  s  nìkterými  na�imi  dal�ími  úspìchy
z  poslední  doby  a  s  na�í  profilací.  Projev  jsem  také  vyu�il
k  tomu,  abych  pøedstavil  svoje  kolegy,  uèitele  odborného
výcviku, kteøí mají na tomto úspìchu nejvìt�í podíl. Úspìch je
o  to  významnìj�í,  �e  je  na  soutì�i  v�dy  velká  konkurence.
Samotný  veletrh  má  zároveò  velké  mezinárodní  renomé  a  já
doufám,  �e  jsme  tam  dostateènì  pøedvedli,  �e  na  jihu  Èech
máme �pièkové odborníky.

Do  dal�ího mìsíce Vám  v�em  pøeji  hezké  a  klidné  pro�ití
vánoèních svátkù a v dal�ím roce hodnì rodinných i pracovních
úspìchù.

                                                          Milan Timko, øeditel
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Vá�ení spoluobèané,
pøed pár lety se mì pøi vyuèovací hodinì �áci zeptali, co pro

mì  znamenají  Vánoce.  V    ten  moment  se  mi  vybavilo  v�e,
výzdobou  kostela  poèínaje  nekoneènou  �òùrou  m�í  svatých
konèe. Abych získal èas na zpracování vlastní odpovìdi, po�ádal
jsem �áky, aby mi ka�dý jednou vìtou øekl, co pro nìj znamenají
Vánoce.  A  jak  jsem  si  v    hlavì  zaèal  upravovat,  co  øeknu  o
christologické  podstatì  tìchto  svátkù,  sly�el  jsem  krásné
odpovìdi jako �o Vánocích se máme rádi a jsme v�ichni spolu
doma,�  nebo  �na  Vánoce  k    nám  pøijdou  babièka  s    dìdou
a  dáváme  si  dárky,�  èi  �na Vánoce  dodr�ujeme  hodnì  zvykù,
tøeba tatínek nám u stolu krájí  jablíèko a pak nám dá ka�dému
kousek jako �e se máme rádi.� Zastydìl jsem se. Dìti naprosto
jednodu�e  dokázaly  øíct,  co  je  tou  pravou  podstatou  Vánoc.
Trochu opatrnì jsem jim tedy øekl, �e i já mám rád Vánoce proto,
�e se setkám s  lidmi, které mám rád, a vìnuji jim nìjaký èas.

Kdy� jsme byli malí, tak se u nás o Vánocích dveøe netrhly.
Nav�tìvovali  nás  strýèkové,  tety,  babièky,  dìdové,  pøátelé,
pøípadnì nás rodièe brali na náv�tìvu k  nim. Nemìl jsem to moc
rád, Vánoce jsem si zapamatoval jako hektický maraton náv�tìv.

 Dnes jsou pro mì Vánoce taky nároèné, ve�keré sváteèní dny
slou�ím m�e a jsem k  dispozici ve svých farnostech. Ale dnes se
tì�ím na  to hektièno  rodinných a kamarádských náv�tìv, které
mì po svátcích èekají. Uvìdomil jsem si, �e pøedstava klidných
a  pohodových  Vánoc  bez  stresu  a  náv�tìv  je  sice  hezká,  ale
znamenalo  by  to  jediné  �  �e  nemám okolo  sebe  nikoho,  koho
mám opravdu rád a na koho se tì�ím, na kom mi zále�í. A tak
jsem vlastnì ��astný a vdìèný za to, �e po 26.12. pro mì zaèínají
tyto náv�tìvy.

Chtìl bych vám v�em popøát krásné a poklidné Vánoce, a a�
budete  mít  náv�tìv  a�  nad  hlavu,  prosím,  uvìdomte  si  jednu
dùle�itou vìc � jste ��astní lidé, proto�e máte rodinu a pøátele, na
kterých  vám  zále�í,  se  kterými  se máte  rádi. K    tomu  a�  vám
�ehná ná� Pán Je�í� Kristus a a� vás provází svou pomocí po celý
pøí�tí rok!

Tímto zpùsobem bych vás rád pozval na vánoèní bohoslu�by,
které jsou v na�em kostele takto:
24. 12. 2017 od 24:00Pùlnoèní m�e svatá
25. 12. 2017 od 9:45M�e svatá na Slavnost narození Pánì
26. 12. 2017 od 9:45M�e svátá pro rodiny s dìtmi

        P. Jan Mike�, administrátor farnosti Vele�ín

  � úèast �ákù výtvarného
  a hudebního oboru ZU� Vele�ín

  17:30 sál ZU� 
  10:00 Kinosál, Vánoèní vystoupení

pro M� Vele�ín
  16:00 na Kantùrkovci �

  Spoleènost pøátel mìsta Vele�ín, VO I. Hulíková, HO soubor
 Cvrèci + pìvecký  sbor   (M. Bù�ková, J Falta)

  18:00 sál ZU�  Marie Bù�kové,
   Helena Mare�ová � klavírní spolupráce

  18:00   Kinosál,
 pro rodièe a veøejnost

     16:45  pøed Galerií Jakub  �áci VO pod vedením
Mgr. Ivy Hulíkové 

               17:00 ka�na u Jakuba   s M�, HO soubor
   Cvrèci + sbor (M. Bù�ková, J Falta)

  09:00 a 10:00
v M� Vele�ín

Ka�dý obèan má mo�nost vyhodit odpad buï do popelnice,
anebo  jej  odvézt  do  sbìrného  dvora.  Je  nepochopitelné,  �e  se
najdou  lidé,  kteøí  odpad  vyhodí  kde  se  jim  zachce  (nejlépe
do  lesa)  a  tím  vytvoøí  tzv.  èernou  skládku.  Zákon  zakazuje
odkládání odpadu jinam, ne� na místa k tomu urèená. Pøi zji�tìní
pachatele pøestupku hrozí pokuta do vý�e 50.000,Kè.

Strá�níci zaèátkem mìsíce listopadu vypátrali pachatele, kteøí
zalo�ili  èernou  skládku  v  lese    �u  srdíèka�.  Nejen�e  byl
pøestupcùm ulo�en pøíkaz k zaplacení blokové pokuty, ale ono
místo  museli  dùkladnì  uklidit.  K  odhalování  podobných

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

Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají mo�nost
ukládat odpad (Loèenice, Mojné, Zubèice, Zvíkov) je upravena
provozní doba.

pondìlí a� ètvrtek 11:00 � 16:00
pátek 9:00 � 16:00
sobota 8:00 � 13:00

pondìlí a� ètvrtek 12:00 � 17:00
pátek 10:00 � 17:00
sobota 8:00 � 13:00

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie) nebo ulo�ení
odpadu pro podnikatele je provozní doba:

pondìlí a� pátek 7:00 � 16:00
sobota 8:00 � 13:00

pondìlí a� pátek 7:00 � 17:00
sobota 8:00 � 13:00

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø
725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

pøestupkù  mají  strá�níci  k  dispozici  mobilní  fotopasti,  které
zaznamenají snímkem dùkazní materiál.

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

Dne 31. 10. 2017 probìhl v NZDM Molo Vele�ín Halloweenský
den. V duchu této akce se nesla bohatá výzdoba, nechybìly ani
tematické  kostýmy  pracovníkù  Mola.  Bláznivý  profesor
a èarodìjnice lákali dìti do nízkoprahového zaøízení. O zábavu
bylo postaráno. Dìti se mohly tì�it na hrobku, rakev, netopýry
a dal�í pestrou výzdobu. Hudební doprovod byl  takté� stylový
nesen  temnou  a  stra�idelnou  atmosférou.  Probíhalo  stra�ení  a
stínohry, pøi kterých jsme se v�ichni dobøe bavili. Spoleènì jsme
se  také  báli  pøi  promítání  hororu.  Povídali  jsme  si  o  strachu
a jeho pøekonávání a o tom, jak na nás
strach pùsobí.
V  podobných  akcích  budeme
pokraèovat  i  v  pøí�tích mìsících. Nyní
jsou  na  programu  dny  svobody
a  demokracie  spojené  se  svátkem  17.
listopadu.  V  prùbìhu  tìchto  dní  se
budeme bavit o  svobodì a demokracii.
Probìhnou  také  hippies  dny,  které
budou  opìt  spojeny  s  výzdobou,
kostýmy a diskusí. V�ichni jsou srdeènì
zváni od 20. 11.2017 � 30. 11. 2017.

Autorka èlánku: Bc. Ludmila Poláèková
                Mgr. Ivana �áèková

  V  záøí  byla  dokonèena  stavba  peèovatelských  bytù  a  ji�
v prosinci budou 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
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Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské
sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.

Leto�ní  sraz  instruktorù    cvièitelù    RC
Èeskokrumlovsko A SPV se konal ve Vele�ínì.
Na�emu  sportovnímu  klubu  se  dostalo  té  cti
uspoøádat  tento  sraz  i  z  dùvodu  nejvìt�í  èlenské
základny na okrese (foto na str.11).
Srazu se dne 21. 9. 2017 zúèastnilo 11 instruktorek.
První  èást  srazu  probìhla  sportovnì  �  nauènou  �Orientaèní
vycházkou po Vele�ínì� s plnìním úkolù.
Ve  druhé  èásti  srazu,  která  se  konala  v  místní  pizzerii,  jsme
vyhodnotili  soutì�  a  pak  u�  se  projednávaly  organizaèní
zále�itosti ASPV, zahájení cvièebního roku, èlenské pøíspìvky
a plánované akce na rok 2018.
Zúèastnìným  se  akce  líbila  a  pro  nìkteré  to  byla  zcela  první
náv�tìva Vele�ína.

Za SK ASPV Jana Voráèková

V øíjnu a listopadu jsme ve Vele�ínì uspoøádali dva tradièní
bì�ecké závody.

Tento závod se bì�el ve vìtrném  poèasí a zúèastnilo se jej 126
závodníkù na hlavní trati 21,1  km a  30 v rámcových závodech.

Ceny  pøedával  bývalý  reprezentant
a  nìkolikanásobný  vítìz  Bìchovic
Martin Zvoníèek.
Výsledky:
      1.    Franti�ek  Lindu�ka  (Atletika
Ètyøi  Dvory)      reprezentant  ÈR
v triatlonu 1:13:09 hod
   2.  Jan Kreisinger (SK Studenec) �
reprezentant  ÈR    v  maratonu
1:16:35 hod
      3  .  Josef  Soukup  (Zliv)
1:16:37 hod
      Vele�ín�tí  bì�ci:  28.  Jan  Gregor
1:32:41 hod, 45. Jan Dvoøák  1:34:37
hod, 55. Jan �tindl (r.79) 1:39:29 hod,
 78.  Karel Voráèek  1:44:46 hod, 120.
Jan �tindl  (r. 70)  2:05:52 hod

Výsledky:
Celkovým  vítìzem  se  stal:  1.  Jan
Hron z Prachatic  48:44 min, 2. Pavel
Kos (Cyklo Vele�ín) 50:25 min,
4.  Jan  Dvoøák    56:42  min.    Ve
veteránech nad 50 let na trati 6 km byl
1.  Jan  Petrou  (Cyklo  Ski  Vele�ín)
25:25 min
Tra�  závodu    Krosová  12°  byla
poznamenaná  tì�bou  v  lesních
úsecích  a  následným  polomem  asi
týden   pøed závodem. Velký dík patøí
Karlu  Voráèkovi,  který  nìkolik  dní
strávil úklidem trati.

  letos  v  létì
absolvoval  na  Kladnì    Mistrovství
ÈR v bìhu na 24 hodin, kde obsadil
ve  své  vìkové  kategorii  50  �  59  let

    výkonem .
V celkovém poøadí byl 12.

V  pøí�tím  roce  bude  Vele�ínský
pùlmaratón  opìt

.
Proto�e  se  bìh  koná  poka�dé
v termínu , tedy data vzniku
Èeskoslovenska,  poèítají  poøadatelé
se slavnostnìj�í atmosférou závodu a
chtìli  bychom  se  pøipojit    nìjakým
zpùsobem  k  oslavám  vzniku  ÈSR
v na�em mìstì.

Oba  závody  se  konaly  za  podpory

.a
Tímto  jim  poøadatel
dìkuje.

Za Cyklo Vele�ín Karel Rù�ièka

Fotografie k rubrice SPORT jsou na stranì 11
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pøíspìvkù.
 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci

Povoleno  MkÈR E10951
Výtisk zdarma
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,  profesní prùkaz, karta
øidièe, tel. 602171307

ve Vele�ínì tel.: 608 178 866 volat
po  15.00  hod,  nebo  na  email:
nakládky@seznam.cz

 3000, Kè
tel.: 736741967

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 tøíd
ních srazù

 � rezervace vstupenek online:
program.kinovelesin.cz, tel.:380 33 10 03 kan
celáø 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 promí
tací 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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