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Na sklonku minulého roku zastupitelé pøijali nový rozpoèet
mìsta.  Ten  stanovuje  hospodaøení  mìsta  na  poslední  rok
volebního  období  2014  �  2018. Vzhledem k  tomu,  �e  vý�e
pøíjmù, a tedy i v pøeneseném slova smyslu výdajù, je z velké
èásti dána zákonem o  rozpoètovém urèení daní, má Vele�ín
k  dispozici  dostatek  prostøedkù  urèených  nejen  k  údr�bì
a  zaji�tìní  chodu  mìsta,  ale  hlavnì  na  rozvojové  projekty.
Nejvìt�í  investièní  akcí  bude  rekonstrukce  autobusového
nádra�í za zhruba 42 mil. Kè, kdy� z 85% podpoøí výstavbu
Evropská unie pøes Integrovaný operaèní program. Stavebnì
by  projekt  mìl  zaèít  v  polovinì  bøezna  a  dokonèen  bude
za  6  mìsícù.  Dal�í  dotaèní  programy  pomohou  vybudovat
èistírnu odpadních vod (ÈOV), kanalizaci i nový vodovod na

Holkovì.  Z  infrastruktury  dozná  velkých  zmìn  jak
vodohospodáøství (kromì zmínìného Holkova i ÈOV ve mìstì
a  odstranìna  bude  ekologická  zátì�  v  podobì  vyèistìní
Strahovského rybníku), tak i dopravní stavby. Bude vybudován
nový chodník v  lokalitì Nádra�í, spoleènost   E.ON odstraní
venkovní  vedení  nízkého  napìtí,  dojde  k  opravì  èásti
komunikace u høbitova a pøístupové cesty k hokejbalovému

stadionu. Mezi mateøskou �kolou a po�tou bude vybudováno
nové parkovi�tì. Jihoèeský kraj, který  je  investorem, zaène
s výstavbou nové Základní umìlecké �koly, která vznikne na
místì  bývalé  poboèky  spoøitelny.  Nové  veøejné  osvìtlení
znatelnì  zlep�í  bezpeènost  chodcù v Chodèi  a  v  ji�ní  èásti
Nádra�í. Bezpeènìj�í bude místo u obchodního centra Penny,
kde vznikne novì osvìtlený pøechod. Peníze máme vyèlenìny
také na roz�íøení kolumbária a na nové pohøebi�tì pod místní
farou. Mìstské finance jsou pøipraveny na sní�ení energetické
nároènosti budov � zateplení bytového domu èp. 376  377
v Sídli�ti a staré èásti hasièské zbrojnice. Dostatek finanèních
prostøedkù  obdr�í  na�e  pøíspìvkové  organizace  (�koly
základní a mateøská, kulturní a informaèní centrum), ale také
sportovní i kulturní spolky a organizace.

Pro na�e obèany jistì nebude nezajímavá informace, která
se dotkne na�ich penì�enek. Zastupitelé schválili poplatek za
komunální odpad, který zùstává stejný jako v roce uplynulém,
to je 660 Kè na obyvatele a rok. Malé navý�ení v�ak muselo
zmìnit cenu vodného a stoèného (o 0,76 Kè/m3), co� v praxi
znamená,  �e  za  kubík  èisté  vody  zaplatíme  43,45 Kè  a  za
stoèné 37,01 Kè. Pau�ální ceny za vodomìr se nemìní. Mírné
zvý�ení  ceny  je  zpùsobeno  zdra�ením  surové  vody,  kterou
dodává Jihoèeský vodárenský svaz. Vzhledem k tomu, �e se
nezvý�í daò z nemovitosti , �e zamìstnavatelé zvý�ili èi zvý�í
mzdy, stát dùchody, tak lze neskromnì øíci, �e vele�ínským
obèanùm zastupitelé zlep�ili �ivotní úroveò.J

V�e nejlep�í a úspì�ný nový rok  2018 pøeje v�em

Josef Klíma, starosta mìsta

Vodní  dílo Øímov,  zdroj  kvalitní  surové  pitné  vody  pro  zásobování  vìt�iny  obyvatel  kraje.Vele�ínu  ale  kromì  pitné  vody  pøiná�í
ka�doroènì i velké náklady spojené s nutností pøeèerpávat ve�kerou vyèi�tìnou odpadní vodu pøes znaèné pøevý�ení a� do povodí Vltavy.

Mìstská èistírna odpadních vod.
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Vá�ení ètenáøi.
Nový rok je tady. Dr�me si palce, aby vy�lo v�e, co je naplánované

a co zase tro�ku zvelebí vzhled Vele�ína a usnadní nám �ivot.
Splnili  jsme  slib  dokonèit  do  konce  roku  2017  vodovodní  øad

v Chodèi.
Teï  nás  èeká  podobná  akce  na  Holkovì,  kde  se  bude  realizovat

vodovod, kanalizace a èistírna odpadních vod. V bøeznu, pokud dovolí
poèasí, zahájíme práce na autobusovém nádra�í a èeká nás také chodník
a komunikace na Vele�ínském Nádra�í. Na na�í èistírnì probìhne velká
modernizace kalového hospodáøství, bude se montovat nový kalolis. To
pøinese do budoucna úspory pøi manipulaci s kalem. V souèasné dobì
dokonèujeme povolení a výbìrové øízení na nové kolumbárium a urnový
háj. Realizace bude probíhat v tomto roce.

Chtìl bych v�em podìkovat za povedenou akci Medovina na hradì.
Se�lo se opìt hodnì lidí a vy�lo nám dokonale jarní poèasí.
Díky v�em organizátorùm i náv�tìvníkùm. Tak zase za rok.

:  prosba  o  dobové  materiály  nebo
informace  trvá!!!  Pokud  máte  nìjaké  dobové  fotografie  na  téma  :
1.svìtová  válka,  ÈS  legie,  první  republika,  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

(rubrika RÙZNÉ)
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 pøeji pohodový rok 2018 a hlavnì hodnì zdraví a �tìstí.
  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

Mìsto Vele�ín  upozoròuje  poøadatele  venkovních  akcí  na  nutnost
nahlá�ení  akcí  do  konce  ledna,  aby  mohla  být  schválená  výjimka
o  dodr�ování  noèního  klidu.  �ádost  doruète  na  podatelnu Mìstského
úøadu Vele�ín.

Ve dnech  se uskuteèní volba prezidenta republiky.
Hlasovací  lístky pro  obdr�í volièi do po�tovních  schránek
nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb, tj. 09.01.2018. V pøípadì, �e dojde
k  po�kození  hlasovacích  lístkù  nebo  ke  ztrátì,  je  mo�né  po�ádat
Mìstský úøad a ve dnech voleb volební komisi o  vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístkù.

Pokud �ádný z kandidátù nezíská nadpolovièní vìt�inu z celkového
poètu  platných  hlasù  oprávnìných  volièù,  kteøí  se  voleb  zúèastnili
a odevzdali platný hlas, bude se konat  volby prezidenta za 14
dnù,  tj. . Do druhého kola postupují dva kandidáti,
kteøí  obdr�eli  v  1.  kole  nejvíce  odevzdaných  platných  hlasù.  Volièi
obdr�í hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební místnosti.

Prezidentem  republiky  je  zvolen  ten  kandidát,  který  získal  ve
druhém  kole  volby  prezidenta  nejvy��í  poèet  platných  hlasù
oprávnìných volièù. Jeli takových kandidátù více, prezident republiky
není zvolen.

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   hod.  Volièem  je  státní  obèan  Èeské
republiky, který alespoò druhý den volby prezidenta dosáhl vìku 18 let.
Ve  druhém  kole  volby  prezidenta mù�e  volit  i  obèan,  který  alespoò
druhý den konání druhého kola 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  do    05.01.2018.  Osobnì  lze  po�ádat  o  vydání
volièského prùkazu do okam�iku uzavøení stálého volebního seznamu,
tj. do 10.01.2018 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,
tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

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

 od tragické smrti man�elù Ladislava
a Jaroslavy Rouhových.               Za tichou vzpomínku dìkuji pøíbuzní.

  Michaele  Jaro�ové  a  mìstu  Vele�ín  za
uspoøádání bazárku, který byl letos pro na�í dceru Karolínku. Dìkujeme
v�em, kteøí pøi�li a podpoøili nás nákupem vìcí. Díky Vám se podaøilo
vybrat èástku 40.331, kterou pou�ijeme na rehabilitaci na klinice Axon.
Pobyt  Káje  velmi  pomáhá,  ale  bohu�el  není  hrazen  zdravotní
poji��ovnou.

                  Kromková Nikola

  v�em  zúèastnìním  a  tìm,  kteøí  se  na
organizaci podíleli. Pøevá�nì panu faráøi a místním hasièùm z Vele�ína
a Skøidel.

Je  tady  konec  roku  a  na  zaèátku  ka�dého  roku  si  ka�dý  dìláme
�poøádek�  v  tom,  co  jsme  udìlali  nebo  neudìlali.  A  slu�í  se  také
podìkovat v�em, kteøí nám jakkoliv pomohli.
V�ichni, kdo se zapojují do veøejného dìní ve Vele�ínì, mají za sebou
hektické období. Je�tì ale ne� zaèal advent, uspoøádala Mí�a Jaro�ová
ji�  ètvrtý  charitativní  bazárek.  O  jeho  smyslu  si  mù�ete  pøeèíst
v  samostatném  pøíspìvku  maminky  malé  Karolínky.  Dùle�ité  je,  �e
výtì�ek z bazárku pomù�e tam, kde je potøeba.
   Advent  zaèal  3.  prosince  a  opìt  jsme  za  pomoci  dal�ích  spolkù
a mnoha  dobrovolníkù,  uspoøádali Adventní  charitativní  trh. Ne�  ale
samotný  trh  zaène,  pøedchází  tomu  hodnì  pøíprav.  Napøed  se  musí
v�echny  stany  postavit,  nainstalovat  elektrika,  nanosit  stoly,  vaøièe
a v�echno zbo�í. S tím nám pomáhali èlenové pracovní skupiny mìsta
a také Jirka Rù�ièka ml.

Dìkuji  dámám  a  pánùm  ze  Spoleènosti  pøátel  mìsta  Vele�ína,
proto�e oni patøí k tìm nejstar�ím úèastníkùm trhu. Dìkuji i vrchnímu
pekaøi Pavlovi Rouhovi a pekaøkám Janì Hanu�ové, Marcele �eniglové
a topièovi Pavlovi Holému. Tady bych se chtìla pozastavit a vrátit se
k  Pavlovi  Rouhovi.  Mo�ná  si  to  mnozí  neuvìdomují,  ale  Pavel  ji�
mnoho let buduje a dotváøí betlém, na který se jezdí dívat lidé z celých
Èech i z ciziny. Ve svém volném èase vyøezává nové a nové figurky,
které pøiná�í radost nám v�em. Chtìla bych mu urèitì jménem nás v�ech
je�tì jednou podìkovat za to, �e pøispívá ke zviditelnìní Vele�ína a snad
mu toto podìkování dodá sílu do dal�ího tvoøení.

Za uvaøení speciálního punèe dìkuji Járovi  B. a prodej medoviny
a  dal�ích  teplých  pochutin  ji�  zku�eným  dámám  a  pánùm  ze
spoleènosti.  A  také  za  prodej  peèených  klobás,  které  opìt  dodalo
øeznictví Foitl.

Na dal�ím stánku jsme pekli za KIC opìt cmundu a palaèinky. Tìsto
na cmundu bylo z 35 kg brambor a dìkujeme za mo�nost je nastrouhat
Mirce Foitlové , Leonì Smolíkové a dal�ím prodavaèkám za poskytnutí
azylu  u  nich  v  kuchyni.  Kolegyni  Janì  Tomá�kové  a    dlouholetým
pomocnicím Danì Grillové  a Vìøe Klevcovové,  které  neúnavnì  celé
odpoledne  pekly.  Dìkuji  kolegyni  Lence  �vecové,  která  prodávala
svíèky z dílny paní Vackové ze Skøidel, svícny z dílny Milana Noska,
perníèky od paní Houskové, peèené èaje od Verèi a Jitky Miku�kové,
koláèky od paní Slámové a keramiku dìtí ze Z�, které ji vyrobily pod
dohledem Evy Bickové.

Dal�ím  stánkem  bylo  stanovi�tì maminek  z  Klubíèka. Maminky
roz�iøují nejen nabídku vánoèních ozdobièek, ale i teplého pití. Urèitì
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       Konec  listopadu  byl  v  klubíèku  vìnován  pøípravám  na Adventní
charitativní trh. Velké díky patøí v�em, kteøí se  podíleli na této ú�asné
akci. Dìkuji za domácí i spoleèné tvoøení, za prodej i nákup, za spousty
krásných výrobkù a dobrùtek, za lahodný punè jak pro dospìlé, tak i pro
dìti.
  I  v  prosinci  jsme  mìli  v    klubíèku  nabitý  program.  Ve  støedu
6.prosince nás nav�tívil v klubíèku  Mikulá� a andìl s drobnou nadílkou
pro malé èertíky, kterých se jako ka�dý rok se�lo po�ehnanì. (foto str.2.)
  Ve støedu  20. prosince jsme se spoleènì rozlouèili s rokem 2017
a oslavili Vánoce u �álku voòavého èaje a výborného domácího cukroví.
Díky  dotaci  mìsta  Vele�ín  jsme  letos  mohli  poøídit  novou  skøíò,
cestovní postýlku pro na�e nejmen�í, el. Odsávaèku mateøského mléka
a sadu látkových plen. Velice si toho vá�íme a  mnohokrát dìkujeme.
Látkové  plenky  a  el.  Odsávaèku  je  mo�né  si  od  lednu  zapùjèit  na
zkou�ku domù.  :)
V  novém  roce  se  tì�íme  na  na�e  spoleèná  setkání,  která  se  konají
ka�dou støedu a pátek od 9:30 do 11:30 v prostorách klubíèka.

Za MC  Vám  v�em pøeji v novém roce mnoho zdraví, �tìstí, lásky
a spokojenosti           Hanka Trávníková

Jedenáctý  rok  od  novodobého  zalo�ení  �iráku,  rok
2017  jsme  zahájili  pøedtanèením  na  Lidovém  plese
v  Holubovì,  dal�ím  vystoupením  bylo  pøedtanèení  na
Trampském country bále v Bujanovì.
Bøeznové zkou�ky patøily výuce tancù pro veøejnost.
Na apríla jsme poøádali country zábavu ve Sv. Janu n. Mal�í a hrála nám
kapela Hastro�.

Dal�í na�e akce byly: tradièní brigády, stanovi�tì na dìtském dnu,
jarní  víkend  na  cykloturistickotaneèní  soustøedìní  na  základnì
ASGARD u Jindøichova Hradce, jeden èervnový víkend na raftech na
Vltavì a letní pì�í výlet kolem Mojného.
Na�e  taneèní  léto  je  spojeno  s  rùznými  slavnostmi  a  festivaly.  První
byla  Vrátovrèka  v  Novém  Vrátì,  doma  ve  Vele�ínì  na  Festivalu
Pomal�í,  Koláèové  slavnosti  v  Bujanovì,  slavnosti  v  Mirkovicích  a
Gulá�ové slavnosti v Omlenièce.

Nesmím opomenout  první  roèník  akci Budìjovický western,  pod
�irým nebem, kde nám poèasí zrovna moc nepøálo.
Opìt jsme obrok, zavítali na �Obrok� ve Volyni na taneèní festival.
18.  listopadu  jsme  uspoøádali,  u�  zase  ve  Vele�ínì,  ná�  country  bál
a hrál  nám  tam Kvintet Písek. Nechybìla výuka  tancù  a promenády,
nìkolik  pøedtanèení  �iráku  s  novým  tancem  �Hoøèice�,  tombola
a soutì� v lasování.
Pro pøípadné zájemce, zkou�íme v nedìli v kinì od 19.30 hodin.
Za �irák J. Voráèková      www.sirak.cz    sirak.cz@seznam.cz

Den pøed �tìdrým dnem se hasièi z èeskokrumlovska a hornorakouska
se�li  ve  vele�ínském  kostele  sv.  Václava,  aby  si  pøedali  plamínek
pøátelství, neboli Betlémské svìtlo míru. Tato pøedání se organizují ji�
od roku 1989. Konkrétnì 23. prosince 1989 bylo poprvé pøedáno svìtlo
míru  z  rukou  hornorakouských  hasièù  hasièùm  v  okrese  Èeský
Krumlov a to na celnici Dolní Dvoøi�tì. Od té doby je pøedávání tradicí
a organizuje se støídavì na rakouské i èeské stranì.
Betlémské svìtlo Míru v lucernì pøivezl okresní velitel hasièù Freistadt,
Franz Seitz. Po proslovech a zdravicích hostù svìtlu po�ehnal místní
faráø Jan Mike� a plamínek pøedal do luceren místního sboru odkud se
svìtlo �íøilo dále.

se o  jejich úèasti na  trhu doètete v  samostatném èlánku, který dávají
pravidelnì do zpravodaje.

Dal�í  prodávající  byla  také  dlouholetá  spolupracovnice  Iva
Hulíková,  která  nabízela  výrobky  dìtí  ze  ZU�.  A  zapojily  se
i  pracovnice  Charity  Kaplice,  které  nabízely  výrobky  svých  klientù.
Poslední velkou skupinu na�ich spolupracovnic tvoøily ji� tradiènì paní
uèitelky z M�. Pomoc jim poskytly i Markéta �erá a Marta Gajová.

A  teï k  tomu nejdùle�itìj�ímu.

V této èástce je i finanèní dar ve vý�i 10 000, Kè, který
dostáváme  ji�  nìkolik  let  od  Ing. Hany Pe�kové. Výtì�ek  rozdìlíme
opìt na nìkolik èástí a pøedáme je v lednu. O tom vás budu informovat
v únorovém èísle zpravodaje.

Souèástí  první  adventní  nedìle  je  rozsvícení  vánoèního  stromu.
Strom pochází tentokrát ze Skøidel. Letos nastala komplikace, proto�e
bylo  potøeba  sundat  na  nezbytnì  potøebnou  dobu  elektrické  vedení.
Tak�e se musel zapojit i EON a já bych se chtìla vrátit je�tì ke zdobení
stromu, kterého se ujali hasièi Kája Klein, Filip Vítù, Patrik Chumlen,
Pavel  Fronìk  a  Jakub  Smolík.  Spoleènì  se  èleny  pracovní  skupiny
mìsta trpìlivì zdobili strom témìø 6 hodin. Strom je letos podle mého
názoru  opravdu  krásný  a  pøispìl  k  tomu  i  nákup  40  ks  èervených
a zlatých koulí, které zdobí strom i za denního svìtla. Ne� se ale mohl
strom nazdobit, musel se porazit, nalo�it, pøevézt a postavit. Tady patøí
podìkování  pracovní  èetì  mìsta,  zku�enému  jeøábníkovi  panu
Bou�kovi, za dopravu firmì Tordes z Vìtøní a mìstským policistùm za
pomoc  pøi  pøevozu  stromu.  A  v  neposlední  øadì  chci  podìkovat
místostarostovi  Jirkovi  Rù�ièkovi,  který  ka�doroènì  tuto  akci
domlouvá,  koordinuje  a  dohlí�í  na  to,  aby  se  nikomu  nic  nestalo
a  v�echno  klaplo.  Dìláme  si  v�ichni  legraci  i  z  toho,  �e  domlouvá
i poèasí. A letos se mu to obzvlá�� povedlo, proto�e 24. listopadu bylo
�jaro�.

Ale  zpátky  k  první  adventní  nedìli.  V  16  hodin  jsme  vypustili
balonky s pøáním k Je�í�kovi. Letos jich bylo 230. Dìkuji za nafoukání
balonkù Jirkovi Rù�ièkovi st. a Jitce Bartizalové.

Vánoèní strom jsme rozsvítili   3. prosince. A tady bych se chtìla
moc  omluvit  v�em,  kteøí  pøi�li  na  rozsvícení  vánoèního  stromu.
Divadlo, které mìlo být zavr�ením celého dne, pøedvedlo �nìco�, co je
�noèní mùrou� v�ech poøadatelù.  Zdá se, �e u� nìkomu opravdu není
�nic svaté� a �e i takové téma, jako je betlémský pøíbìh, dovede nìkdo
znevá�it. Tak je�tì jednou promiòte a pøí�tí rok se vrátíme ke zpívání
koled.

Pátého prosince pøipravilo KIC mìsta Vele�ín v sále kina pro dìti
mikulá�skou  nadílku.  Divadélko  KOS  zahrálo  svoji  pohádku
�O nepovedeném èertíkovi� a potom u� se mohlo nadìlovat. Tentokrát
jsme  se  nenechali  zaskoèit  a  pøipravili  jsme  nadílky  pro  180  dìtí.
A opìt bych chtìla podìkovat tìm, kteøí nám na nadílky pøispìli. Je to
ji�  tradiènì  Jednota  Kaplice,  její�  zástupkynì  paní  Sumerauerová
a  Syslová,  si  na  nás  v�dycky  vzpomenou.  Tentokrát  nám  pøispìly
èástkou 2 000, Kè na nadílku a 1000, Kè na suroviny na adventní trh.
Dále dìkuji kadeønici Lence �vecové, která nám pravidelnì do nadílek
vìnuje dobroty. Zbytek nákladù vzalo na sebe KIC mìsta Vele�ín.

9. prosince uspoøádala SPMV na Kantùrkovci vernisá� k otevøení
výstavy �Rouhùv vele�ínský Betlém 2017�. Opìt zde vystupovaly dìti
se  svým  programem.    Hudební  doprovod  obstarala  paní  uèitelka M.
Bù�ková se svými svìøenci. Zazpívaly dìti z pìveckého sboreèku ZU�
J.  Falty  a  za  malé  andìlíèky  se  pøestrojily  dìti  z  výtvarného  oboru.
Výstava  byla  zahájena  a  její  autor  Pavel  Rouha,  ale  i  autoøi  dal�ích
betlémù, byli urèitì spokojeni s náv�tìvností této nádherné vele�ínské
výstavy.

Ve  ètvrtek  14.  prosince  se  zapojily  do  pøedvánoèních  akcí  i  dìti
z taneèního oboru ZU� ve Vele�ínì, které pøipravily taneèní vystoupení
v  sále  kina.  Paní  uèitelka  Ludmila  Korbelová  má  ji�  ètyøi  skupiny
malých  taneènic,  kterých  bylo  plné  pódium,  z  nich�  ty  nejmen�í
nechodí je�tì ani do �koly. Pøipojily se k nim i dìti z hudebního oboru
s paní uèitelkou B. Da�kovou.

Dìti  se  zapojily  i  do  dal�ího  vystoupení.  Bylo  to  v  pátek  15.
prosince,  kdy  jsme  pro�ili  odpoledne  nazvané  �Pùjdem  spolu
k Betlému�. Dìti ze ZU� pod vedením I. Hulíkové, nainstalovaly na
schodech  u  Jakuba  keramický Betlém.  Pak  u�  vystoupily  dìti  z M�
�koly  s �ivým Betlémem. Paní uèitelky E. Rytychová a Z. Levá ml.,
mìly  plné  ruce  práce  s  tìmi  nejmen�ími  úèinkujícími,  ale  hodnì  je
podpoøily dìti z hudebního oboru ZU�, které jim pod taktovkou paní
uèitelky M. Bù�kové, dìlaly hudební doprovod.
Dìkuji  v�em  paní  uèitelkám,  které  s  dìtmi  na  adventní  vystoupení
nacvièovaly, proto�e je to nároèná práce, èasto s �nejistým� výsledkem.
Dìkuji i vedení �kol, �e se aktivnì zapojují do dìní ve Vele�ínì. Zvlá�tì
v adventním èase bychom se bez jejich pomoci neobe�li a vìøím, �e i
pro  dìti  je  úèast  na  takových  akcích  nezapomenutelným  zá�itkem.
A dìkuji samozøejmì i rodièùm, �e dìti podporují a pomáhají �kolám
ten vánoèní mumraj zvládnout.

Do adventního dìní se zapojili i vele�ín�tí hasièi, kteøí spoleènì se
svými hornorakouskými kolegy pøivezli 23. prosince veèer do Vele�ína
Betlémské svìtlo míru. K tomuto pøedání do�lo v kostele sv. Václava
a ke sváteèní atmosféøe pøispìl i Vele�ínský smí�ený chrámový sbor.

Pak  u�  pøi�el  �tìdrý  den  a  po  nìm  26.  prosince  tradièní  akce
Medovina na hradì Vele�ín. Byl to ji� 14. roèník a poèasí bylo tentokrát
témìø  jarní. Podìkování patøí opìt Spoleènosti pøátel mìsta Vele�ína,
která  tuto  akci  zaji��uje  spoleènì  s  ÈSOP  a  Lapky  od  Mal�e.
Náv�tìvnost byla jako obvykle velká.  V�ichni se rádi po tìch nìkolika
dnech povalování projdou a potom zde také potkáte známé, které jinak
celý rok nevidíte.

Ji� nìkolik let mù�ete vidìt ve Vele�ínì je�tì jeden Betlém. Je to
��ivý Betlém paní uèitelky Havlové�, který zorganizoval její vnuk, Petr
Kozák. Mohli jste ho vidìt 26. prosince v Chrámu sv. Václava.
A aby nepøi�li zkrátka i vyznavaèi jiných hudebních �ánrù, pøipravilo
KIC mìsta Vele�ína  na  29.  prosince  v  sále  kina  �Rockovánoce�,  na
kterých si zahrála Parní Wanna, Fontanela a Alike a Quiet.

Podìkovat za pomoc a spolupráci bych chtìla opìt Kájovi Kleinovi,
který nám rozvá�í plakáty na akce, dále v�em nad�eným fotografùm,
kteøí nám dodávají fotografie z místních akcí a které my potom mù�eme
dávat na FB KIC mìsta Vele�ín, stránky Pomal�í a mù�eme je pou�ívat
i na barevnou obálku Vele�ínského zpravodaje. Dìkuji èlenùm klubù
a spolkù, kteøí s námi spolupracují a pomáhají podílet se na veøejném
�ivotì a vùbec v�em, kteøí podporují kulturu ve Vele�ínì. Podìkovat
bych  chtìla  také  v�em  svým  kolegùm  a  kolegyním,  �e  zvládají  toto
pøedvánoèní  období  na  úkor  svého  volna  a  rodin.  Ale  to  u�  k  práci
v kultuøe patøí.

Pøeji vám v�em úspì�ný a pokud mo�no klidný rok 2018 a jménem
v�ech zamìstnancù Kulturního a informaèního centra mìsta Vele�ín se
tì�ím na dal�í spolupráci a va�i náv�tìvu.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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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

Od Nového roku nebude sbìrný dvùr pøijímat bezplatnì od obèanù
pneumatiky.  Pneumatiky  bude  mo�né  odevzdávat  u  posledních
prodejcù. Výrobci a dovozci pneumatik mají za povinnost zajistit zpìtný
odbìr pneumatik na tzv. místech zpìtného odbìru. Tato místa provozují
za  souèinnosti  svých  smluvních  partnerù,  typicky  v  prodejnách
pneumatik, automobilù a v pneuservisech.
Podmínky: povinné osoby zaji��ují zpìtný odbìr bez podmínky koupì
nových  výrobkù  nebo  slu�eb,  bezplatnì  a  bez  ohledu  na  znaèku
pneumatiky.

Apelujeme  tedy  na  obèany  mìsta  Vele�ín,  aby  své  vyøazené
pneumatiky tak odevzdávali na místech zpìtného odbìru (pneuservisy),
která  jsou  uvedená  na  stránkách  kolektivního  systému  ELTMA
(www.eltma.cz).
Sbìrný dvùr bude nadále pneumatiky pøijímat, ale ji� za poplatek, nebo�
sbìrný dvùr nemù�e být veden jako místo zpìtného odbìru pro výrobce
èi dovozce pneumatik. Poplatek za pøedání èiní 5,50 Kè/kg bez DPH.

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, 725785422,pavel.peroutka@email.cz

I pøesto�e leto�ní pøedání pøipadlo na den pøed �tìdrým dnem, úèast byla
veliká. Pro plamínek z Betléma si pøijelo na 4 desítky hasièských sborù
z okolí. Náv�tìvností nás také poctila �iroká veøejnost, která si té� pøála
odvést si Betlémské svìtlo do svých domovù.

Touto akcí vele�ínský hasièský sbor ukonèil  roèní oslavy 140.  let
zalo�ení sboru.

Rádi  bychom  na�e  spoluobèany  krátce  informovali  o  existenci
a èinnosti SDH Skøidla.

Aèkoliv jsme men�í a ve Vele�ínì ménì známý dobrovolný spolek
hasièù, fungujeme v èástech Nádra�í a Skøidla ji� více ne� 60 let. SDH
Skøidla zalo�ili místní hospodáøi ji� v roce 1956. V souèasné dobì máme
celkem 30 èlenù. Vzhledem k tomu, �e jsme podporováni i z rozpoètu
mìsta Vele�ín, chtìli bychom tímto informovat o dìní v na�em spolku.
Èinnost  na�eho  spolku  je  zejména  kulturnìspoleèenská  a  sportovní.
Nejsme  souèástí  integrovaného  záchranného  systému,  nicménì máme
velmi dobré vztahy s jednotkou SDH Vele�ín a v rámci na�ich mo�ností
se sna�íme s nimi spolupracovat a vzájemnì si vypomáhat. Zároveò nám
i èlenové SDH Vele�ín jako �star�í a vìt�í bratr� pomáhají udr�et na�e
vybavení  v  èinnosti,  zejména  pro  úèely  na�í  úèasti  na  soutì�ích
v po�árním sportu. Za to bychom jim rádi podìkovali.

V uplynulém roce 2017 jsme se jako SDH úèastnili celkem 3 soutì�í
v  po�árním  sportu,  pomáhali  jsme  pøi  organizaci  oslav  výroèí  SDH
Vele�ín,  organizovali  jsme hasièský  ples  v Zubèicích,  pro  na�e  èleny
a  spoluobèany  z  Nádra�í  a  Skøidel  jsme  postavili  máj,  kde  probìhlo
zároveò  i  peèení  beránka,  vypomáhali  jsme  pøi  likvidaci  popadaných
stromù  po  bouøi  Herwart,  pomáhali  pøi  úklidu  na  bioplynové  stanici
v Marvarticích a  sezonu  jsme zakonèili oslavou  s peèením selátka na
Vele�ínském Nádra�í.

Zároveò  jsme  darem  od  SDH  Horní  Planá  získali  do  majetku
hasièský  nákladní  automobil  AVIA,  za  co�  bychom  tímto  rádi
podìkovali  obci  Horní  Planá  za  dobrý  skutek.  Tento  jsme  opravili,
pøipravili  a  pro�li  na  STK  a  zaøadili  ho  do  vybavení  na�eho  spolku.
Postupnì  z vlastních pøíspìvkù,  dotací  od mìsta,  brigádami  a  sbìrem
starého  �eleza  si  vytváøíme  prostøedky  na  údr�bu  a  nákup  vybavení
spolku  tak,  abychom  �ivot  na�eho  spolku  udr�ovali  i  pro  budoucí
generace.

Pod heslem dobrovolných hasièù ¨Bohu ke cti, bli�ním ku pomoci¨
Va�e SDH Skøidla

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

  pátek   pátek   pátek

Mìsto  Vele�ín  se  dlouhodobì  pohybuje  v  mno�ství  vytøídìného
separovaného  odpadu  (papír,  plast,  nápojové  kartony)  v  prùmìrných
hodnotách  v  rámci  ÈR.  Vzhledem  k  potøebì  vytøídit  ze  smìsného
komunálního  odpadu  více  vyu�itelných  slo�ek  byla  vytipována  dal�í
stanovi�tì  na  separovaný  odpad,  kam  budou  do  konce  roku  2017
umístìny kontejnery na papír, plast a nápojový karton. Bylo vytipováno
12 stanovi��, kam budou umístìny kontejnery o objemu 1100l s horním
výsypem s èetností svozu 1x za 14dní. Mìsto si tím slibuje jak navý�ení
vytøídìného odpadu, tak pøiblí�ení stanovi�� obèanùm.

1  Latrán 26
2  U Høi�tì 623  u plotu
3  Dru�stevní parkovi�tì, mezi stromy
4  Krumlovská  travnatý pás u plotu, èp. 285
5  Kaplická  bytovky
6  Na Hvízdalce  u èp. 633
7  Nad Cihelnou  stání pro kontejnery, èp. 602  603
8  Dolní  parkovi�tì
9  Na Humnech  parkovi�tì u parku, vedle cukrárny
10  Budìjovická  u èp. 294, k popelnicím
11  Sídli�tì vedle hasièárny
12  Sídli�tì parkovi�tì u Penny Marketu

Na uvedená stanovi�tì budou umístìny tyto kontejnery na
    papír a plast � v�dy 1 ks + 1ks.

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. Pøípadné dotazy:

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

Ve  ètvrtek  16.  11.  2017  nav�tívily  deváté  tøídy  Legiovlak  v  Èeském
Krumlovì. Jedná se o legionáøské muzeum na kolejích. Vlak køi�uje Èeskou
republiku a Slovensko od roku 2015 a jeho cesta skonèí v roce 2020. Skládá
se z 13 zrekonstruovaných vagonù, jakými se desetitisíce èeskoslovenských
legionáøù pøepravovaly napøíè Ruskem po Transsibiøské magistrále v letech
1918  1920.

  Nejvíce se mi líbili mladí mu�i, kteøí pøedstavovali legionáøe, mìli jejich
uniformy.  Vidìli  jsme  legionáøské  zbranì  /3  kulomety/  a  vybavení
zdravotnického vagonu.                                  Luká� Sager
    Kdy� jsme byli v tom Legiovlaku, tak jsem si zaèala uvìdomovat,
kolik lidí za na�i vlast padlo. Kolik lidí muselo odejít od svých rodin! A kolik
lidí plakalo a modlilo se za padlé. Co v�echno museli vytrpìt, aby se dostali
domù.    Prùvodci  nám  ukázali,  kde  legionáøi  spali,  èím  bojovali,  jak
o�etøovali ranìné, jak si �ili �aty nebo jak posílali dopisy
.                                                                                             Michaela Hoblíková
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  V Legiovlaku jsem se dozvìdìl, jak si legionáøi dokázali v�e potøebné
vyrobit  sami  a  jak  se  zaslou�ili  o  vznik  samostatné  Èeskoslovenské
republiky. Já bych tøeba ve vlaku �ít tak dlouho nedokázal. Legionáøùm bylo
èasto pouhých 20 let. To je hrozné, jak byli mladí.
  V jejich vagonu � nemocnici se operovalo bez uspání, proto�e nemìli
uspávací prostøedky, a to tak, �e nìkolik mu�ù nemocného dr�elo a doktor
ho operoval.                                         Vojtìch Ondøich

  Dozvìdìla  jsem se, �e  legionáøi mìli vlajku,  jakou má dne�ní Polsko.
Zajímavý  byl  zdravotnický  vagon,  kde  byly  rùzné  injekce,  skalpely,  ale
hlavnì fotografie pøímo z operací.              Zuzana Tomková

V  pondìlí  20.  listopadu  2017  jsme  v  8  hodin  vyrazili  do  Prahy.  Jeli
v�ichni devá�áci, 9 osmákù, 4 dívky ze 7. A a 3 uèitelé.
  Nejdøíve jsme se zastavili v Národním muzeu, kde se mi nejvíce líbila
pøedná�ka o �ivoèi�ích, kteøí �ijí v pralese. Dále jsme pokraèovali metrem a
pak pøes Malostranské námìstí Nerudovou ulicí do Muzea alchymistù, které
se  nachází  v  ulici  Jánský  vr�ek  v  domì,  který  ve  støedovìku  vlastnil
alchymista  Edward  Kelly.  Tady  se  mi  nejvíce  líbilo  pøedstavení  neboli
pokusy alchymistù. Celé to bylo pojaté zábavnou formou, ale bylo to i velmi
pouèné.
  Ale mou nejoblíbenìj�í èástí z celé exkurze bylo stoprocentnì Národní
divadlo.  U�  jenom  kdy�  jsem  ve�la  dovnitø,  tak  to  na  mì  zapùsobilo
neuvìøitelnì  pozitivní  energií.  A  naprosto  skvìlá  byla  hra  o  dudákovi  a
Dorotce  /Strakonický  dudák/.  Pøesto�e  moje  mínìní  o  divadelních  hrách
bylo  do  té  doby  spí�e  negativní,  tak  tahle  náv�tìva Národního  divadla  to

nenávratnì  zmìnila.  Jsem  moc  ráda,  �e  jsem  mohla  nav�tívit  nejenom
divadlo, ale i ji� zmínìná muzea a �e jsem mohla být souèástí tohoto výletu.
                                                                                              Inga Hevko 8. A

V  alchymistickém muzeu  byl  ve  vstupní místnosti  obrovský  sud,  ve
kterém byly záchody. Ze sudu vedl kohoutek na vodu a pod ním byl d�ber.
To proto, �e se z moèi vyrábìl fosfor. To mì v muzeu zaujalo nejvíce.
Praha ji� byla vánoènì vyzdobena a procházka v ní byla krásná.

Anita Talíøová 7. A
Líbilo  se  mi  procházet  se  po  Praze,  v  alchymistickém  muzeu  nám

prùvodce vyprávìl zajímavý pøíbìh o dítìti  s oslí hlavou a v pøedstavení
Strakonický dudák se mi líbil herec, který hrál dudáka �vandu.

      Petra Chalupová 7. A

V Národním muzeu se mi nejvíce  líbily propracované modely zvíøat.
V�echny vypadaly jako �ivé, hlavnì maketa klí�tìte!
Národní divadlo je opravdu hezká budova. Uvnitø se mi nejvíc líbil strop
a lustr. Procházení se po divadle mi pøivodilo dobrou náladu a úplnì nejlep�í
bylo, �e jsem tam byl poprvé.

V  Muzeu  alchymistù  bylo  zajímavéuspoøádání.  Od  �normální�
pracovny a� po �satanistickou� místnost s pentagramy. Na pùdì muzea byly
vystaveny rùzné fáze výroby tzv. homunkula, co� je v pøekladu èlovíèek.

Matìj Buchanec 9. A
V  Národním  divadle  mì  zaujalo,  jak  se  mìnily  kulisy.  V  Muzeu

alchymistù  jsme  si mohli  vyzkou�et,  jak  se  døíve  zatápìlo.  V Národním
muzeu se mi líbily pravìké malby a pravìká zvíøata.

                             Kristýna Schwarzová 8. A
Na  výletì  v  Praze  se  mi  nejvíce  líbila  náv�tìva  Národního  divadla.

Hrálo tam mnoho slavných osobností. V Národním divadle jsem byl poprvé,
a  rozhodnì  ne  naposledy.  A�  na  velmi
pozdní pøíjezd domù se mi celý výlet  líbil.
         Jindøich Charvát 8. A

Nejvíce  se  mi  líbilo  v  Národním
divadle. Nejdøíve jsem si myslela, �e se mi
to moc líbit nebude, proto�e na divadla moc
nejsem.  Moc  se  mi  líbily  kulisy,  které  se
pomocí  nìjaké  mechaniky  mìnily,  a  do
nìjakých  scén  se  vypou�tìl  dým. Kdy�  u�
pøedstavení konèilo, moc se mi nechtìlo jít
pryè  kvùli  zimì  venku,  ale  taky  proto,  �e
pøedstavení bylo dobré. Z Prahy jsme vyjeli
okolo  22.  hodiny  a  vrátili  se  v  jednu  ráno
dal�ího dne.

 Nikola Maurencová 8. A

Stra�nì,  ale  stra�nì moc  se mi  líbil  veèer,
kdy  jsme  byli  v�ichni  ve  spoleèenském
obleku,  holkám  to  velmi  slu�elo.  Nìkteøí
kluci byli poprvé v saku, jsem rád, �e jsem
si  s  dìvèaty  udìlal  pár  fotek  na  památku.
             David Dvoøák 9. B

Národní  divadlo  mì  velice  pøekvapilo
a  rozzáøily  se  mi  oèi  tou  krásou  a  záøí.
Divadelní  pøedstavení  bylo  také  krásné
a  potkali  jsme  tam  herce  Ale�e  Hámu
a  Ondøeje  Pavelku,  kdy�  �li  do  �atny.
         Dominik Pechoè 9. B

Hlavním  cílem  na�í  výpravy  bylo
Národní divadlo. V�ichni jsme se v autobuse
pøevlékli  do  spoleèenského  obleèení
a  vyrazili  jsme  pøes most  proti  divadlu  na
hru  Strakonický  dudák.  Herci  byli  ú�asní
a v�e skvìle zahráli.

 Zuzana Tomková 9. B

Jeliko� je Praha na�e hlavní mìsto, tak
jsem  se  tam  moc  ráda  podívala.  Muzeum
alchymistù se mi líbilo stra�nì moc. Nejlep�í
byla  alchymistická  show,  dva  herci
pøevleèení  za  alchymisty  nám  ukazovali
alchymistické pokusy. V Národním muzeu
jsme byli na programu Svìtlo a �ivot. Mohli
jsme  si  toho  hodnì  vyzkou�et,  mìli  jsme
i pracovní listy.

Strakonický  dudák  bylo  krásné
pøedstavení. A nejvíc se mi líbilo, jak jsme
byli v�ichni slavnostnì obleèeni. Moc se mi
líbilo,  jak  chlapci  ukázali,  �e  umìjí  být
i d�entlmeni, a podr�eli nás, kdy� jsme �li na
podpatcích.

                        Michaela Hoblíková 9. B

V  divadle  jsem  byl  poprvé  v  �ivotì
a pøi�lo mi, �e na to, jak je to zvenku veliké,
to  je  uvnitø  docela  malé.    Zaujala  mì
závìreèná  scéna  s  kostlivci  a  jak  Dorotka
zachránila �vandu. Líbilo se mi to, proto�e
to bylo trochu stra�idelné.

Na  Václavském  námìstí  jsem  podal
upadlou rukavici jednomu Anglièanovi a on
mi zaèal moc dìkovat.

 Vojtìch Ondøich 9. B
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Foto na str.2.  Dne 5. 12. 2017 v tìlocviènì Z�, na cvièení oddílù �Cvièení pøed�kolních dìtí� a �V�eobecné gymnastika�, Mikulá�
rozdával nadílku.

CVIÈENÍ PRO DÌTI :



�  sportovní  hry,  cvièení  na
náøadí, zdravotní cvièení apod.

 


� základy atletiky, gymnastické
cviky, sportovní hry, cvièení na
náøadí,  zdravotní  cvièení,
soutì�e apod.

Za  SK  ASPV  cvièitelky  Jana
a Monika

Hodnì  zdraví,  pohybu
a  radosti  v  roce  2018  pøejí
cvièitelky SK ASPV Vele�ín.

Pro  ka�dého  zaèínají
vánoèní  svátky  v  jinou,  jemu
milou,  dobu:  dìtem
vyloupnutím  první  èokoládky
z  adventního  kalendáøe,
obchodòákùm  výzdobou
a koledami pomalu u� v øíjnu,
tatínkùm  koupí  stromeèku,
kapra,  punèe,  maminky  pocítí
opravdové  kouzlo  vánoèního
klidu  a�  v�ichni  rozbalí  své
dáreèky�    Na�í  tradicí  je:
pùjdem  spolu  do  Sportovní
haly  Jihostroj  a  uspoøádáme
Vánoèní turnaj pro dìti � letos
již  15.ročník ☺  . Hezké  ceny
opìt  sponzorovala  firma  FCC
Èeské Budìjovice.

V  první  skupinì  vyhrál
Matyá� Borovský nad Jakubem
Kozelským  po  nervy
drásajícím  souboji,  kdy�
v rozhodujícím setu bojovali a�
do  stavu  17:15!    Lucie
Homolková získala tøetí místo.

V  druhé  skupinì
vybojovali:  1.místo    Karel
Toncar,  2.místo    Eli�ka
Homolková,  3.místo  �  Adam
Oli�ar.

Závìrem  bych  chtìla  moc
podìkovat  v�em,  kteøí  nám
pomáhají  a  podporují  tento
krásný  sport.  Do  roku  2018
Vám  pøeju  zdraví,  pohodu
a radost.
Foto k èlánku na str. 11.

D. Javoøíková

Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské  sportovní
oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.
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:   m. Simson a  jiné
do r.90 i auta. 736741967

JSEM Z VELE�ÍNA
A

 3+1/4+1     BEZ RK!!!
NABÍZÍM

. Tel: 606 677 580

a s osobním vedením poradce.
Objednejte  se  na  bezplatnou
konzultaci zde:
http://zdravasnidane.hubnete.
cz/

èíslo 1  2018  

 vydáno ve Vele�ínì dne 3.1. 2018

Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum
mìsta Vele�ín,

Dru�stevní 596, 382 32, IÈ 71184198
 Internetová podoba na:

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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