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Poèátek  roku  se  nesl  ve  znamení  prezidentských  voleb,
které svým zpùsobem polarizovaly na�i spoleènost. Vystoupení
v�ech kandidátù silnì podporovaných médii a sociálními sítìmi
se  v�ak,  podle mého  názoru,  zabývala  hlavnì  tématy,  které
prezident se svými ústavou danými kompetencemi témìø nièím
nemù�e zmìnit. Já jen doufám, �e se toto nìkdy a� diametrální
názorové a sociální  rozdìlování spoleènosti nepromítne  i do
na�ich podmínek. Ano, velice dùle�itý je souboj idejí, nápadù,
námìtù a názorù, co se ve mìstech a obcích bude opravovat,
budovat, vylep�ovat, co bude prioritou. V�e by se mìlo dít na
základnì  slu�nosti,  tolerance  a  alespoò  elementární  úcty
k názoru, který zrovna nyní není v�eobecnì pøijímaný. A� na
výjimky se toto dìje v na�em zastupitelstvu. Na øadì vìcí se
shodneme, na nìkteré máme rùzné názory, ale v�dy se chováme
slu�nì a vìcnì. Rozhodování o otázkách typu jak øe�it sociální
problémy,  co  s  restaurací  �Podkova�,  jak  øe�it  majetkové
problémy pøe�ívající z minulosti,  jak podpoøit nové bydlení,

jak docílit lep�í bezpeènost v dopravì napø. u �koly a podobnì,
jsou  velice  slo�itá.  Do  tìchto  okruhù  spadá  i  otazník  nad
obchodem  a  slu�bami  ve  mìstì.  Jistì,  to  by  mìla  zajistit
nabídka a poptávka, ale na stranì druhé stojí mo�nosti a otázka,
zda  je  ta  èi  ona  slu�ba  na malém mìstì  pro  provozovatele
a majitele rentabilní. Jsem rád, �e máme u nás jak �velké hráèe�
typu  Penny,  Jednota,  Pekárna  Srnín  atd.,  tak  velice  vítám
drobné �ivnostníky a podnikatele, a to ze v�ech oblastí slu�eb.
Mezi nì  øadím  i novì otevøený �Dùm øemesel Tøeba modré
z  nebe�,  kde  v  místì  bývalé  prodejny  potravin  u  sídli�tì
Na Vr�ích si mohou na�i obèané objednat nejrùznìj�í øemesl
nické  slu�by.  Vìøím,  �e  tato  provozovna  bude  vhodným
zpùsobem doplòovat souèasnou nabídku zavedených a zku�e

ných �ivnostníkù. O nabídce z oblasti slu�eb a obchodu ve
Vele�ínì  se  mohou  v�ichni  dozvìdìt  i  na  internetových
stránkách  www.velesin.cz  v  zálo�ce  podnikání.  Pokud  se
nìkteøí  poskytovatelé  v  této  rubrice  dosud neobjevili,  staèí

poslat nabídku svých slu�eb s kontakty na email:
mesto@velesin.cz nebo se zastavit pøímo na radnici a my v�e
na web doplníme.

Josef Klíma, starosta mìsta

(zdroj: https://volby.cz/)

Objekt v majetku mìsta získal nové nájemce

Autobusové nádra�í èeká v dohledné dobì rozsáhlá rekonstrukce
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Vá�ení ètenáøi.
Zima  ukázala  ke  konci  ledna  zuby  a  poctila  nás  snìhovou

nadílkou. Bylo fajn vidìt dìti, jak sáòkují a staví snìhuláky. Chci
podìkovat pracovníkùm na�í ,,rychlé roty� a panu Persánovi, za
velké  pracovní  nasazení  pøi  odklízení  snìhu  z  komunikací.
Podìkování patøí také v�em, kdo pøilo�í ruku k dílu a odklidí sníh
u  sebe  pøed  domem.  Ka�dá  taková  pomoc  je  dobrá.  Prosím
majitele  aut  o  parkování  tak,  aby  nebránily  zimní  údr�bì
a  prùjezdu  slo�ek  Integrovaného  záchranného  systému. Nìkdy
jde o minuty.

bìhem ledna jsme øe�ili hned tøi problémy s likvidací
rtuti  a  rtu�ových  pøístrojù  (nechtìli  je  ani  v  lékárnì  ani  ve
sbìrném dvoøe). S na�ím odpadovým hospodáøem  jsme pátrali
a zji��ovali, co lidem poradit. Likvidace rtuti je opravdu problém.
Na�li jsme sice firmy, které ji likvidují, ale jeïte s teplomìrem
do  Prahy��  Dohodli  jsme  se  tedy  takto.  Pokud  se  budete
potøebovat zbavit  rtuti nebo pøístrojù s  jejím obsahem, doneste
v�e  na  radnici.  Budu  mít  k  dispozici  nádobu  na  doèasné
uskladnìní  a  a�  se  naskytne  pøíle�itost,  necháme  materiál
zlikvidovat oprávnìnou spoleèností.

:  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.

Pøíjem  �ádostí  o  samovýrobu  palivového  døeva  byl
k 31.1.2018 ukonèen !!!

Pøeji v�em krásný únor.
  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

Upozoròujeme  v�echny  dr�itele  psù,  �e  místní  poplatek  je
splatný  do   (dle  vyhlá�ky  Mìsta  Vele�ín  è.  4/2015
o místních poplatcích).
Sazby poplatku dle vyhlá�ky Mìsta Vele�ín è. 4/2015 o místních
poplatcích, jsou stanoveny:

1.  Za prvého psa, jeho� dr�itelem je fyzická osoba bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty      800, Kè
b) v rodinném domku        300, Kè
c) v mìstské èásti Bor,Holkov, Chodeè,
Nádra�í, Skøidla (dále jen mìstská èást)    150, Kè

2.  Za  druhého  a  ka�dého  dal�ího  psa,  jeho�  dr�itelem  je
osoba bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty     1 200, Kè
b) v rodinném domku        450, Kè
c) v mìstské èásti          225, Kè

3.  Za  prvého  psa,  jeho�  dr�itelem  je  po�ivatel  invalidního,
starobního  nebo  vdovského  dùchodu,  který  je  jeho  jediným
zdrojem pøíjmu bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty      200, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa      300, Kè
b) v rodinném domku nebo v mìstské èásti  100, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa      150, Kè

Poplatková  povinnost  vzniká  prvním  dnem  mìsíce,  který
následuje po mìsíci, ve kterém pes dovr�il vìk tøí mìsícù nebo ve
kterém se stal poplatník dr�itelem psa star�ího tøí mìsícù.

Od  poplatku  v  trvání  jednoho  roku  od  vzniku  rozhodné
skuteènosti je osvobozen dr�itel psa, který:

a) pøevezme do dr�ení a vlastnictví psa nalezeného na území
mìsta nebo psa prokazatelnì získaného z útulku,

b) svého psa opatøí èipem.
Od poplatku ze psù je osvobozen dr�itel psa, kterým je osoba

nevidomá, bezmocná a osoba s tì�kým zdravotním posti�ením,
která  je  dr�itelem  prùkazu  ZTP/P  podle  zvlá�tního  právního
pøedpisu,  osoba  provádìjící  výcvik  psù  urèených  k  doprovodu
tìchto osob, osoba provozující útulek zøízený obcí pro ztracené
nebo  opu�tìné  psy  nebo  osoba,  které  stanoví  povinnost  dr�ení
a pou�ívání psa zvlá�tní právní pøedpis.

Poplatek je mo�no uhradit v pokladnì MìÚ, nebo pøevodním
pøíkazem  na  è.  úètu  582481309/0800,  který  je  veden  u Èeské
spoøitelny, a.s., ve Vele�ínì.

Variabilní symbol u poplatku ze psù uveïte èíslo evidenèní
známky psa a koncové è. 2.

Nebudouli  poplatky  zaplaceny  poplatníkem  vèas  nebo  ve
správné  vý�i,  vymìøí  mu  mìstský  úøad  poplatek  platebním
výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem.

                                                                          EO MìÚ Vele�ín

Upozoròujeme  obèany,  �e  poplatek  za  svoz  a  likvidaci
komunálního odpadu na  rok 2018 ve vý�i 660 Kè na  jednoho
poplatníka je splatný do  (dle OZV Mìsta Vele�ín è.
4/2017 o poplatku za komunální odpad).

Poplatníkem  je  ka�dá  fyzická  osoba,  pøi  její�  èinnosti  na
území  mìsta  vzniká  komunální  odpad,  zejména,  která  je
pøihlá�ená na území mìsta k trvalému pobytu, jako� i ta, která
má  k  nemovitosti,  nebo  její  èásti  urèené  k  bydlení  na  území
mìsta právo vlastnické nebo právo u�ívací (i odvozené) svìdèící
právu nájemnímu èi podnájemnímu a pokud takto nemovitost, èi
její èást, za úèelem pobytu ve mìstì u�ívá.

Poplatek  lze  uhradit  v  pokladnì  MìÚ  nebo  pøevodním
pøíkazem na è. úètu: 582481309/0800, který je veden u Èeské
spoøitelny, a.s., ve Vele�ínì. Variabilní symbol uveïte ve tvaru:
èíslo popisné a koncové è. 4.

Nebudeli poplatek uhrazen vèas nebo ve správné vý�i, bude
vymìøen platebním výmìrem.
                                                                                EO MìÚ Vele�ín

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  písemné
blahopøání  k  mým  narozeninám.  Souèasnì  dìkuji  za  pøedaný
dárek  a  milou  náv�tìvu  pani  Marii  Radové  a  pani  Rù�enì
Papou�kové.              Jan �tindl

  panu  starostovi,  Mgr.  J.  Klímovi,  za  písemné
blahopøání  k  narozeninám. Dìkuji  také  paní  Radové  a      paní
Papou�kové za pøedání dárku.                             Oháòka Z.

  Ve  ètvrtek  18.  ledna  jsme  se  se�li  v  Kinokavárnì  Relax,
abychom pøedali výtì�ek z Adventního charitativního trhu, který
se  konal  3.  prosince  2017.  Spoleènì  se  zástupci  dal�ích
zúèastnìných, jsme vìnovali peníze tam, kde je jich potøeba.

První  èástku  ve  vý�i  20  tis.  korun  jsme  vìnovali  ZU�  ve
Vele�ínì.  Z  tohoto  daru  �kola  podporuje  výuku  �ákù
v arteskupince výtvarného oboru ZU�.

Dal�í èástku ve vý�i 20 tis. korun obdr�ela Charita Kaplice
na  podporu  peèovatelské  slu�by  ve  Vele�ínì,  sociální
rehabilitace  Tolerance  a  Nízkoprahového  zaøízení  pro  dìti
a mláde� MOLO, které je zøízeno také ve Vele�ínì a poskytuje
zázemí pro místní mláde�.

Poslední  èástku  obdr�elo  Centrum  Bazalka  z  Èeských
Budìjovic,  které  provozuje  stacionáø  pro  dìti  s  posti�ením,
speciální mateøskou a základní �kolu. Bazalku nav�tìvují i  dìti.
A proto�e práce zamìstnancù tohoto centra je nároèná a penìz
na sociální slu�by není mnoho, urèitì  jim èástka 21  tis. korun
pomù�e.

Ètvrteèní  odpoledne  definitivnì  uzavøelo  práci  a  pomoc
v�ech, kteøí  se podíleli  na Adventním charitativním  trhu 2017
a  já  doufám,  �e  v  leto�ním  roce  se  opìt  v�ichni  setkáme  na
dal�ím, ji� 14. roèníku.

Hana Rù�ièková,øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Dne  18.  1.  2018  nám  byl  prostøednictvím  øeditelky  KIC
mìsta  Vele�ín  p.  Hany  Rù�ièkové  pøedán  finanèní  výtì�ek
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       Mateøské  centrum Vele�ínské  klubíèko  Pøijïte  si  s  dìtmi
pohrát  do  na�eho  mateøského  centra  Vele�ínské  klubíèko.
Tì�íme se na Vás ka�dou støedu a pátek od 9:30 do 11:30,  je
v�ak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté se vstupní
prostory uzamykají. Kde nás najdete? Ve druhém patøe základní
�koly  nad  mìstskou  knihovnou.S  sebou  si  nezapomeòte
pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek za rodinu ve vý�i 30 Kè
(støeda), 20Kè (pátek) za rodinu.

V únoru plánujeme jako ka�doroènì dìtský karneval, který
se bude konat  ve  støedu 28.února od 10h. V�echny Vás  tímto
srdeènì zveme, kostým dítìte vítán:) tento den bude pøíspìvek
za rodinu 40Kè

Za MC Vele�ínské klubíèko  Hana Trávníková

Na�e zásahová jednotka má nyní 20 èlenù, z toho je 6 velitelù
dru�stva a 8 strojníkù, nositelù dýchací techniky je 13 (ti mohou
zasahovat  v  nedýchatelných  napø.  zakouøených  prostorech).
8  èlenù  je  pro�koleno  kurzem  ve  vypro��ování  osob
z havarovaných vozidel. Na�e jednotka je toti� zaøazena do tzv.
pøedurèenosti na dopravní nehody.  Dále 13 èlenù absolvovalo
pro�kolení tzv. First Responderù, kteøí mohou s pøístrojem AED
(automatizovaný  externí  defibrilátor)  poskytnout  první  pomoc
pøi  srdeèní  zástavì  (viz  èlánek  v  9.  vydání Vele�.  zpravodaje
2017).  V  prùbìhu  roku  opìt  probìhla  pravidelná  odborná
pøíprava v�ech èlenù jednotky, vèetnì praktického výcviku.

Technika,  kterou  jednotka  v  souèasné  chvíli  disponuje,  je
CAS 32 T815 ( isternová utomobilová tøíkaèka), dále CAS
16 Magirus a DA 12 AVIA. Dal�í souèástí na�eho vybavení je
novì  i  hydraulická  vypro��ovací  sada  zn.  Lukas
s  pøíslu�enstvím,  urèená  právì  k  vypro��ování  osob
z  havarovaných  vozidel. Mimo  jiného  jednotka  vlastní  i  dal�í
technické  prostøedky  po�ární  ochrany,  napø.  motorové  pily,
elektrickou centrálu, kalová èerpadla, záchranný èlun a dal�í, to
v�e pro pomoc a záchranu obèanù.

(Jen pro  srovnání:  rok 2016 � 32  zásahù,
2015 � 19 zásahù)

Jménem  velitele  zásahové  jednotky  SDH  Vele�ín  dìkuji
v�em  na�im  èlenùm  za  jejich  obìtavou  a  nezi�tnou  pomoc
obèanùm.               Petr Zifèák

�Bohu k slávì, vlasti ke cti a bli�nímu ku pomoci.�

Vá�ení  èlenové  ÈRS  z,s.  místní  organizace  Vele�ín  tímto
Vám  oznamujeme,  �e  výroèní  èlenská  schùze  se  bude  konat
v  v .

Srdeènì Vás zve výbor ÈRS z,s místní organizace Vele�ín

Neformální  setkání  s  policistou  npor.  Jiøím  Kalinou
z  obvodního  oddìlení  Kaplice,  probìhlo  23.1.  v  zasedací
místnosti kina. Téma setkání bylo: (NE)bezpeèný vìk.

Shlédli jsme instruktá�ní modelové pøípady urèené skupinì
obyvatel v seniorském vìku a p. Kalina odpovídal i na konkrétní
dotazy  pøítomných.  Dozvìdìli  jsme  se  spoustu  dobrých  rad
a návodù, jak pøedcházet nepøíjemným situacím.  Snad ka�dý si
z  tohoto  ,,povídání� odnesl nìjakou my�lenku a podnìt  jak  se
zachovat  v  podobných  situacích.  Toto  setkání  se  mohlo
uskuteènit  jen  díky  vstøícnosti  p.  Kaliny  a  já  doufám,  �e  to
nebylo naposled.

Informovanost  rizikové  skupiny  obyvatel  je  dùle�itá
a takováto preventivní opatøení mají urèitì svùj význam.

Rada nakonec: ulo�te si do svých telefonù kontakt na na�e
strá�níky (pod èlánkem Postrìhy z radnice) a èíslo 158 na Policii ÈR.

          Jirka Rù�ièka , místostarosta

z adventních trhù ve vý�i 20.000, Kè. Na�e podìkování nále�í
v�em organizátorùm a úèastníkùm této akce:
  p. Hanì Rù�ièkové
  Spoleènosti pøátel mìsta Vele�ín
  p. Milanovi Noskovi
  2. stupni Z� Vele�ín
  M� Vele�ín
  Jednotì Kaplice
  Klubu maminek Vele�ínské klubíèko
  p. Vackové ze Skøidel
  p. L. �vecové
  Øeznictví Josef Foitl
  ZU� Vele�ín
  pøátelùm a známým v�ech vý�e uvedených
Prostøednictvím  tohoto  daru  mù�eme  i  nadále  zkvalitòovat
a rozvíjet na�e slu�by.

Za Charitu Kaplice Mgr. Ivana �áèková

Jménem  v�ech  zamìstnancù  Základní  umìlecké  �koly
Vele�ín a spolku SRP� dìkuji hlavnímu organizátorovi  � KIC
mìsta Vele�ín v èele s paní Hanou Rù�ièkovou, v�em spolkùm
i  jednotlivcùm,  kteøí  se  podíleli  na  pøípravì  i  prùbìhu
Adventního trhu 2017, za sponzorský dar na�í �kole ve vý�i 20
tis. Kè. Finanèní  prostøedky budou pou�ity,  tak  jak  tomu bylo
i v minulých letech, pro �áky na�í �koly, pøedev�ím výtvarného
oboru.           Je�tì jednou, veliký dík v�em!

Za ZU� Vele�ín Mgr. Valerie Vacková, øeditelka �koly

Pøi  vzpomínce  na  7.  leden  loòského  roku  se  mi  vybaví
studené, mrazivé  ráno. Letos 6.  ledna   krásný  témìø  jarní den,
milosrdný k tìm, kteøí se od rána pøipravovali koledovat na "Tøi
krále".  Jako v�dy hodinová pøíprava na  faøe, která praskala ve
�vech,  proto�e  tolik  dìtí  pohromadì mo�ná  neza�ila.  Dospìlý
doprovod nemìl jinou mo�nost, ne� koledovat  se ètyømi i pìti
"králi". Dìti si tento den oblíbily, proto�e díky Vám v�em, kteøí
je obdarujete za zpìv, si domù nesou spoustu laskomin. Ale i tak
jim patøí velký dík za témìø celodenní "procházku" ve Vele�ínì
i okolí. Celá Tøíkrálová sbírka stojí hlavnì i na Vás dárcích. Vám
v�em, kteøí jste jakoukoliv èástkou pøispìli do kasièek, patøí také
velké díky. Díky i v�em dospìlým, kteøí doprovázeli dìti, díky
pí. Valou�kové za perníèky pro koledníky a díky pí. �varcové za
polévku na posilnìnou.

A nakonec to nejdùle�itìj�í. Ve Vele�ínì, Vele�ínì  Nádra�í,
Skøidlech, Markvarticích, Chodèi, Borech, Mojném, Èernici, Sv,
Janu  n.  Mal�í,  Sedlci,  Loèenicích  a  Mokrém  Lomu,  bylo
vykoledováno

  a  pøilehlých  obcích  koledovali:  Ká�a
Juhaòáková,  Lucie  Lavièková,  Bonifác  Bartizal,  Michaela
Petrová,  Nikolka  a  Natálka  �indeláøovy,  Maru�ka  Urbanová,
Filip Sumerauer, Va�ek �áèek,  Petr Vítù, Alex Sinetar, Adam
a  Filip  Polokovi,  Eli�ka  a  Tomá�  Holubovi,  Lenka  Beranová,
Kristýna  Pìnkavová,  Aneta  Kandìrová,  Eli�ka  Hulíková,
Veronika  Nìmeèková,  Kaèenka  Havlová,  Háta  a  Adam
Oli�arovi, Ema Korbelová, Matyá� Borovský, Natálie Kozová,
Eli�ka Øihoutová, Dominik Pannách, Michal Hovorka, Barbora
Gale�toková,  Vendulka  Brtová,  Sabina  Bohdalová,  Ane�ka
Riegerová, Matyá� Zivèák, �tìpán Wolf, Fanda Kunkela, Marie
Radová, Terezka a Tomík Èápovi, Jakub Balík, Bìtka a Kaèenka
Gajovy,  Adam  Pechoè,  David  Václavík,  Lucka  Havlíková,
Marek  Sulzer,  Tomá�  Pokorný,  Rostík  a  Kamilka  Müllerovi,
Jana  Poláková,  Vanessa  Matu�ková,  Jakub  Kozelský,  Anièka
Síkorová, Leona a Sára Prilipínovy a Mí�a Hosenseidl.

Radka  a  Jolanka    Jani�ovy,  Gábina  Tlapová,
Jakub  Brouèek,  Anièka,  Eli�ka  a  Vojta  Skláøovi  ,Eli�ka
Martinusová, Tomá�, Honza a Vojta Fránovi a David Jano��ák.V
Sedlci Zuzka, Madla, Mates a Standa Maòáskovi.
Lucie  Kyrianová,  Roman  Veselý,  Julie  Mroèková,  Jaroslav
Kyrian,  Ondøej  Novotný,  Pavlínka  Berková,  Gábina  a  Luká�
Tlapovi a Lucie Ko�íèková.  Adélka a Aneta
Vlkovy,  Markéta  Dychtlová  a  Ondøej  Brù�ek.
Ane�ka  a  �tìpánka  Mráèkovy,  �imon  a  Eva  Kostohryzovi,
Kristýna,  Eli�ka,  Lucka  a  Majda  Homolkovy,  Terezka
Pöschelová,  Josefína  Traplová  a  Martínek  Balek.
Benedikt, Marie, Hedvika a Jiøí Bernard Balkovi.

Za Farní charitu Vele�ín dìkuje v�em Zdenka Kleinová.
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05. 02. 2018   v 18.00 hod.  Sál ZU� 
� dechové nástroje

20.  02.    v  18:00  hod.  Sál  ZU�  
 (�ák prof. Martina Ballýho)

Vá�ení obèané, dne 22. ledna jsme adresovali zastupitelùm mìsta
otevøený dopis, ve kterém se ptáme na dvì základní otázky:

Z  kapacitních  dùvodù  Zpravodaje
mù�eme pøedstavit jen velmi struèný úvod do problematiky. Na
adrese www.forumvelesin.cz/dopis naleznete celé znìní dopisu
a související èlánky (a také tento, nezkrácený, èlánek). Dìkujeme
za pochopení.

Struèná historie developerského projektu (ZTV)
V  r.  2004  zastupitelstvo  schválilo,  �e  v  lokalitì Na Vr�ích

probìhne  výstavba.  Mìsto  vykoupilo  od  pùvodních  majitelù
pozemky a v r. 2008 vypsalo veøejnou soutì� na developera.

Domluva byla  tehdy následující: Mìsto prodá developerovi
své  (pøedtím  vykoupené)  pozemky  za  1,  Kè/m2,  developer
vybuduje  sítì  (ZTV),  sportovní  høi�tì,  roz�íøí  parkovi�tì  Nad
Cihelnou  a  mìstu  Vele�ín  ponechá  jednu  volnou  parcelu  na
výstavbu mìstské  bytovky. Dále mìl  developer  po  dobu  5  let
prodávat  parcely  zájemcùm  za  max.  cenu  890  Kè/m2  a  také
stavìt domy na klíè, v�e na  své podnikatelské  riziko. V  letech
20082012  probíhaly  zmatky  okolo  výbìru  developera:  tøi
vybraní developeøi, dvì výbìrová øízení a jedna pokuta ulo�ená
mìstu od ÚOHS, kdy nakonec byla vybrána spoleènost Tangenta
� ta nyní, , ZTV buduje, ov�em parcely
k  individuální  výstavbì  v  souèasnosti  nenabízí  (a  pùvodní
podmínky  neplní,  viz  dále).  Otázka  zní:  Proè?  A  nebrzdí  to
rozvoj na�eho mìsta?

Struèná  historie Regenerace  panelového  sídli�tì Na Vr�ích
(RPS)

Od r. 2013 probíhá nezávisle na ZTV a v tìsné blízkosti ZTV
druhý  projekt:  regenerace  sídli�tì  Na  Vr�ích  (Nad  Cihelnou).
Práce  objednává  a  platí  mìsto,  nicménì  realizuje  je  také
spoleènost  Tangenta  (tentokrát ).  Dosud
probìhlo  5  etap,  v  celkové  cenì  25  mil.  Kè.  V�echny  etapy
realizovala  spoleènost  Tangenta.  Ve  II.  etapì  RPS  se  mj.
postavilo  sportovní høi�tì, ve  III.  a V. etapì kamenná zeï,  je�
le�í  mezi  parkovi�tìm  u  panelákù  a  soukromým  pozemkem
developera (zeï podpírá svah, na kterém bude developer stavìt
bytové domy).

K  prvnímu  odstavci  dodejme,  �e  pro  developera  je
samozøejmì  ekonomicky  výhodnìj�í  stavìt  domy  na  klíè  ne�
prodávat  samotné  parcely.  Developer  prodá  dùm  s  parcelou
minimálnì 5krát drá� ne� samotnou parcelu. V pøípadì ZTV Na
Vr�ích jde o �byznys� v hodnotì min. 125 mil. Kè.

Vá�íme si práce na�ich zastupitelù a vìøíme, �e se problémem
budou  zabývat  a  �e  budou,  tak  jako  dosud,  obhajovat  zájmy
obèanù.

Za signatáøe dopisu Pavel Trajer a Petr Vágner

Strá�níci  upozoròují  øidièe,  kteøí  odstavují  a  parkují  svá
vozidla  u  kraje  vozovky,  aby  dbali  povinnosti    zanechání
dostateèného prostru k projí�dìní  vozidel,  zvlá�tì  vozidel  IZS
(integrovaného záchranného systému). V zimním období je také
tøeba  pøihlédnout  k  prùjezdu  vozidel,  odstraòující  sníh.
V  pøípadì,  �e  bude  parkující  vozidlo  tvoøit  pøeká�ku
v  prùjezdnosti,  má  policista  i  strá�ník  oprávnìní  k  naøízení
odtahu. Pokuta a platba za odtah pak �putuje� za neukáznìným
øidièem.

Dále strá�níci apelují na v�echny øidièe, kteøí ráno vozí dìti
do základní a mateøské �koly, na ohleduplnost k chodcùm a opìt
zastaveným  vozidlem  neblokovat  prùjezdnost.  Jízdou
v obytných zónách je tøeba dodr�ovat i max. povolenou rychlost
20km/h, co� je hlavnì v zimním období a pøi námrazách beztak
rychlost pøíli� vysoká.
          strá�níci MP Vele�ín  Václav Ottenschläger, Alois Lackinger

Letos se ji� po ètvrté uskuteènil bazárek
a men�í  aukce.  Tento  rok  putoval  ve�kerý
výtì�ek  pro  pìtiletou  malou  bojovnici
Karolínku,  která  trpí  dìtskou  mozkovou
obrnou.  Velmi  jí  pomáhá  rehabilitace
v  lázních,  která  je  jen  èásteènì  hrazená
poji��ovnou.  O  to  vìt�í  radost  máme,  �e
jednu  takovou  terapii  mù�e  rodina
Karolínky  zaplatit  za  výtì�ek  na�í  akce,
který  byl  40  331  Kè.    Velmi  dìkuji
darujícím,  nakupujícím,  mìstu  Vele�ín  za
poskytnutí  prostor,  pracovnicím  KICU  za
dlouholetou pomoc a dále v�em co mi s pøípravou bazárku  ji�
ka�doroènì pomáhají ! Bez Vás v�ech by to ne�lo ! Neprodané
vìci z bazárku byly roztøízeny  dvì velké krabice pøekrásného
obleèení  pro  miminka  a  men�í  dìti  jsme  odvezli  na  dìtské
oddìlení v Èeském Krumlovì, èást vìcí byla uschována opìt na
pøí�tí rok a zbytek vìcí si odvezla Charita Broumov.

 Bc. Michaela Jaro�ová

V prosinci 2017 byla ukonèena realizace pilotního projektu
�Místní akèní plán rozvoje vzdìlávání na území ORP Kaplice�.
Do  projektu  byly  zapojeny  obce,  v�echny  základní,  mateøské
a  umìlecké  �koly  na  Kaplicku,  Dùm  dìtí  a  mláde�e  a  dal�í
organizace,  které  se  na  vzdìlávání,  vèetnì  neformálního
a  zájmového,  podílejí.  Díky  projektu,  financovaného
z  Evropského  sociálního  fondu  prostøednictvím  Operaèního
programu  Výzkum,  vývoj  a  vzdìlávání,  byl  ve  vzájemné
spolupráci  zpracován  strategický  plán  na  období  záøí  2018  �
srpen 2020 a realizovány rùzné vzdìlávací akce pøedev�ím pro
pedagogy jednotlivých �kol. Strategický plán byl pøedstaven na
závìreèné konferenci  projektu,  kde bylo mimo  jiné vysloveno
podìkování v�em, kdo se do plánování zapojili a podíleli se na
tvorbì dokumentu. Plán obsahuje konkrétní aktivity a èinnosti,
na kterých chtìjí �koly ve prospìch dìtí spolupracovat. Vlastní
plánování  bude  dále  pokraèovat,  aby  mohly  být  plánované
aktivity  postupnì  naplòovány  a  bylo  mo�né  dokument
ka�doroènì  aktualizovat. �Pro  zaji�tìní  nákladù  spojených
s  plánováním  bude  do  Evropského  sociálního  fondu  znovu
podána  projektová  �ádost,�  doplnila  Eva  Tarabová  z  MAS
Pomal�í o.p.s., øeditelka realizátora projektu.

Dal�í  informace  a  aktuality  jsou  zveøejnìny  na  webových
stránkách projektu
http://www.mapvzdelavani.cz/orpvprojektu/orpkaplice/.
kontakt: Zdenìk Øíha, MAS Pomal�í o.p.s., +420 774 050 409,

planujeme@seznam.cz
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V pøedvánoèním èase se u jednoho stolu se�li zástupci obcí,
poskytovatelù  a  u�ivatelù  sociálních  slu�eb,  aby  spoleènì
projednali aktuální situaci v sociální oblasti na Kaplicku. Cílem
bylo zejména zjistit potøeby u�ivatelù slu�eb a dohodnout, které
slu�by  je  budou  pro  nejbli��í  období  zaji��ovat.  Jednalo  se
napøíklad  o  peèovatelské  slu�bì,  domovì  pro  seniory,
nízkoprahových  zaøízeních  pro  dìti  a  mláde�,  sociálním
poradenství  a  dal�ích  slu�bách.  V�e  bylo  zapracováno  do
strategického  dokumentu,  tzv.

. Tyto èinnosti byly podpoøeny
Jihoèeským krajem v rámci projektu Plánování sociálních slu�eb
v Jihoèeském kraji II.

Vlastní  plánování  sociálních  slu�eb  bude  dále  pokraèovat
zpracováním nového dokumentu na období 2020 � 2022. Tento
proces  bude  v  tomto  a  pøí�tím  roce  zaji�tìn  realizací  projektu
Støednìdobý plán rozvoje sociálních slu�eb na území SO ORP
Kaplice,  který  je  financován  z  Evropského  sociálního  fondu
prostøednictvím  Operaèního  programu  Zamìstnanost. �V�em,

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

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

kterých  se  oblast  sociálních  slu�eb  dotýká,  bude  umo�nìno
zapojit  se  napø.  formou  pøedkládání  návrhù  a  pøipomínek  do
tvorby nového plánu,� doplnila za realizaèní tým projektu Eva
Tarabová, øeditelka MAS Pomal�í.
Dal�í  informace  a  aktuality  jsou  zveøejnìny  na  webových
stránkách realizátora projektu http://www.maspomalsi.cz/.
kontakt: Zdenìk Øíha, MAS Pomal�í o.p.s. +420 774 050 409

planujeme@seznam.cz



7

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

Jihoèeská  centrála  cestovního
ruchu  vydala  pohádkovou  knihu
popisující  krásy  regionu
Novohradska a Doudlebska jejím�
autorem  je  jihoèeský  spisovatel
Oldøich  Petrá�ek.  Tyto  pohádky
patøí do edice pohádkových kní�ek
s  názvem Pøíbìhy  z  ji�ních Èech.
Scénáø v�ech je podobný. Literární
prùvodce  v�dy  ukazuje  ètenáøùm
krásy  urèitého  regionu  ji�ních
Èech,  pøitom  pøedstavuje  povìsti
a rozprávky a tím je láká k náv�tìvì.

Kniha Pøíbìhy z ji�ních Èech �
Novohradsko  a  Doudlebsko
obsahuje  47  povìstí  a  lidových
povìreèných vypravování z tohoto
málo  známého,  ale  pùvabného
koutu ji�ních Èech, rozkládajícího
se  od  Èeských  Budìjovic  a�  k
rakouské  hranici,  kde  se  to  jen
hem�í  vodníky,  bludièkami,
ïáblíky  a  dal�ími  tajemnými
bytostmi  a  jevy.  �Lidové  zvyky
a  povìsti,  byly  a  stále  jsou
samozøejmou  souèástí  �ivota
národa,  na  které  bychom  nemìli
zapomínat.  Je  v  nich  ukryta
hluboká  moudrost,  víra,  �ivotní
zku�enosti  a  tradice  na�ich
pøedkù,� uvedl autor knihy Oldøich
Petrá�ek.

Pohádky  z  Novohradska
a  Doudlebska  jsou  souèástí
jednotné  edice  atraktivních  knih
Jihoèeské  centrály  cestovního
ruchu  (dále  JCCR.  �Kniha  v�dy
hravou  formou  ètenáøi  popí�e
urèité  území  ji�ních  Èech.  Chtìli
jsme prezentovat jihoèeská témata,
pøíbìhy  a  pohádky  atraktivnì  pro
rodiny  s  dìtmi,�  uvedl  øeditel
JCCR  Jaromír  Polá�ek,  autor
tohoto  nápadu  o  propojení
literatury a cestovního ruchu.

"Kní�ka  je  pìkný  návod  kam
se  zatoulat  v  na�em  krásném
regionu. Mohl by to být i zajímavý
námìt pro místní knihovny, kde by
se mohly  konat  besedy  s  autorem
právì  na  téma  pohádkové  knihy
o  Novohradsku  a  Doudlebsku,"
uvedl  jednatel  a  produktový
mana�er  destinaèní  spoleènosti
Novohradsko  Doudelbsko Michal
Jarolímek.

Po Novohradsku a Doudlebsku
vznikla dal�í kniha o Toulavì, co�
je oblast Táborska, tøetí pojednává
o putování dvou losíkù Lipenskem.
Bìhem následujících  let  vzniknou
dal�í  pohádky  i  z  ostatních
destinaèních  managementù
jihoèeského  kraje,  které  JCCR
v  regionu  zaèala  zøizovat  pøed
dvìma lety. Zatím jich je 10, brzy
vznikne 11  Krumlovsko. Oblasti
se pod vedením svých destinaèních
mana�erù a ve spolupráci s JCCR
samostatnì  rozvíjí  a  zaji��ují  si
propagaci  turistických  cílù
a  kompexní  nabídku  produktù  èi
slu�eb.  Od  roku  2018  zaènou
podobné  destinaèní  managementy
vznikat po celé Èeské republice.

  Pavel Pechou�ek
(knihu  nebo  besedu  s  autorem  je
mo�né  objednat  na  emailu  �
pavel.pechousek@email.cz  nebo
na telefonu 733 671784)
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  kompletní realizace
zahrad  a  mnoho  dal�ích  èinností
v  zahradnických  pracích  (kvalita
a dobrá cena).

Tel.: 604 231 577,

  ve  Vele�ínì  hledá
pracovníka  na  pozici  rozpoètáø  �
pøípraváø.  Pracovní  náplní  je  tvorba
cenových  kalkulací,  výpis
a  objednávky  materiálu,  jednání  se
subdodavateli a zákazníky.   Nabízíme
zázemí  stabilní  firmy.  K    dispozici
slu�ební vozidlo a telefon.
Po�adujeme  samostatnost  a  zodpo
vìdnost.  Nástup  ihned.  Kontaktní
osoba:

Radek Bína, 602171307,
stavebnifa.bina@tiscali.cz

 k pronájmu J.V.
Kamarýta 8, prodejna 30m2, sklad 7,5
a  8,5m2,  sociální  zaøízení,  sklep,
zahrada.  Kontakt  605  833  805  nebo
607 781 696

,
kuch. linku, sedaèku, válendu, sporák,
stùl. Dívèí kolo po go.

Tel.: 604 261 905

(mírnì pokroèilí) s rodilým mluvèím,
volejte 607 806 439
(H. Rù�ièková � KIC mìsta Vele�ín).

Zdravì,  bez  hladu,  bez  omezování,
s poradcem a natrvalo.
http://

èíslo 2  2018  
vydáno ve Vele�ínì dne 31.1. 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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