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Mìsíc  bøezen  je  spojen  s  vítáním  jara,  s  oslavou  Dne
uèitelù a  je pøipomínán jako mìsíc knihy. My máme leto�ní
jaro  spojeno  hlavnì  s  intenzivní  pøípravou  na  zahájení
nejdùle�itìj�í  a  vpravdì  historické  stavby  nového
autobusového  nádra�í.  Stavba  je  v�ak  provázena  i  øadou
dopravních  omezení,  která  budou  trvat  víceménì  6 mìsícù.
  V  souèasné  dobì  vyjednáváme  o  doèasných  zastávkách
autobusových  spojù, které by mìly být � podle optimálních
návrhù a po odsouhlasení dopravní policií � po obou stranách
horní èásti námìstí, po kterém povede �jednosmìrka�.  Díky
porozumìní  vedení  Jihostroje  bude  doèasnì  povolena
i jednosmìrná komunikace kolem Trefy podél sportovní haly.
O  schváleném  dopravním  znaèení  a  hlavnì  trasách  budou
vedoucí stavby vèas informovat. Pøi jednáních s øediteli obou
nejvìt�ích  dopravcù,  Ing.  Homolou  (ÈSAD  AUTOBUSY)
a Ing. Kocarem (GW BUS), jsem se setkal s velice pozitivním
pøístupem,  kdy  jsme  projednali  souèinnost  jak  pøi  samotné
stavbì,  tak  i  pozdìji  v  organizaci  dopravy  s  dùrazem  na
zkvalitnìní  a  péèi  o  cestující.  Ing.  Homola  ocenil  to,  �e
v  na�em  terminálu  se  budou  moct  pasa�éøi  setkat
s  inteligentním  informaèním  systémem  a  nabídl  dal�í
spolupráci a doplnìní o �chytré� zastávky. Do nich je mo�né
v  reálném  èase  nahrávat  jízdní  øády  a  napojit  informace  na
systém v autobusech a dispeèinku. Takové spojení zaji��uje
okam�itou reakci, která se právì prostøednictvím svìtelných
panelù  na  zastávkách dostává okam�itì  k  cestujícím. Ti  tak
vìdí  o  pøíjezdu  daného  spoje  nebo  se  mohou  s  pøedstihem
dozvìdìt  o  náhradním  spojení,  jeli  napøíklad  neprùjezdná
komunikace.  Dal�í  modernizaci  zaznamenají  i  samotné
autobusy,  ve kterých bude  instalováno dobíjecí  zaøízení  pro
mobilní pøístroje. Do roku 2020 by mìly být autobusy online
na mapì, tedy aplikaci, kterou si cestující zdarma nainstalují
do svých smart mobilù. Na páteøních linkách a na spojnicích
okresních mìst s významnými obcemi a mìsty regionu  jsou
nasazovány stále lep�í a modernìj�í autobusy. Dotazníky pro
zji�tìní  pøání  cestujících  jsou  ke  sta�ení  na  webu
www.busem.cz.

Pøípravné  práce  (výbìr  dodavatele)  probíhají  i  v  sou
vislosti  s  výstavbou  èistírny  odpadních  vod  a  kanalizace
a rovnì� vodovodu v místní èásti Holkov (dotaèní podmínky
od M�P) a také se zateplením bytových domù Sídli�tì 376 �
379 (letos dùm 376377) a staré èásti hasièské zbrojnice (na
obì jsme získali dotace z IROP).

Kulturní,  sportovní
a  dal�í  spoleèenské
akce a takté� hlá�e
ní  v  mìstském
rozhlase  budou
oznamovány novou
znìlkou.
Autorem  je  známý
vele�ínský  muzi
kant  pan  Lubomír
Hrdlièka,  který  vy
tvoøil  tøi  rùznì
dlouhé verze vèetnì
té zpívané. Znìlkou
sice nebude ohla�o
vána  soutì�  na
pøemístìní  památ
níku  obìtem  obou
svìtových  válek,
ale  pøesto  vyzývá
me  veøejnost,  aby

se  vyjádøila  k  je
dnotlivým návrhùm
a  pomohla  komisi
a  poté  radì  mìsta
vybrat  ten  vítìzný,
popø.  doporuèila
nejvhodnìj�í  k  re
alizaci.
  Studie jsou zveøej
nìny  na  webu
mìsta (�projekty�) .
Zde na stránce jsou
pro  ilustraci  náhledy  k  jednotlivým  návrhùm.  Námìty
a  hodnocení  prosím  zasílejte  emailem  na  adresu
podatelna@velesin.cz  nebo  v  papírové  podobì  vlo�te  do
schránek v kinì èi mìstském úøadu.

Pìkné jaro pøeje
Josef Klíma, starosta
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Vá�ení ètenáøi.
Bøezen  je  tady  a  s  ním  se  blí�í  i  termíny  zahájení  prací  na
leto�ních akcích. V�echno je závislé na poèasí.

Ve  støedu 7.3  budeme otevírat  obálky  s  nabídkami na  akci
Kanalizace a ÈOV Holkov.

Od  zaèátku  dubna  zaènou  práce  na  rekonstrukci
autobusového  nádra�í.  Tady  stále  je�tì  øe�íme  problémy
s  dopravou,  které  vyvolá  uzavøení  komunikace  Budìjovická,
v  úseku  celé  délky  autobusového  nádra�í,  po  dobu minimálnì
dvou  mìsícù.  Øe�í  se  i  náhradní  stanovi�tì  pro  autobusovou
dopravu a není to úplnì jednoduchá situace. Od nás v�ech to bude
vy�adovat  jistou  dávku  pochopení  a  trpìlivosti.  V  pøedstihu
mohu informovat i o akcích kde jsou pevné termíny.

�  zaèínáme  6.4.  a  konèíme  14.5.
Podklady a materiál si mù�ete vyzvednout jako v�dy na radnici
v pøízemí.
Dìtský den v sobotu 2.6. od 13 hodin na fotbalovém høi�ti FC
Vele�ín.

Asi  jste  si  v�imli,  �e  musela  být  z  bezpeènostních  dùvodù
odøezána  podstatná  èást  koruny.  Posudky  odborníkù  nejsou
zrovna pøíznivé. Budeme muset korunu upravit (oøezat), zakrýt
dutiny a uvidíme, jak dlouho je�tì strom vydr�í. Sázeli ji obèané
Vele�ína  18.5.1919.  Jestli  v�echno  dopadne  jak  má,  budeme
sázet vedle lípu novou 28.øíjna 2018.

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.

� 9.3. od 17. hodin je výroèní èlenská schùze
v sále kina, od 18. hodin následuje pøedná�ka o letectví za První
republiky (PhDr. Daniel �vec)

Pøeji v�em krásný bøezen.
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. J. Klímovi a mìstskému úøadu
za  blahopøání  k  mému  �ivotnímu  jubileu.  Dìkuji  té�
p. Bohdalové za milou náv�tìvu a dárky.
                    Ludmila Svíbová

  p.  Jaroslavu  Bartizalovi  a  p.  Ale�i
Riegerovi, �e mi dne 14. 2.  t.  r. umo�nili náv�tìvu na základì
pozvánky Velvyslanectví Spolkové republiky Nìmecko v Praze.
Byl  jsem  pozván  na  premiéru  dokumentárního  filmu  �VLAK
SMRTI NA CESTÌ ZA SVOBODU�. Tohoto dokumentu jsem
se zúèastnil  jako pøímý  svìdek  tìchto událostí  na konci války
dne  8.  kvìtna  1945  v Netøebicích.  Dìkuji  za  zprostøedkování
nezapomenutelného zá�itku.
                       Vladimír Klenka
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   Zveme v�echny maminky i tatínky nejen
na    rodièovské  dovolené  do  mateøského
centra Vele�ínské klubíèko. Najdete nás v
prostorách  základní  �koly  ve  druhém  patøe  nad  mìstskou
knihovnou.  Co  s  sebou?  Pøezùvky,  30kè  za  rodinu  a  dobrou
náladu :) Centrum je pro vás otevøeno ka�dou støedu a pátek od

9:30  do  11:30,  je  ale  zapotøebí  pøijít
nejpozdìji do 10h, poté se vstupní prostory
zamykají. Na co se mù�ete tì�it?
Ka�dou  støedu  pøipraví  nìkterá  maminka
zábavný  program  (zpívání,  tancování,
cvièení,  tvoøení...),  je èas  i pro volné hraní,
svaèinku i seznámení.

Bylo a bude:
28.2.2018  se  konal  ma�karní  karneval
podrobnìj�í zpráva a fotky budou v pøí�tím
vydání zpravodaje.
25.3.2018  budeme  poøádat  dìtský  bazárek
v hasièárnì více informací na plakátu
28.3.2018  se  uskuteèní  Velikonoèní
klubíèko

Také mù�ete v na�em centru nav�tívit:

 � Jana Soukupová, tel. 605 339 338,
www.nesmenka.mysteria.cz  Mgr. Hana Císaøová,
tel.: 734 256 026, hana.cisarova@email.cz

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

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

Za MC Vele�ínské klubíèko Hanka Trávníková

§ Datum:
§ Sraz: v 8:00 v parku J.V. Kamarýta (u cukrárny)
§ Program: vycházka zamìøená na pozorování ptákù a  jejich
urèování podle hlasu
§ Trasa:  od  parku  areálem  zemìdìlského  dru�stva  do  sadu
u èistírny odpadních vod s ukonèením u  lípy v Latránu. Trasa
vede po zpevnìných cestách.
§ Pøedpokládaný konec  mezi 10 a 11 hodinou
§ Poøádá:  Liga  lesní moudrosti  kmen Otyókwa  a  ZO ÈSOP
Vele�ín
§ Doporuèené  vybavení:  nenápadné  obleèení,  dalekohled,
kapesní atlas ptákù
§ Kontakt: Radek Janák (radekjanak@seznam.cz) tel. 728 194
469, Jiøí Rù�ièka (ruzicka@velesin.cz), tel. 739 026 248

Pojïte  s  námi  na  ji�  tradièní  dopolední  vycházku  do  jarní
pøírody  za  krásným  ptaèím  koncertem.  Vycházku  povede
amatérský  ornitolog  Radek  Janák.  Letos  budeme  opìt  ménì
chodit a více poslouchat ptaèí zpìv:)
Tradice Vítání ptaèího zpìvu (Dawn Chorus Day) vznikla v roce
1983  v  Birminghamu,  kde
místní ornitologové pøi�li s
nápadem  pøivítat  v�dy
první nedìli v kvìtnu ptaèí
zpìv.  Èeská  spoleènost
ornitologická  se  k  této
mezinárodní  akci  pøipojuje
ji�  od  roku  1992.  Jde  o
jakési  symbolické  vítání,
kdy  je�tì  pøed  rozednìním
se  v  mnoha  zemích  svìta
scházejí  milovníci  ptactva,
aby  se  zaposlouchali  do
zvukùprobouzejícísepøírody.

 Radek Janák

Nestává  se  èasto,  aby  místní    Základní  umìlecká  �kola
U Høi�tì hostila skvìlé hudební osobnosti.
V  minulosti  to  byli  klavíristka  Veronika  Böhmová,  skladatel
Petr  Bazala,  violoncellista  Petr  Nouzovský  a  akordeonista
Ladislav Horák.

V úterý, 20. února,  se posluchaèùm z øad rodièù, �ákù �koly
i  pozvaných  hostù  pøedstavil  dal�í  skvìlý  muzikant,  pianista
Pavel Voráèek.

V programu zaznìly 4 skladby  klavírního cyklu V mlhách
Leo�e Janáèka a 12 etud op. 10 Fryderika Chopina.
Hned  v  úvodním  cyklu  se  interpretovi  podaøilo  svým pojetím
skladeb  a  pøesvìdèivými  dynamickými  nuancemi  vtáhnout
posluchaèe    do  citového  svìta  Leo�e  Janáèka  a  vyjádøit  jej
s empatií a pokorou.

Etudy  samy  o  sobì  jsou  nároèné  pro  svou    technickou
obtí�nost, zahrát najednou v�ech 12 etud op. 10 od F. Chopina,
v�ak    od  klavíristy    vy�aduje  skvìlou    fyzickou  i  psychickou
kondici.  V  pomalých  etudách  vyznìl  interpretùv  krásný
a odu�evnìlý tón, dramatiènost a kultivovaná forte pak v etudách
rychlých.  Pøi  jejich  interpretaci  podøídil  sólista  svou  brilantní
techniku celkovému výsledku.
Po  zaslou�eném  potlesku  zakonèil  Pavel  Voráèek  krásný
a inspirující veèer krátkým pøídavkem.

Zapsala Helena Mare�ová

Mìstská knihovna  Vele�ín oznamuje, �e v dobì
 z dùvodu èerpání dovolené
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Vá�ení  obèané,  zastupitelé  byli  osloveni  dopisem  ve  dvou
verzích. V té krat�í (viz Zpravodaj 022018) se signatáøi ptají na
�dvì  základní  otázky�.  V  té  del�í  (na  soukromém webu  pana
P.T.) kladou dal�í dotazy, na které mohli rovnì� dostat odpovìdi
vèetnì  v�ech  dokumentù  pøi  osobních  setkáních.  Ale  proto�e
volili  cestu  veøejnou,  rozhodli  zastupitelé  o  veøejné  odpovìdi,
kterou rozdìlili také do dvou medií.

Dotazy ve zpravodaji:
1.  Proè  v  lokalitì  Na  Vr�ích  nenabídl  developer  obèanùm

parcely k individuální výstavbì, jak bylo domluveno?
,  developer  vycházel

ze soutì�ního zadání, ve kterém se mimo jiné hovoøí, a zároveò
po�aduje, vybudování základní technické infrastruktury (neboli
ZTV), stanovuje se fixní prodejní cena pozemkù po dobu 5 let,
roz�íøí  odstavné  plochy  pro  vyu�ití  parkování  osobních
automobilù  pro  obyvatele  panelových  domù,  garantuje
pøenechání pozemku o plo�e cca 1.000 m2 mìstu pro mo�nost
výstavby  bytového  domu  a  zaruèí  dodr�ení  pøedlo�ených
podmínek.  Developer  pøevzal  smlouvy,  a  tudí�  i  podmínky,
pùvodního  developera  vèetnì  tvrdých  sankcí.  Developer,  èili
Tangenta, s.r.o. pøedala dílo � ZTV � dle smlouvy bez závad.

2.  Proè  mìsto  zaplatilo  výstavbu  sportovního  høi�tì
a  kamenné  zdi  u  parkovi�tì  Nad  Cihelnou,  kdy�  to  mohl  �
a patrnì také mìl � zaplatit developer?

 Jedná se o dva oddìlené projekty. První je
vybudování  ZTV,  jeho  pøevod  na  mìsto  a  následná  bytová
výstavba.  Druhý  je  souèástí  etapovì  nastavené  revitalizace
sídli�tì  (Regenerace  panelového  sídli�tì  Nad  Cihelnou  �
Na Vr�ích,  kam � kromì mnohého dal�ího �  spadá parkovi�tì
vèetnì chodníku a opìrné zdi a sportovní høi�tì).  Dotaz se týká
druhého mìstského  projektu,  je� mimochodem  zaznamenal  ji�
V.etapu.  Z  toho  vyplývá,  �e  developerský  projekt  nemá  nic
spoleèného  s  po�adavky  mìsta  na  regeneraci  sídli�tì,  které
podléhá  pøísným  podmínkám  vyhla�ovaných  pøíslu�ným
ministerstvem,  kdy  do  soutì�e  se mohl  pøihlásit  ka�dý  �  tedy
i zmínìný developer. Jinými slovy høi�tì a zeï uhradil ze 70%
stát a z 30% mìsto (dle podmínek dotace).

Obì  verze  dopisu  mají  spoleèné  rysy:  vycházejí  z  malé
informovanosti  signatáøù  a  z  toho  vyplývajících  sugestivnì
pøedkládaných  dotazù,  doplnìných  výrazy  �domníváme  se,
patrnì�  apod.  (pominu  zøejmì  i  jiné  dùvody).  Pro  doplnìní
uvádím,  �e  v�echny  smlouvy,  které  se  týkají  developerského
projektu �ZTV � Vele�ín JIH�, najdete na webu mìsta v roletce
Mìsto Vele�ín, zálo�ka Zveøejnìné smlouvy. Odpovìdi na dal�í
dotazy  z  druhé,  roz�íøené  verze,  posíláme  elektronicky  pánùm
P.T. a P.V.

Touto odpovìdí pova�ujeme vìc za uzavøenou.
Pokud  by  pánové  nebo  je�tì  nìkdo  jiný  po�adoval  dal�í
informace, nabízím, jako v�dy, osobní setkání, kde mù�u já i mí
kolegové pøedlo�it dal�í podklady. Vyzývám oba pány a i dal�í
zájemce, aby svoji iniciativu obrátili smìrem dopøedu a skuteènì
pomohli k výraznému rozvoji svého mìsta.

A na závìr: Zastupitelé mají  rùzné názory na vedení,  chod
a  rozvoj  mìsta,  setkávají  se  dennodennì  s  nejrùznìj�ími
situacemi k øe�ení, ale  a to zdùrazòuji  nikdy jsem se nesetkal
s tím, �e by nehledìli na rozvoj mìsta, nebo �e by nadøazovali
sebe nad zájem vìt�iny.

         Za zastupitele mìsta Josef Klíma, starosta

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

Pátek: 2.3., 16.3.

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 6.4.
Poslední svoz: 30.11.
UPOZORNÌNÍ
Z dùvodu státních svátkù ( pátek 6.7. a 28.9.) probìhnou

:

 � 1x mìsíènì
Pátek: 7.12.

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

Rùzné  úkoly,  klouzaèky,  prolézaèky  a  koblihy
èekaly  na  dìti  v  tìlocviènì  dne  13.  února  2018,
tentokrát  na  netradièním  cvièení  �  masopustním
cvièení s maskami.(foto str.2)

Za SK ASPV J. Voráèková a M. Votíková
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Restaurace  je  kompletnì  vybavená, má venkovní  terasou. Plocha  kuchynì 40 m2,  plocha  restaurace  98 m2.
Souèástí restaurace je i zázemí pro personál, pivní sklípek a venkovní skladovací prostor. Vý�e mìsíèního nájmu a délka
nájemní smlouvy je pøedmìtem výbìrového øízení.        Minimální vý�e nájmu je stanovena na 15.000, Kè a minimální
délka nájmu na 12 mìsícù. Dále pro výbìrové øízení                po�adujeme sepsaný podnikatelský zámìr. Praxe výhodou.
Prohlídka restaurace je stanovena na pátek 2.3. od 17:30 hod,

uzávìrka nabídek 6.3. V pøípadì dotazù tel.: 722 911 743,
email: tomas.culik@seznam.cz.

Mìsíèní odmìna 4.000, Kè. Dal�í informace na tel.: 722 911 743 nebo email: tomas.culik@seznam.cz.

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


