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S poèátkem dubna se zvý�í nároènost dopravy nejenom na
hlavních  silnicích,  ale  i  ve  mìstì.  V�ichni  øidièi,  jak
�sváteèní�,  tak  v�ichni  ostatní  se  setkají  také  s  mnoha
omezeními,  která  si  vy�ádá  nároèná  rekonstrukce
autobusového  nádra�í.  Takté�  chodci  musejí  být  více
ohleduplní a zároveò pozorní. Spoleènost Znakon, a.s., která
bude rozsáhlé práce realizovat, a stavební a technický dozor
vèas  oznámí  upozornìními  ve  vývìskách  a  domovních
schránkách  úpravy  v  dopravì.  Doèasné  zastávky
autobusových spojù budou rovnì� znaèeny. Jak zhotovitel, tak
vedení  mìsta  v�echny  úèastníky  provozu  na  pozemních
komunikacích,  ale  i  majitele  nemovitostí  na  námìstí
a  nejbli��ím okolí  �ádají  o  opatrnost  a  trpìlivost  v  prùbìhu
prací.  Omezení  rùzné  nároènosti  budou  trvat  po  dobu  �esti
mìsícù. Vele�ín v�ak získá autobusový terminál, který zmìní
vzhled místa, ale dodá mu zároveò i novou kvalitu.

V  uplynulých  dnech  jsem  absolvoval  nìkolik  dùle�itých
jednání,  která  v�echna  mìla  spoleèného  jmenovatele  �
dopravu. Dobré  zprávy mám pro  �irokou veøejnost,  kdy  jak
autobusové,  tak  vlakové  spoje  vèetnì  expresních  linek
zùstávají  pro  Vele�ín  zachovány  v  plném  rozsahu.  Na  rok
2019  Øeditelství  silnic  a  dálnic  È.  Budìjovice  pøipravuje

projekt  na  rekon
strukci  køi�ovatky
na  silnici  I/3  (první
vjezd do mìsta od È.
Budìjovic),  co�  by
mìlo  probíhat  sou
èasnì  s  øízením  na
výstavbu  podchodu,
co�  vítají  i  Èeské
dráhy  kvùli  bez
peènosti  cestujících
právì  vlakových
spojù.

Zajímavé odkazy
naleznete na internetových stránkách  v èásti
vìnované veøejné dopravì. Rád bych upozornil na informaci
o tzv. Jihoèeské krajské jízdence JIKORD plus. JIKORD plus
je rodinná jízdenka, která stojí 250 Kè a mohou ji vyu�ít a�
2 dospìlí a a� 3 dìti do 15 let po celém Jihoèeském kraji pøi
cestování  hromadnými  dopravními  prostøedky  (linkové
autobusy, vlaky, MHD), které jsou v závazku veøejné slu�by.

Kromì  toho  jízdenka  poskytuje  slevy  na  vstupném  do
vybraných  kulturních  zaøízení  od  rùzných  obchodních
partnerù. Za pozornost stojí vizualizace pøipravované dálnice
D3 v trase Dolní Tøebonín � státní hranice.

S  naléhavou  �ádostí  o  nápravu  se  dostavil  zástupce
obchodního centra Penny Market. Parkovi�tì pøed obchodem
je  rozdìleno  na  dvì  znaèené  èásti:  veøejnou  (majitelem  je
mìsto)  a  soukromou,  která  patøí  k  obchodu  a  slou�í
samozøejmì  pro  kupující.  Tato  druhá  èást  má  èasové
omezení,  na  co�  upozornil  i  majitel.  Stává  se  bohu�el  ji�
pravidlem, �e  soukromé parkovi�tì  je obsazeno auty, která
jsou  zaparkována,  ani�  by  majitel  dopravního  prostøedku
cokoliv  nakupoval.  Tady  nás  zástupce  upozornil,  �e  bude
zpoèátku  napomenutím  a  poté  finanèním  postihem  øe�it
nedovolené parkování v provozní dobì supermarketu.

Kladnou  odezvu  jsem  rád  vyslechl  pøi  jednání
s èeskokrumlovským øeditelem Správy a údr�by silnic a jeho
technickým námìstkem. Ti pøislíbili  je�tì letos udìlat nový
povrch silnice v úseku námìstí � horní èást ulice V Domkách
a na pøí�tí rok opravu ulice Ke Kozákùm. Komunikace je èím
dál  tím  více  po�kozována  provozem  tì�kých  nákladních
automobilù,  kdy  hrozí  reálné  nebezpeèí  jejího  zborcení
a zároveò tím po�kození kanalizaèních a vodovodních øadù.

V  re�ii mìsta  bude  letos  nový  povrch  vèetnì  chodníkù
a osvìtlení na Nádra�í, kdy souèasnì spoleènost E.ON umístí
venkovní  vedení  nízkého  napìtí  do  zemních  kabelù. Kvùli
bezpeènosti  chodcù  pøipravujeme  nový  osvìtlený  pøechod
v Sídli�ti u Penny a nejenom pro u�ivatele Mateøské �koly se
chystá výstavba nového parkovi�tì.

O  tìchto  a  dal�ích  aktivitách  budou  zveøejòovány
prùbì�né  informace  ve  zpravodaji,  na  webu  mìsta,  ve
video�urnálu a v Èeskokrumlovské televizi.

Josef Klíma, starosta mìsta
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Vá�ení ètenáøi.
Výbìrové  øízení  na  akci  ,,Kanalizace  a  ÈOV  Holkov�,

vyhrála  firma  ProTeren  z  ÈB.  Autobusové  nádra�í  bude  od
zaèátku dubna realizovat firma ZNAKON ze Strakonic. Èekáme
na  stavební  povolení  na  Urnový  háj  a  na  chodník  vèetnì
veøejného osvìtlení na Vele�ínském Nádra�í.

V kvìtnu by mìl Jihoèeský kraj zahájit práce na nové budovì
ZU�  (bývalá    spoøitelna).  Jak  vidíte,  bude  ve  Vele�ínì  hodnì
ru�no. O  to víc nás zaskoèila  informace od nájemce restaurace
U Zlaté Podkovy o výpovìdi smlouvy. Rada mìsta odsouhlasila
zveøejnìní  inzerátu  a  jednání  s  pøípadnými  zájemci
o provozování restaurace. Jenom jídla pro zamìstnance firem na
stavbách musí být zajímavá pobídka.

Pokraèujeme v pøípravách oslav 100 let republiky. Koho toto
téma zajímá, nav�tivte stránky mìsta a v oddílu historie otevøete
obecní kroniky 1888 � 1945(1951). Rok 1914 zaèíná snímkem
57, události okolo 28.øíjna 1918 mù�ete vidìt od snímku 69 �..
Za  zmínku  urèitì  stojí  ne  zrovna  v�eobecnì  známá  informace
o  tom,  �e  v�echny  èeské  obce  na  pravém  bøehu  Vltavy
z  Èeskokrumlovského  okresu,  skládaly  slib  vìrnosti  republice
právì  na  Vele�ínském  námìstí.  Tolik  jen  k  významu  na�eho
mìsta.

Z  tro�ku  jiného  soudku.  Mno�í  se  stí�nosti  majitelù  lesù
v  okolí  Vele�ína  na  majitele  terénních  motocyklù  a  na  jejich
spanilé jízdy po lesích. Kdy� pominu I.ochranné pásmo vodního
díla, odvolávám se na zdravý rozum. Opravdu �ádného z majitelù
lesa  nepotì�í  koleje  od  motorek  v  èerstvì  osázené  pasece,
nehledì  na  pla�ení  zvìøe  a  náv�tìvníkù  lesa.  Pøedem  díky  za
pochopení.

�  zaèínáme  6.4.  a  konèíme  14.5.
Podklady a materiál si mù�ete vyzvednout jako v�dy na radnici
v pøízemí.

2.6. od 13 hodin na fotbalovém høi�ti FC Vele�ín.

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.

Pøeji v�em krásný duben.
Jirka Rù�ièka  ( místostatrosta )

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

  Stále je mo�né podat �ádost o pøidìlení neobsazených bytù
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

  panu  MUDr.  Ivo
Opekarovi za výbornou lékaøskou péèi v jeho zubní ordinaci ve
Vele�ínì. Díky jeho vlídnému a moudrému pøístupu se ani jeden
z  mých  synkù  nebojí  pravidelných  preventivních  náv�tìv
u zubaøe ani pøípadného vrtání a plombování zoubkù.
   Pøejeme mu nejen spoustu spokojených pacientù, ale hlavnì
pevné zdraví a neustálý úsmìv na tváøi!

Hana Kahounová

Milé spolu�aèky a spolu�áci, rok ubìhl velmi rychle a tak se
pøiblí�il den na�eho pravidelného setkání. Uskuteèní se v pátek
27. dubna 2018  od 15ti hodin, ale tentokrát v kavárnì U Jakuba
ve  Vele�ínì  (na  námìstí  pod  radnicí  �  vchod  od  ka�tanu).
Restaurace  U  høi�tì  je  mimo  provoz,    ale  i  v  této  kavárnì
si mù�ete objednat nìco dobrého a jistì budete spokojeni.

Tì�íme  se,  �e  si  popovídáme  a  sdìlíme  radosti  i  strasti
za uplynulý rok.
                                                                               Petra a Marie
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Pøijïte  si  s  dìtmi  pohrát  do  na�eho
mateøského  centra  Vele�ínské  klubíèko.  Tì�íme  se  na  Vás
ka�dou  støedu  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 ve vý�i 30 Kè za rodinu.
Proto�e jaro �uká na dveøe a s ním i pøíznivìj�í poèasí,  ru�íme
od dubna pravidelná páteèní  setkání,  ale  podle poèasí  a  zájmu
se lze na pøípadném setkání domluvit na facebooku.
Co bylo:

28.2.se uskuteènil dìtský karneval
25.3.  jsme uspoøádaly dìtský bazárek dìkujeme SDH Vele�ín
za pomoc  s pøípravou a za zapùjèení prostor ke konání bazárku.
Co bude:
V  pátek  13.  dubna  nás  èeká  pravidelný  jarní  úklid.  V  10h
se  sejdeme  na  dìtském  høi�ti  na  Sídli�ti  v  rámci  projektu
Ukliïme  svìt,  abychom  spoleènì  uklidili  okolí  høi��átka.
V  pøípadì  velmi  nepøíznivého  poèasí  bude  náhradní  termín
zveøejnìn  na  facebooku.  Ka�dého  malého  i  velkého
dobrovolníka s radostí uvítáme.

Za MC Vele�ínské klubíèko Hanka Trávníková

Bli��í informace jsou v barevné èásti zpravodaje na str.2.

Kateøina  Korbelová,  �ákynì  violoncellové  tøídy  p.  Blanky
Da�kové,  byla  ocenìna  èestným  uznáním  v  soutì�ní  anketì
Talent  Jihoèeského  kraje  za  rok  2017.  Katka  trvale  dosahuje
vynikajících výsledkù ve høe na violoncello a v soutì�i uspìla u�
potøetí.

7.  bøezna  2018  probìhlo  v  ZU�  v  Kaplici  Okresní  kolo
soutì�e  vyhla�ované  Ministerstvem  �kolství,  mláde�e
atìlovýchovy ve høe na dechové døevìné nástroje.

V soutì�i bylo pøihlá�eno 36 �ákù ze základních umìleckých
�kol v Èeském Krumlovì, Kaplici a Vele�ínì. Ve své kategorii
ve høe na zobcovou flétnu získala 1. místo Eli�ka Hulíková ze
tøídy  p.  Blanky  Da�kové.  Ve  høe  na  klarinet  získal  2.  místo
Franti�ek Kunkela a 3. místo Adéla a Matìj Buchancovi ze tøídy
p. Ondøeje Valacha. Tøídu p. Vìry Böhmové zastoupily ve høe
na pøíènou flétnu �aneta Mátlová, která získala 1. místo a �árka
Dvoøáková 2. místo. V�em moc blahopøeji a dìkuji za výbornou
reprezentaci �koly.

Dìkuji  také  p.  Helenì Mare�ové  za  klavírní  a  p. Marcelu
Neckáøovi za kytarový doprovod �ákù.

Za Základní umìleckou �kolu Vele�ín
Marie Procházka �tanglová

Srdeènì Vás  zveme na  Jarní  koncert  �ákù Základní  umìlecké
�koly Vele�ín v pondìlí 9. dubna 2018 od 17:30 v koncertním
sálku v SO�.

�e  v  dobì  od  3.4.  �  20.4.2018  bude  knihovna  z  dùvodu
provedení  revize  knihovního  fondu  uzavøena.  Dle  zákona
je termín revize pøesnì daný.
                                                                          Za Mìk K. Stehlíková

Pak  máte  mo�nost  si  v  hlavní  budovì  mateøské  �koly
vyzvednout  �ádost  o  pøijetí  a  Evidenèní  list,  který  si  doma
v klidu vyplníte a necháte potvrdit dìtskou lékaøkou.

Urychlíme tak celý prùbìh zápisu.

1.
à   novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září
2017 povinné pøed�kolní vzdìlávání pro dìti, které do 31. srpna dosáhnou vìku
pìti let
à   zápis je povinný pro děti, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí
à   dítě,  pro  které  je  předškolní  vzdělávání  povinné,  se  vzdělává  ve  spádové
mateøské �kole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateøskou �kolu
nebo pro individuální vzdìlávání dítìte
à   povinné  předškolní  vzdělávání  trvá  1  školní  rok,  (při  odkladu  školní
docházky 2 roky) a je v obou pøípadech bezplatné
à   předškolní  vzdělávání  nelze  ukončit  dle  §  35  školského  zákona,  pokud  je
vzdìlávání  pro  dítì  povinné,  povinné  pøed�kolní  vzdìlávání  je  ukonèeno
zaèátkem povinné �kolní docházky
à   pokud  je  pro  dítě  předškolní  vzdělávání  povinné,  nepožaduje  škola  při
pøijímacím øízení doklad o oèkování

2.

DOCHÁZKA JE POVINNÁ
à   v pracovních dnech v časovém rozsahu cca 7.30 – 11.30 hodin

à   zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu
�koly
à   docházka dítěte se denně eviduje

Ø
à   ve zbylém provozním čase MŠ (6.15 – 7.30, 11.30 – 16.45)
à   ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, vyhlášených MŠMT
(podzimní prázdniny, vánoèní prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny,
velikonoèní prázdniny, letní prázdniny)

3.
à
nepøítomnost dítìte ve �kole mù�e být omluvena jen pro nemoc nebo z vá�ných
rodinných dùvodù
à   zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte ve vzdělávání v první den
nepøítomnosti                  tøídní uèitelce M� emailem nebo telefonicky
à   následně  třídní učitelka zaznamená oznámení nepřítomnosti do docházky,
která je souèástí tøídní dokumentace
à   jeli  dítě  neomluveno,  je  třídní  učitelka  oprávněna  požadovat  doložení
nepøítomnosti dítìte
à   zákonný zástupce  je povinen doložit  důvody nepřítomnosti nejpozději do
3 dnù ode dne výzvy � písemnì nebo ústnì
à   při  zvýšené  omluvené  nepřítomnosti  dítěte  ověřuje  třídní  učitelka  její
vìrohodnost
à   v  odůvodněných  případech  je  třídní  učitelka  MŠ  oprávněna  požadovat
dolo�ení  dùvodù  nepøítomnosti  dítìte  a  vy�ádat  od  zákonného  zástupce  jako
souèást omluvenky lékaøské potvrzení

Ø
à   pokud dítě musí odejít ze školy v průběhu povinného vzdělávání, oznámí
zákonný zástupce tuto skuteènost tøídní uèitelce
à   skutečnosti,  které  odůvodňují  uvolnění  dítěte  –  lázně,  rekreace,  vážné
rodinné dùvody
Ø
à   třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy
à   v případě neomluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté
informace vyhodnocuje
à   jestliže  neomluvená  nepřítomnost  žáka  trvá  dlouhodobě,  ředitelka  školy
v rámci plnìní oznamovací povinnosti za�le pøíslu�nému orgánu sociálnìprávní
ochrany  dìtí  bezodkladnì  oznámení  o  zanedbání  povinného  pøed�kolního
vzdìlávání
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Vá�ení  spoluobèané,  dovolte  nám  krátce  okomentovat
developerský  projekt  Na  Vr�ích,  na  který  jsme  upozornili
v únorovém Zpravodaji. Developer (spoleènost Tangenta) v  roce
2013  koupil  od  mìsta  pozemky  pro  výstavbu  31  rodinných
a  6  bytových  domù  za  celkovou  cenu  25    985,  Kè  (za  cenu
1,Kè/m2).  Developer  mìl  tyto  pozemky  zasí�ovat
(infrastruktura, silnice, chodníky apod.) a minimálnì èást tìchto
pozemkù  nabídnout  obèanùm  na�eho mìsta  jako  pozemky,  na
kterých si budou moci postavit domy svépomocí (individuálnì).
O  tom,  �e  Na  Vr�ích  budou  k    dispozici  pozemky  pro
individuální  výstavbu,  informoval  starosta,  místostarosta
i developer opakovanì. Napøíklad:

Ve  Zpravodaji  06/2010  pí�e  p.  starosta:  ��poèítá  se
s výstavbou viladomù, rodinných domù �na klíè� a s  prodejem
stavebních parcel o min. plo�e 500m2.� Ve Zpravodaji 04/2013
pí�e  p. místostarosta:  ��po  dlouhých  letech  èekání  budou  ve
Vele�ínì  koneènì  stavební  parcely  pro  zájemce  o  bydlení
v  rodinných domech�. A koneènì, na zastupitelstvu 12/2015 øíká
zástupce developera:��kromì dvojdomù, viladomù a rodinných
domù bude v  poslední partii individuální výstavba, která obná�í
sedm  pozemkù.  Tyto  pozemky  jsou  defacto  zadány.�  Tyto
informace  jsou  dostupné  na  webu  mìsta  a  ka�dý  si  je  mù�e
dohledat.

Není  divu,  �e  øada  obèanù  s    parcelami  pro  individuální
výstavbu  poèítala  a  také  se  opakovanì  na  zastupitelstvu  nebo
osobnì  na  parcely  ptala.  A  zastupitelé  vìc  zodpovìdnì  øe�ili:
Otázku  ceny  ve  vý�i  890Kè,/m2  napø.  na  zasedání  v    dubnu
2012. A co se stalo o pár let pozdìji? Maximální cena sice zùstala
na 890, Kè/m2, ov�em parcely koupit nelze. Lze koupit pouze
domy na klíè  (v cenì od 4 mil. korun). A p. starosta mìsta ve
zpravodaji  03/2018  pí�e:  ��ádná  taková  domluva  (parcely
k  individuální výstavbì, pozn. autorù) neexistuje�.

A tak se nabízí otázka: �Pane starosto, platí to, co jste øíkal
v minulosti nebo co øíkáte nyní?� Ptáme se nejen za sebe, ale i za
obèany,  kteøí  se  z    Vele�ína  odstìhovali,  proto�e  nemìli  kde
stavìt.

P.S. Vá�ení obèané, omlouváme se, �e musíte ve Zpravodaji
èíst tyto výmìny názorù, jsou v�ak pro rozvoj mìsta dùle�ité. Pan
starosta v  posledním èísle Zpravodaje vyzývá v�echny zájemce,
aby  svou  iniciativu  obrátili  smìrem  dopøedu  a  rozvoji  mìsta
pomohli. Lze tak uèinit napøíklad aktivní úèastí v   podzimních
komunálních volbách.

Více se nám do èlánku bohu�el nevejde. Pokud vás zajímá
celá na�e odpovìï, prosím pøeètìte si ji na webu:

 www.forumvelesin.cz

Dne  9.  bøezna  se  U  Zlaté  podkovy  konal  Sportovní  ples.
Proto�e  znám  èleny  florbalového  klubu,  kteøí mìli  zamluvené
stoly hned u pódia, nepøicházelo v úvahu zde chybìt. Abych byla
upøímná,  nemìla  jsem od plesu pøíli�ná oèekávání,  av�ak byla
jsem velice mile pøekvapena. Celým veèerem provázela kapela
Chlapi v sobì, je� byla skvìlou alternativou pro mlad�í i star�í
generaci.  Zpestøení  v  podobì  sportovního
kvízu,  barmanské  show  i  fotokoutku,  ze
kterého  jsme  si  odnesli  nìkolik  pìkných
vzpomínek,  pøedèilo  i  ne  pøíli�  zvládnutou
obsluhu u stolù a na baru. To jediné lze toti�
plesu  vytknout.  Mno�ství  známých  tváøí
v kombinaci s pøíjemnou atmosférou celého
veèera  vykouzlilo  ze  Sportovního  plesu
velmi  povedenou  spoleèenskou  událost,
kterou  si  snad  pøí�tí  rok  budeme  moci
zopakovat.  Dìkuji  Petru  Vágnerovi  a  jeho
týmu za organizaci akce.

             Kateøina Kulhánková

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

 � 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.

  kvalitní  lékárenskou  péèi  v  pøíjemném  prostøedí  modernì
vybavené lékárny,
  profesionální pøístup kvalifikovaného personálu,
  �iroký  sortiment  léèivých  pøípravkù,  zdravotnických
prostøedkù,  dìtské  a  speciální  vý�ivy,  doplòkù  stravy,
kosmetiky, � za velmi pøíznivé ceny.
Doporuèujeme Vám vyu�ít výhod zákaznických karet, platných
v celé síti  lékáren provozovaných Nemocnicí Èeský Krumlov,
a  získat  7%  slevu  za  Va�e  nákupy.  Kartu  Vám  vystavíme
bezplatnì, bez èekání a bez evidence Va�ich osobních údajù.
Lékárna nabízí mo�nost objednání bezlepkových výrobkù, jako
je napø. bezlepková mouka, bezlepkový chléb, smìsi na chléb,
tìstoviny,  peèivo,  su�enky  atd.,  které pomohou minimalizovat
nepøíjemnosti spojené s nutností dr�et bezlepkovou dietu.
Jsme pro Vás ve Vele�ínì na adrese Budìjovická 148
tel.: +420 770 110 356, email: velesin@nemck.cz Tato emailová
adresa  je  chránìna  pøed  spamboty.  Pro  její  zobrazení  musíte  mít  povolen
Javascript.

Více  informací
získáte na adrese
www.nemck.cz

Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské  sportovní  oddíly
v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.
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 KÚ Holkov ( 600 m2 ), tel: 773 515 128

    kompletní  realizace  zahrad  a  mnoho
dal�ích èinností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

 s el.proudem i bez chatky.
Tel.: 722 410 828

plat:  1600018000  Kè,  bonus  13  plat,  jednosmìnný  provoz,
5 dnù v týdnu, mobil: 728 819 660 Jaromír Mertlík

 ve Vele�ínì tel.: 725 909 549

èíslo 4  2018  
vydáno ve Vele�ínì dne 29.3. 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

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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