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,  co�  znamená  velká
dopravní omezení v centru. Bohu�el se ochromení prùchodu
a  prùjezdu  centrem  projevilo  i  na  tr�bách  provozoven
a tì��ímu pøístupu k Jihostroji. Je mi to líto, ale po dobu trvání
stavby  tomu  nebude  jinak.  Stavební  ruch  a  s  tím  spojené

negativní  jevy  cítí  i  obèané  v  Chodèi  (domovní  pøípojky
k  mìstskému  vodovodu),  na  Holkovì  (zahajovaná  stavba
ÈOV, kanalizace a rovnì� vodovodu) a v dal�ích mìsících na
Nádra�í (nový chodník a komunikace).

V  samotném  mìstì  v  letních  mìsících  probìhne  akce
sní�ení  energetické  nároènosti  budovy  hasièské  zbrojnice
(stará  èást),  kterou  podpoøil  Státní  fond  �ivotního  prostøedí
dotaèními  penìzi.  V  mìsíci  kvìtnu  zahájí  velkou  investici
Jihoèeský  kraj,  který  zaène  s  pracemi  na  výstavbì  nové
základní  umìlecké  �koly  v  místì  bývalé  spoøitelny.  Tady
budou omezení del�í, práce potrvají celý rok.

Stavební èinnost neutuchá ani v lokalitì Svatojanská ulice,
kde  probìhnou  kolaudace  dal�ích  dvou  rodinných  domù,
pøièem� dal�í se staví. Jedná se o stavby, které dr�í jednotnou
fazonu,  navr�enou  architektem.  Domy  jsou  nabízeny
developerem  jako  stavby  �na  klíè�  s  mo�ností  vnitøní
individualizace, pøièem� ceny pozemkù jsou i dále dr�eny na
cenì 890 Kè/m2. Podle slov jednatele spoleènosti je mo�ností
pro splnìní individuálních pøání více. Ke koupi samostatných
pozemkù  a  výstavbì  domù  dle  individuálních  projektù,
regulovaných územním plánem, v brzké dobì budou vybízet
majitelé  pozemkù  nad  vý�e  uvedenou  lokalitou.  To  v�ak
nebude developerský projekt a ceny pozemkù budou odrá�et
reálný stav. Ve Vele�ínì jsou dal�í plochy urèené pro bydlení
v  èásti  za  benzinovým  èerpadle  smìrem  k  Chodèi  (lokalita
G2),  nad  rybníkem Hou�vák  (A6),  na Nádra�í  (B1,  kde  ji�
nové  domky  stojí,  a  èást  oznaèená  �A�),  dále  ve  Skøidlech

a Chodèi. Je pravda, �e èást obèanù postavilo jinde, a nás to
mrzí,  ale  na druhou  stranu od  roku 2010 bylo ve Vele�ínì
pøidìleno 34 nových popisných èísel k rodinným domùm. Je
tedy jen a jen na zájmu stavebníkù, kterou z mo�ností vyu�ijí.

Mìstu  se  nevyhýbají  nejrùznìj�í  kontroly.  Mezi
posledními to byla kontrola z Ministerstva pro místní rozvoj
ÈR  na  III.  etapu  revitalizace  sídli�tì  Na  Vr�ích  �  Nad
Cihelnou (kamenná zeï, høi�tì, zeleò atd.), kontrola dotace
ze Státního fondu �ivotního prostøedí na dotaci pro bioodpad
(nádoby, vozidlo multicar) a pøezkum hospodaøení mìsta za
rok  2017,  provedený  kontrolním  oddìlením  Jè.kraje.
V�echny  provìrky  ukázaly,  �e  finanèní  prostøedky

vynalo�ené na dotaèní  tituly byly vynalo�eny ekonomicky,
efektivnì  a  bez  závad.  Toté�  mohu  konstatovat
i  u  hospodaøení  mìsta,  za  co�  rád  dìkuji  v�em  mým
spolupracovníkùm.

Na posledním jednání rady se kromì jiného rozhodovalo
o  novém  nájemci  restaurace  a  penzionu U Zlaté  podkovy.
Ten  byl  vybrán  z  pùvodnì  sedmi  zájemcù.  Doufáme,  �e
i  restaurant  na  námìstí  se  znovu  rozbìhne  ke  spokojenosti
jeho  náv�tìvníkù  a  vhodným zpùsobem doplní  nabídku  ji�
fungujících restauraèních zaøízení.

Josef Klíma, starosta mìsta

Nerepektování doèasného dopravního znaèení
komplikuje u� tak problematickou situaci

øidièùm autobusùDemolièní práce zaèátkem dubna

Doèasná úprava provozu umo�òující autobu
sùm bezpeèné otoèení. Autobus pravým kolem musí
najet a� na chodník, proto zde vìnujte zvý�enou

pozornost! Pozor také na �tìrk!

Stav prací na konci dubna
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Vá�ení ètenáøi.
Nevídanì teplý duben ubìhl jako voda a i aktivita prací byla

poèasí  pøímo  úmìrná.  Stavební  úpravy  autobusového  nádra�í
bì�í dle plánu. A tady patøí velké podìkování vedení Jihostroje
za podporu a pomoc pøi øe�ení komplikované dopravní situace po
uzavøení èásti Budìjovické ulice.

V Chodèi dokonèuje firma Prvok práce na komunikacích po
realizaci vodovodu. Na Holkovì zaèneme v kvìtnu pracovat na
kanalizaci  a  èistírnì  odpadních  vod.  Také  probìhne  obnova
dopravního znaèení v celém správním území Vele�ín. Pøevá�ná
vìt�ina znaèek nesplòuje parametry podle nových pøedpisù.

Dal�ím  poèinem  bude  zahájení  prací  na  budovì  bývalé
spoøitelny  a  její  pøestavìní  na  moderní  Základní  umìleckou
�kolu. Investorem je Jihoèeský krajský úøad a Vele�ín se podílel
na koupi budovy a na pøípravì stavby.

Nejen  se  budovalo,  ale  i  nièilo.  Do�lo  k  rozbití  sklenìné
výplnì  vývìsky  v  parku  J.V.K.  a  nabourání  infotabule  na
vyhlídce  K  Mal�i.  V  obou  pøípadech  se  díky  informacím  od
v�ímavých obèanù, podaøilo identifikovat viníky.

Výzva: pokud víte o nìjakém místì kde je výtluk na na�ich
komunikacích, propadlý chodník nebo kanál, informujte prosím
strá�níky MP, pracovníky na�í ,,rychlé roty�  nebo mi napi�te na
email.  V�ichni  máme  mapu,  do  které  se  místa  zakreslují.  Na
zaèátku  èervna  se  v�echny  informace  shromá�dí  a  objednáme
opravy. Díky za pomoc.

Z pøírody
Èápi  nad  Hou�vákem  obsadili  hnízdo  23.3.  teï  pilnì  sedí  na
vejcích.
Pramen Srdíèko � máme nový rozbor vody od ÈEVAKu a opìt
je v�e
v normì pro pitnou vodu.
Informace
Spoleènost  Novohradsko  �  Doudlebsko  vydala  kalendáø  akcí
v regionu pro tento rok. Výtisky jsou v infocentru a v KIC.
Muzeum v ÈK � nová výstava o archeologii

Nezapomeòte  na
zprávu o provedené akci.

  Oslavy  100  let  republiky:  prosba  o  dobové  materiály  nebo
informace trvá!!!
Pøeji v�em krásný bøezen.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  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

         V dùsledku uzavøení autobusového nádra�í do�lo ve mìstì
k pøechodným dopravním omezením. Z tohoto dùvodu je nutné,
aby  øidièi  dodr�ovali  dopravní  znaèení,  týkající  se  pøedev�ím
zákazù  zastavení  a  pøikázaných  smìrù  jízdy.  Proto�e  do�lo  ke

  Mìstskému  úøadu  Vele�ín  za  blahopøání  a  paní
Uretschlägerové za pøedání dárku.
                                  Tácha Jan

 vedení obce za dárek a blahopøání k mému �ivotnímu
jubileu. Souèasnì dìkuji paní Z. Kleinové a paní I. Ol�anové za
milou pozornost a krásné osvì�ení mého pøechodu do ,,kremaèní
dekády�. Stejný dík patøí zástupkyním Jednoty � paní Syslové
apaní  Sumerauerové,  za  gratulací,  podìkování  dárku  a  milou
spoleènost. Bylo to velice pøíjemné, v�em ze srdce dìkuji!!!

                  Milan Klime�

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  za  písemné
blahopøání  k  mým  90.  narozeninám.  Dìkuji  také  za  dárek
a milou náv�tìvu paní Amchové.
                  Franti�ek Novák

14.  dubna  2018  uspoøádala  Obèanská  komise  jarní  vítání
obèánkù.  Bylo  krásné  a�  letní  odpoledne,  a  tak  maminky
a tatínkové pøinesli nebo pøivezli své nejmen�í do na�í obøadní
sínì.

A koho: Bene�ovou Lilien, Hembergera Michala,
Kandìrovu  Stelu,  �írkovou  Ninu,  Amblerovou  Lucii,
A�enbrennera Tomá�e, Klíchu �imona, La�tovku Radka,
Pøichystalovu  Nadì�du.  Remse  Jana  Vojtìcha,  Rychlou Miu,
Urbánkovou Magdalenu, Vecka Maxmiliána, Vodrá�kovou
Terezu a Zahrádkovou Terezu.

Pøeji v�em zúèastnìným je�tì jednou hodnì zdraví a mnoho
trpìlivosti a lásky pøi výchovì svých nejmen�ích.

Za Obèanskou komisi  Zdeòka Kleinová

V úterý dne  8. 5. 2018  si pøipomeneme  výroèí osvobození
Èeskoslovenska a ukonèení Druhé svìtové války v Evropì.

Srdeènì Vás zvou k úèasti poøadatelé
OV KSÈM Èeský Krumlov, ZO KSÈM Vele�ín.

zhu�tìní dvousmìrného provozu vozidel v úseku komunikace od
Èeské spoøitelny po køi�ovatku �souso�í� u PTS, upozoròujeme
øidièe, aby svým nesprávným parkováním neznemo�nili prùjezd
vozidel ZIS (pøedev�ím hasièské techniky) !
          Po  del�í  dobì  klidu,  do�lo  o  velikonoèních  svátcích
k  vandalismu,  kdy  neznámý  mladík  rozbil  lahví  od  piva
sklenìnou  výplò  vývìsky  v  parku  u  cukrárny  Moka.  Díky
pozornosti  obèanù,  kamerovému  systému  a  pøedev�ím  rychlé
realizaci  �etøení,  se  strá�níkùm  podaøilo  ustanovit  osobu
pachatele. Aby stín vandalismu nepadl na místní mláde�, nutno
uvést, �e se nejednalo o mladíka místního. Pøestupek byl vyøe�en
zaplacením �kody a ulo�enou blokovou pokutou.
     Dal�ím problémem, který se vyskytl, je odkládání bio odpadu
mimo  urèená místa.  Nyní  v  období  jara  a  úklidù  zahrádek  je
potøeba pøipomenout, aby obèané odkládali bioodpad tam, kam
se má. Keøe, vìtve a døevitý odpad se mù�e odlo�it na bývalé
kruhové hnoji�tì u ZD. Kdo si na zahrádce sám nekompostuje,
mù�e  vyu�ít  odkládání  trávy  do  pøistaveného  kontejneru  na
bioodpad u sbìrného dvora a nebo hnìdých biopopelnic.
          Dále  strá�níci  upozoròují  na  vyhlá�ku  mìsta,  která  pod
pokutou zakazuje pálení suché staré trávy a listí !

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

Také  je mo�nost  si  v Klubíèku  vypùjèit  na  zkou�ku:
 (tøeba, pokud se maminka rozhoduje, zda bude

pou�ívat  plenky  látkové  nebo  papírové  jednorázové)  a

Co se dìlo v dubnu?
Ve støedu 25.dubna jsme se jako ka�dý rok touto dobou se�li na
høi�ti  u  Layeráku,  abychom  uklidili  dìtská  høi�tì  a  pøilehlé
prostory, kde si na�e dìti rády hrají. Se�lo se nás dost a �lo nám
to hezky od ruky. V�em zúèastnìným moc dìkuji za pomoc.

Co nás èeká?
V kvìtnu si spoleènì opeèeme buøtíky a  strávíme spoleèné

odpoledne  u  veøejného  ohni�tì  pod  po�tou  pøesné  datum
uveøejníme na fb stránkách (rozhodne poèasí)

Srdeènì  Vás  zveme  ve  støedu  6.èervna  v  10h  do  prostor
klubíèka, kde bude pro na�e nejmen�í pøipravený �dìtský den�
plný  her,  soutì�í  a  jiné  zábavy.  Nebude  chybìt  ani  drobná
odmìna pro zúèastnìné, tak je na co se tì�it :)

Hanka Trávníková

 � akce �Ukliïme svìt!� brigáda 15. 4. 2018. Barevné foto z této
brigády najdete na stranì 2.

Ve ètvrtek 5. dubna 2018 jsme si vyslechli velmi zajímavou
pøedná�ku PhDr. Jiøího Petrá�e z Jihoèeského muzea v Èeských
Budìjovicích  o  Prokopu  Brázdovi  a  dal�ích  úèastnících
zahranièního odboje ve Velké Británii, o událostech konce války
ve Vele�ínì a o pováleèném vývoji u nás a ve svìtì.

Prokop Brázda má ve Vele�ínì pamìtní desku na domì, kde
�il  u  své  sestry.  Ode�el  bojovat  do  Francie,  která  rad�i
kapitulovala, proto�e nechtìla dal�í válku, a jediná zemì, která
vydr�ela  nátlak  Nìmcù,  byla  Velká  Británie.  Prokop  Brázda
bohu�el ve válce  zahynul. Létal  s  311.  perutí. Bylo  to  letadlo,
které  létalo  s  bombardéry  312.  perutì.  Pan  Brázda  letìl  nad
nepøátelským územím a zasáhlo ho jiné letadlo. Chtìla doletìt do
Anglie, co� se mu podaøilo, ale kdy� chtìl pøistát, asi omdlel a
zøítil se dolù. Má hrob v Anglii.

Pan Petrá� nám je�tì øíkal, �e okolo vlakových kolejí vedla
demarkaèní èára. Pod na�í po�tou je pomník, který znaèí hranici
demarkaèní èáry.

Taky nám povídal o Èeských Budìjovicích, ukazoval nám,
jak vypadaly po náletech za II. svìtové války.

 Natálie Langweilová a Martin Jaro� 9. B

Z dal�ích postøehù:
Pøedná�ka  byla  velmi  zajímavá,  a  i  kdy�  trvala  pomìrnì

dlouho, neusnula jsem!
                                                                 Adéla Kloudová 9. B
Pán, co nám v�e vyprávìl, vìdìl, o èem mluví. Pøedná�ka nás

v�echny dost zaujala, jeliko� to bylo o mìstì, ve kterém vìt�ina
z nás bydlí.                          Eli�ka Opekarová 9. B

Také  jsme  se  dozvìdìli  více  informací  o  transportu  smrti,
který po místní �eleznici projí�dìl. A o osudu �idù vìznìných
v koncentraèním táboøe, kteøí za�ili  jedno z nejhor�ích období
své historie.                                               Zuzana Tomková 9. B

Zaujala  mì  prezentace  fotek  z  Èeských  Budìjovic.  Pan
Petrá�  nám ukazoval  staré  fotografie Budìjovic  a  u  toho  nám
popisoval, kde se co nachází dnes. Také jsme se dozvìdìli, jak
vypadaly  byty  v  60.  letech,  jak  se  vyvíjely  ulice
v È. Budìjovicích, napø. Pra�ská tøída.
                                               Kristýna Bártová a Monika Viktorinová

Základní  umìlecká  �kola  Vele�ín  vypisuje  pro  zájemce
o studium talentové zkou�ky ve dnech 4. a 5. èervna od 15:30 do
16:30  v  ZU�,  U  Høi�tì  527  (v  budovì  SO�).  Nìkteré  dìti
talentové  zkou�ky  vykonaly  v  dubnu  v mateøské  �kole,  proto
prosíme, aby se k tìmto termínùm talentových zkou�ek dostavili
pouze ti, kteøí je�tì zkou�ku nevykonali. Pøijímat mù�eme dìti
od 5 let vìku. V pøípadì, �e Vám termíny nevyhovují, je mo�né
si domluvit termín náhradní.

Na�e  �kola  nabízí  vzdìlávání  ve  dvou  oborech  �  ve
výtvarném  a  hudebním.  Ve  výtvarném  oboru  je  vyuèována
výtvarná tvorba (plo�ná a prostorová tvorba, objektová a akèní
tvorba)  a  výtvarná  kultura.  Výuka  probíhá  jednou  týdnì
3  vyuèovací  hodiny.  V  hudebním  oboru  se  vyuèuje  høe  na
akordeon,  klavír,  housle,  kytaru,  violoncello,  zobcovou
a pøíènou flétnu, klarinet, saxofon, na bicí a na klávesy a sólový
zpìv.

Na�i  �áci  mohou  také  chodit  na  hodiny  pìveckého  sboru
a mohou získat hudební zku�enosti v souboru Cvrèci.

Marie Procházka �tanglová, øeditelka �koly

Na zaèátku dubna se v Jindøichovì Hradci konala soutì�ní
pøehlídka ve høe na zobcovou flétnu Flautování. Za na�i �kolu se
pøehlídky  zúèastnila  Eli�ka  Hulíková,  která  ve  své  kategorii
získala  støíbrné  pásmo.  Za  pedagogickou  práci  byla  ocenìna
i její vyuèující p. Blanka Da�ková.

�áci  výtvarného  oboru,  který  vyuèuje  p.  Iva Hulíková,  se
zúèastnili  krajského  kola  soutì�e  Evropa  ve  �kole,  kterou
poøádal  DDM  Èeský  Krumlov.  Ve  svých  kategoriích  uspìli
Aneta  Kurucová,  která  získala  1.  místo  a  Franti�ek  Kunkela,
jeho� práce byla ocenìna èestným uznáním.

V�em s radostí blahopøejeme.

  vystoupí  na�i  �áci  a  dìti  docházející  do  kurzu
scénického tance v kulturním domì v rámci pøedstavení ke Dni
matek.

  zveme  v�echny  pøíznivce  Jihoèeského
violoncellového na první koncert  leto�ního koncertního cyklu.
Uskuteèní se v Rytíøském sále na zámku v Jindøichovì Hradci
od  17:00.  Tento  roèník  je  obzvlá��  dùle�itý,  proto�e  orchestr
slaví u� 10 let svého pùsobení. Koncertní cyklus byl i v leto�ním
roce  finanènì podpoøen  Jihoèeským krajem,  co� nám výraznì
pomù�e zajistit organizaèní vìci.

 probìhne akce ZU� OPEN, pøi které se prezentují
základní umìlecké �koly po celé republice. Na�e �kola se k akci
také  pøipojí    a  16:00  zaène  program  vernisá�í  výstavy  �ákù
výtvarného  oboru  v  Galerii  Jakub.  Souèasnì  bude  probíhat
vystoupení  �ákù  z  taneèního  kurzu  a  hudebního  oboru  pod
ka�tanem.

 v 17:30 se koná tøídní koncert �ákù klavírní tøídy
p. Heleny Mare�ové v sále ZU�.
29. kvìtna od 16:30 probìhne tøídní pøehrávka klavírní tøídy p.
Magdaleny Valentové v sále ZU�.

od  18:00  zveme  na  koncert  tøídy  p.  Marie
Bù�kové v sále ZU�.

Tì�íme se na vidìnou.
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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          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.

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

  Dobøe vychované dìti a spokojené stáøí tìch, co se zaslou�ili
svou celo�ivotní prací            o vymo�enosti souèasného �ivota,
je jeden z nejvy��ích a nejmorálnìj�ích cílù spoleènosti.
     My�lenkou dát tyto dvì generace dohromady, vyu�ít energie
a  pøirozené  ��astné  �ivosti    dìtí  k  radosti  seniorù  a  naopak
zku�eností a moudrosti seniorù k výchovì dìtí, se zabývá mnoho
lidí zainteresovaných do péèe o dìti nebo seniory.
     V Domovì pro seniory Kaplice se tato my�lenka zrealizovala.
U� dva roky zde pùsobí oddíl �Malých dobrovolníkù�, slo�ený
z dìtí ze Základní �koly Za Nádra�ím a Základní �koly Ple�ivec
z  Èeského Krumlova  a  dìtí  ze  základní  �koly  ve  �kolní  ulici
v Kaplici.
     V dobì, kdy obyvatelé domova �ili provizornì v prostorách
Nemocnice  Èeský  Krumlov,  docházely  dìti  z  krumlovských
�kol. Zá�titu a prostory pro tuto èinnost (dìti se obèas scházely
samy se svými vedoucími, povídaly si o seniorech a hrály rùzné
hry  se  sociálním  zamìøením)  poskytlo  rodinné  centrum
�Krumlík�, fungující pod dobrovolnickým centrem ICOS Èeský
Krumlov.
     První spoleèné setkání se uskuteènilo v Domovì 18.10.2016,
kdy se v�ichni spolu seznámili, popovídali si a zazpívali. Tím se
otevøela fantastická spolupráce. Dìti se seniory hrály rùzné hry,
vyrábìly  (napø.  sovièky  z  papíru  nebo  barvily  vajíèka  na
Velikonoce), zji��ovaly, kde se kdo narodil a oznaèovaly v mapì
místa  narození.  Dìvèátka  ráda  pøedvádìla  taneèky  apod.  Ale
hlavnì: v�ichni se dobøe bavili a  tì�ili ze spoleèné zábavy. Do
záøí 2017, kdy se obyvatelé Domova stìhovali do novì postavené
a zrekonstruované budovy v Kaplici takto probìhlo pìt setkání.
           Pøes 20ti kilometrovou vzdálenost Kaplice od Krumlova
zùstalo 9 dìtí vìrných a sice nepravidelnì, ale pøece, do Domova
dál docházejí. Tedy pøesnìji � dojí�dí a obìtují soboty. Za to jim
patøí dík a obdiv nás v�ech.
           Pøipojilo  se 13 dìtí  z Kaplice  a  se  stejným zápalem  jako
krumlovské dìti se hned zapojily. Schází se pravidelnì ka�dou
první  støedu  v  mìsíci  a  u�  se  zde  zabydlely.  Povídají  si  se
seniory, hrají  spoleèné hry, napø.  skládání pøísloví, kdy se   pøi
této  èinnosti    nádhernì  skloubily  znalosti  seniorù  a  rychlost
a hbitost dìtí,  a brzo nás èeká velký  turnaj ve høe, kterou hrál
snad ka�dý   �Èlovìèe nezlob se� .

Dìkujeme  dìtem  za  jejich  zapojení,  zápal  a  radost,  kterou
k nám do Domova pøiná�í.
Mgr. Hana Kocourková, pracovník centra aktivizaèních èinností
Domova pro seniory Kaplice

CHPS  mìla  k  1.  1.  2018  celkem  112  u�ivatelù  (30  ve
Vele�ínì).  Bìhem  sledovaného  období  poskytla  CHPS  své
slu�by celkem 126 u�ivatelùm (z toho 36 u�ivatelùm z Vele�ína).
Za sledované období pøibylo CHPS 6 nových u�ivatelù z mìsta
Vele�ín a 4 u�ivatelé z mìsta Vele�ín ukonèili s CHPS spolupráci
(byla ukonèena smlouva). K 31. 3. mìla CHPS na území mìsta
Vele�ín 0 odmítnutých zájemcù o slu�bu.

Pracovnice v sociálních slu�bách vykonaly v tomto èasovém
období  6247  náv�tìv  u  u�ivatelù  (prùmìrnì  2082  náv�tìv
mìsíènì), kdy bìhem jedné náv�tìvy vykonají  i nìkolik úkonù
najednou.  Z  toho  ve  mìstì  Vele�ín  probìhlo  ve  sledovaném
období 2100 náv�tìv (prùmìrnì 700 náv�tìv mìsíènì). V rámci
tìchto náv�tìv rozvezly pracovnice ve Vele�ínì 1130 obìdù.

   V souèasné dobì byly u�ivatelùm pøedány dotazníky, které
nám  pomohou  vyhodnotit  jejich  spokojenost/nespokojenost
s námi poskytovanými slu�bami. Jednotlivé dotazy byly pøedem
konzultovány s nezávislým odborníkem, aby vyhodnocení mìlo
co  nejvìt�í  vypovídající  hodnotu  a  my  mohli  na�e  slu�by
odpovídajícím zpùsobem zkvalitòovat.

Zpracovala: Mgr. Kateøina �i�ková, Mgr. Ivana �áèková

  �Cvièení  pøed�kolních  dìtí�  a  �V�eobecná  gymnastika�  �
brigáda 3. 4. 2018  bartevné foto na str. 2

Dne 28.bøezna pøijeli sportovci z Kaplice a Vy��ího Brodu,
aby se spolu s na�imi hráèi utkali v okresním pøeboru mlad�ího
�actva, který jsme poøádali. Nìkde jsem èetla: ,, Neodpoutávej
se  nikdy  od  svých  snù!  Kdy�  zmizí,  bude�  dál  existovat,  ale
pøestane�  �ít  ..�. A  tady  snili  v�ichni  �  nìkteøí  rovnou o  zlaté
medaili, jiní si pøáli vyhrát alespoò jeden zápas! Èlenové na�eho
oddílu  si  navíc  ovìøili,  �e  jsme  jim  jako  trenéøi  radili,  kdy�
bojovali  proti  hostùm,  ale  pokud  mìli  zápas  s  dal�ím  na�ím
hráèem,  museli  spoléhat  sami  na  sebe  a  na  zku�enosti,  které
nasbírali  pøi  trénincích. Nìkterým dìtem  zase  nejvíc  nahánìla
hrùzu  situace,  kdy  mìly  dìlat  rozhodèí  a  ukazovat  stav  na
poèitadle,  proto�e  je  svazovala  ta  velká  zodpovìdnost.  Tøeba
poèítání ètyøhry je obtí�né i pro star�í �áky. Nakonec po v�ech
bitvách  se  pøeborníkem  okresu  v  mlad�ích  �ácích  stal
D.Michalisko  a  pøebornicí  B.Malá  �  oba  z  Kaplice.  Nás  tì�í
ètvrté místo Matyá�e Borovského, tøetí místo �árky Dvoøákové
a  druhé  místo  ve  ètyøhøe  vybojovali M.Borovský  s  �imonem
Pøibylem. Pochvalu si v�ak zaslou�ili i ostatní na�i hráèi, proto�e
i kdy� to byl  tøeba  jejich první zápas za Vele�ín,  tak se výzvy
nelekli a dali do hraní v�echny své síly.

D. Javoøíková
Barevné fotografie  k èlánku jsou na stranì 11.
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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.kinove
lesin.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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Dvì  rodiny  z  Vele�ína  a  dal�ích  dvacet  jedna  z  Èesko
krumlovska  ji�  dostalo  finanèní  podporu  nadace  Dobrý  andìl,
která  pomáhá  také  rodinám,  v  nich�  se  dítì  potýká  s  vá�ným
onemocnìním.  Díky  ka�domìsíèním  pøíspìvkùm  dárcù  �
Dobrých andìlù � mohou v�echny tì�kosti zvládat lépe alespoò
po  finanèní  stránce.  Pomozte  najít  dal�í  rodiny,  které  tuto
podporu potøebují!

�Dìtí s vá�ným onemocnìním, jejich� rodiny by potøebovaly
finanèní podporu,  je mnohem více. Rodièe èasto neví, �e u nás
mohou o pøíspìvek po�ádat. Na�í snahou je, aby se tato informace
co  nejvíce  roz�íøila,�  øíká  Petr  Sýkora,  spoluzakladatel  nadace
Dobrý  andìl.  �Nìkterým  rodinám  poradí  lékaøi  èi  sociální
pracovníci pøímo v nemocnici, jiným pomoc doporuèí pacientské
organizace.  K  mnohým  z  nich  se  ale  i  pøesto  tato  informace
nedostane,� dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dobøí  andìlé  pravidelnì  ka�dý  mìsíc  podporují  rodiny
s  nezaopatøenými  dìtmi,  které  zasáhlo  vá�né  onemocnìní.
Typicky  se  jedná  o  onkologické  onemocnìní,  selhání  ledvin  èi
jater,  vá�né  metabolické  poruchy,  nemoc  motýlích  køídel,
cystickou  fibrózu  a  dal�í  tì�ká  kombinovaná  posti�ení. Kromì
dìtských  pacientù  podporují  také  rodiny  s  dìtmi,  v  nich�
onemocnìl rakovinou jeden z rodièù. Za 6 let fungování nadace
podpoøili dárci více ne� 5 200 rodin z celé Èeské republiky.

èíslo 5  2018  
vydáno ve Vele�ínì dne 2.5. 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

Jak mù�ete pomoci právì vy?
Pokud  máte  ve  svém  okolí  rodinu  s  takto  vá�nì  nemocným
dítìtem, neváhejte jí pomoc nadace doporuèit. Kontakt je velmi
jednoduchý � staèí zavolat nebo napsat email a pracovníci ji�
zajistí  v�e  potøebné. Dùle�ité  je  nebát  se  ozvat, Dobøí  andìlé
rodinám rádi pomohou.
   Staòte se i vy Dobrým andìlem.
Staèí  krátká  registrace na www.dobryandel.cz  a mù�ete  zaèít
pøispívat.  Va�e  finanèní  pomoc  bude  rodinám  odeslána  do
posledního  haléøe.  Díky  svému  Andìlskému  úètu  si  navíc
mù�ete pøeèíst konkrétní pøíbìhy rodin, kterým pomáháte.

( u Kamenného Újezdu )
 pøijme :

 brigádnì servírku, èí�níka ( víkendy, letní
mìsíce )

 brigádnì výpomoc do kuchynì ( pøíprava
pøíloh, dezertù, nádobí u myèky )

 brigádnì èi na HPP pokojskou, úklid
restaurace

Více informací na tel. 777347190
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