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Zatímco  ve  �kolách  zaèíná  poslední  mìsíc  �kolního  roku,
zavr�uje se celoroèní úsilí nìèemu se  nauèit nebo nìkoho nìco
nauèit J, v�ichni  se  tì�í na prázdniny,  stavební  ruch ve mìstì
v�ak neutichá. Spí�e naopak. Nejvìt�í mìstská stavba ve mìstì,
a to nejenom svým rozsahem, nové autobusové nádra�í, ukazuje
svou  nadzemní  èást,  výstavba  základní  umìlecké  �koly,
financovaná  Jihoèeským  krajem,  zahajuje. Místní  èást  Chodeè
získává  nový  vodovod  (financováno  z  mìstského  rozpoètu),
v Holkovì se naopak se stavbou teprve zaèíná. Holkov�tí získají
zcela novou kanalizaèní sí� s èistírnou odpadních vod (dotace ze

Státního  fondu  �ivotního  prostøedí)  a  takté�    vodovod.
  O prázdninách  zaznamenáme  stavební  hem�ení  i  v Sídli�ti.
Nová okna, dveøe a zateplenou fasádu získá obytný dùm è.p. 376
� 377 (dotace z MMR) a stará èást hasièské zbrojnice (podpoøeno
M�P).  Volno  o  prázdninách  vyu�ije  vedení  �koly  na  dal�í
rekonstrukci pùvodní elektro a vodoinstalace a pøípravu projektu
rekuperace,  vedoucí  ke  zlep�ení  prostøedí  pro  výuku  ve  tøech
uèebnách v hlavním pavilonu (opìt pod dotací z EU).

Do minulosti,  a�  do  doby  støedovìku,  se mù�eme vrátit  na
Kantùrkovci. Za pøítomnosti PhDr. Ivo �moldase a dal�ích hostù
byla  slavnostnì  otevøena  nová  expozice,  která  pøipomene

zajímavou  historii mìsta.  Jedineèná
lazebna  toti�  prakticky  ukazuje,  jak
to  v  takovém  zaøízení  vypadalo
v  dobách,  kdy  témìø  nikdo  nemìl
koupelnu  a  u�  vùbec  ne  vlastní
vodovodJ. Na vzniku této skuteènì
ojedinìlé výstavy se nejvíce podílel
pan  Jaroslav Bartizal  a mìsto  na  ni
obdr�elo dotaci ze spoleèného èesko
rakouského  projektu  z  programu
Interreg.  Nahlédnout  do  dávné
minulosti  mù�ete  napø.  na  Dni
øemesel a nebo pøi Festivalu regionu
Pomal�í.

V  neposlední  øadì  bych  rád
pozval  nejenom  na�e  nejmen�í  na

Den  dìtí,  který  tradiènì  organizuje  sportovní  komise  ve
spolupráci  s  Kulturním  a  informaèním  centrem  za  pomoci
mnoha dobrovolníkù  opìt na høi�ti fotbalového klubu. Dospìlí
se  mohou  obèerstvit  nejenom  tam,  ale  také  v  novì  otevøené
restauraci  U  Zlaté  podkovy.  Ta  nabízí  pro  své  náv�tìvníky
polední menu a dal�í stravovací slu�by, a to dennì od 10:00 do
22:00 hodin. Tak pøejeme novým nájemcùm hodnì spokojených
strávníkù.

                               Pìkné èervnové dny pøeje Josef
Klíma, starosta mìsta

Autobusové nádra�í z nadhledu  stav na konci kvìtna

Stavba ZU� Vele�ín
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Vá�ení ètenáøi.
V kvìtnu jsme pokraèovali na stavbì autobusového nádra�í a pøi
procházce  okolo  staveni�tì  mù�ete  u�  mimo  obrovských  dìr,
vidìt i konstrukèní prvky zastøe�ení nástupi��.
Na Holkovì  jsme zahájili  stavbu ÈOV a spla�kové kanalizace.
A jistì  jste zaznamenali stavební ruch u bývalé spoøitelny, kde
bude  moderní  nová  ZU�.  V  èervnu  se  snad  povede  vypsat
výbìrová øízení na zhotovitele urnového háje a kolumbária.
Pøed dokonèením je také ,,papírová válka� na akci: Komunikace,
chodník a VO na Nádra�í.
V kvìtnu probìhlo vyhodnocení prvního kvartálu na sbìr a svoz
tøídìných komodit odpadù. Po posílení tìch nìkolika stanovi�� se
výtì�nost zvedla o 10%. Snaha o posunutí nádob ,,blí� k lidem�
byla  tedy  správná  a  budeme  pokraèovat  ve  sledování  plnosti
nádob a následnì o posilování stanovi��.
V  kvìtnu  nás  také  neminula  komplexní  obnova  dopravního
znaèení  ve    Vele�ínì  i  osadách.  Teï  bude  dopravní  znaèení
splòovat jak normy, tak po�adavky Policie ÈR. Mìsto Vele�ín si
nesmí samo stanovovat DZ.
Vìnujte pozornost kreslenému plakátu, který zve nejen dìti na
genofondovou plochu Jeryn na pohodové odpoledne.

Ukliïme svìt jaro 2018
Letos  se  zapojilo  do  akce 244  lidí  bez  rozdílu  vìku. Odlehèili
jsme pøírodì o 184 kg netøídìného odpadu tøídìného bylo 70 kg.
V�em kdo pøilo�ili ruku k dílu dìkujeme.
Oslavy  100  let  republiky:  Prosba  o  dobové  materiály  nebo
informace trvá!!!

Pøeji v�em krásný èerven.
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  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

Vá�ení  obyvatelé  a  obzvlá�tì  øidièi  (v�eho).  Na  základì
zpracovaného pasportu a projektu svislého dopravního znaèení
ve mìstì i okolí, do�lo k výmìnì vìt�iny dopravních znaèek na
na�ich  komunikacích.  Dùvodem  je  nesplnìní  norem.  Zároveò
do�lo  k  odstranìní  nìkterých  ,,nadbyteèných�  dopravních
znaèek. Jedná se hlavnì o komunikace v hust�í zástavbì, kde se
situace vrací k logickému øe�ení �

Ne� si na zmìnu zvyknete, vìnujte prosím provozu zvý�enou
pozornost.  Stejnì  tak  vìnujte  pozornost  i  omezením  rychlosti
v  nìkterých  lokalitách  zóna  30  �  max.  rychlost  30  km/hod.
Obytná zóna � max. rychlost 20 km/hod. V�dy jde o lokality se
zvý�eným pohybem osob a tak neriskujte.
Díky za pochopení.

 Jiøí  Rù�ièka, místostarosta

     Dne 21.5.2018 zadr�eli strá�níci mladistvou osobu, na kterou
bylo vyhlá�eno celostátní pátrání. K zadr�ení do�lo na základì
rychlé  telefonické  informace pozorných obèanù. Tý� den byla
strá�níky zadr�ena dal�í osoba, na kterou byl policií ÈR vydán
pøíkaz k zatèení.
      Dal�í den pøijala MP oznámení obèana, který upozornil na
odhozené odpadky uprostøed louky u èapího hnízda. Po zaji�tìní
stop  a  indicií  byl  vypátrán  pachatel,  který  byl  patøiènì
�odmìnìn�. Nutno dodat, �e se nejednalo o obèana na�eho mìsta.
     Dále MP upozoròuje zejména øidièe, kteøí budou parkovat u
bazénu,  na  zákon  o  silnièním  provozu  a  na  obecnì  závaznou
vyhlá�ku  mìsta,  kde  je  zakázáno  parkování  na  chodnících
a  travnatých  plochách!  Strá�níci  budou  tyto  pøestupky
pokutovat.  K  zaparkování  vozidla  je  mo�né  vyu�ít  nìkolik
parkovi��  v  okolí  koupali�tì  i  zpevnìnou  odstavnou  plochu
�u vrbièek� vedle gará�í, mezi ulicemi Krumlovská a V Úvoze.
         strá�níci MP Vele�ín Václav Ottenschläger, Alois Lackinger

 a krásné blahopøání panu starostovi   Mgr.
J.  Klímovi  k  narozeninám.  Rovnì�  dìkuji  za  milou  náv�tìvu
p.Radové a p. Papou�kové.

   Jiøí Bláha

  vá�ené  vele�ínské  obci  za
pøání  od  pana  starosty  Mgr.  J.  Klímy      a  dárek  k    mému
�ivotnímu  výroèí,  který  mi  pøedali  paní  Amchová
a Summerauerová.

                                                                                 Petr Vavru�ka

  panu  starostovi  Mgr.  J.  Klímovi  a  MP  za  klidný
prùbìh pohøebního prùvodu pro na�eho otce Bohumila Pelderla
                                                                  Syn Bohumil s  Ivanou

za  milé  blahopøání  a  dar  k    mým
narozeninám p. Starostovi Mgr. J. Klímovi. V�e potì�ilo. Také
dìkuji Zdeòce Kleinové a Maru�ce Müllerové za náv�tìvu, za
radostné úsmìvu, vzpomínám.

Rypková Marie

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 � 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.
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I  v  èervnu  si  mù�ete  pøijít  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.  O  letních
prázdninách  bude  provoz  klubíèka  omezen,  na  pravidelná
støedeèní setkání se budeme tì�it zase a� v záøí.

Dále  mateøské  centrum  nabízí  mo�nost  zapùjèení  el.
odsávaèky  mateøského  mléka  a  sadu  látkových  plen  v�e  je
mo�né domluvit pøes FB nebo na emailu:  mcvelesin@seznam.cz
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 :) Pøíspìvek za rodinu bude 40
Kè.

S pozdravem  Hanka Trávníková

4. èervna od 17:30 probìhne závìreèný a absolventský koncert
�ákù v sálku �koly

  od  17:00  vystoupí  pìvecký  sbor  na  chodbì
v prostorách ZU� nad knihovnou

od 16:30 usly�íme �áky p. Vìry Böhmové v Galerii
  Jakub

od 17:00 vystoupí v sálku �koly �áci p.Marie Bù�kové

  od  18:00  probìhne  taneèní  vystoupení  dìtí  tøídy
  p.Ludmily Korbelové v kulturním domì

od 18:00 zahraje Johana Stehlíková ze tøídy
p.Blanky Da�kové ve tøídì hudební nauky
V èervnu  také probíhají konzultace k pøijetí �ákù do ZU�,

v�dy na základì pøedchozí domluvy na zus@zusvelesin.cz nebo
na tel. 602 537 145.

Tì�íme se na vidìnou. Za Základní umìleckou �kolu Vele�ín
Mgr. Marie Procházka �tanglová

I  v  roce  2018  pokraèuje  v  Èeském  Krumlovì  ve  svém
pùsobení  Bezplatná  insolvenèní  poradna,  která  vznikla  na
základì spoleèného sociálnì právního projektu, jeho� partnery
jsou vedle Jihoèeského kraje a jeho Krajského úøadu i Krajský
soud  v  Èeských  Budìjovicích,  Regionální  støedisko  Èeské
advokátní  komory  pro  ji�ní  Èechy,  Spolek  insolvenèních
správcù  Èeské  Budìjovice  a  Poboèka  Probaèní  a  mediaèní
slu�by  pro  Jihoèeský  soudní  kraj.  Bezplatná  insolvenèní
poradna zaèala od kvìtna 2017 pùsobit také na Mìstském úøadì
v Èeském Krumlovì.

Vyu�ít  slu�by  této  insolvenèní  poradny  mù�e  bezplatnì
ka�dý  obèan  z  Èeskokru
mlovska a Kaplicka, který
se  dostal  do  tí�ivé  situace
z  dùvodu  dluhù.  Mù�e
pøijít  bez  objednání  nebo
se  pøípadnì  objednat  na
daný  termín  na Mìstském
úøadì,  Odboru  sociálních
vìcí a zdravotnictví a to na
tel. è.: 380 766 423 / 400.
Pøípadnì  se  mù�e  poradit
zcela  anonymnì.

Poradenství  je  posky
továno  pøímo  v  budovì
Mìstského úøadu, v 1.patøe
malá zasedací místnost, na
adrese:  Kaplická  439,
Èeský Krumlov.
         Mgr. Ingrid Pechová

Odbor sociálních vìcí
a zdravotnictví

      Mìstský úøad
Èeský Krumlov

Poøádání leto�ního okrskového kola soutì�e SDH se ujali hasièi ze
Skøidel, za technické podpory SDH Vele�ín. Soutì�e se zúèastnily sbory
ze  Skøidel,  Vele�ína,  Zubèic  a  Vì�ovaté  Plánì.  Ka�dé  dru�stvo
absolvovalo  dva  pokusy  v  po�árním  útoku  a  byl  hodnocen  lep�í
dosa�ený èas.

1. SDH Vele�ín 22,08 s
2. SDH Skøidla 24,49s, 3. SDH Zubèice 30,01s, 4. SDH V.Plánì 30,35s

1. SDH Vele�ín 24,18s
2. SDH V.Plánì 27.11s, 3. SDH Zubèice 40,52s

 1. SDH V.Plánì 24.99s
2. SDH Zubèice 25,16s, 3 SDH Vele�ín I 31,41s,4. SDH Vele�ín II 37,98s

1. SDH Vele�ín 21,84s
2. SDH V.Plánì 22,86s, 3. SDH Zubèice 24,95s

  Závìrem bych chtìl podìkovat hlavnímu rozhodèímu p.Zivèákovi,
hlavnímu poøadateli p.Máèemu, startérovi p.L.Markovi a èlenùm SDH
Skøidla, kteøí se úspì�nì zhostili této poøadatelské povinnosti. Zároveò
jsem byl mile pøekvapen, �e i mezi dìtmi je stále zájem o tento sport a �e
jsou pod dobrým vedením. Tímto bych chtìl podìkovat v�em trenérùm,
kteøí se dìtem svém volném èase vìnují.

Za SDH Skøidla Ing. Franti�ek Stanìk
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Díky  ochotì  kamaráda  Jirky  Císaøe  z  Besednice,  vám
mù�eme nabídnout pøíbìh vojáka, legionáøe a dozorce finanèní
strá�e Franti�ka Hovorky, který je uvádìn jako první padlý pøi
ochranì nové státní hranice.

Franti�ek  Hovorka  se  narodil  10.11.1895  v  Ne�porech
u  Vla�imi.  Slou�il  jako  vojín  u  102.  pì�ího  pluku  rakousko
uherské armády na italské frontì, kde byl 16.9.1916 zajat. Do ès
legií se pøihlásil v Padule 16.4.1918. Byl zaøazen k 34. polnímu
pluku ès armády. V roce 1919 jako vycvièený voják a legionáø,
nastoupil k novì utvoøené finanèní strá�i v Dolním Dvoøi�ti.

Jeho  �ivot  ukonèily  10.6.1920  tøi  kulky.  Tady  ná�  pøíbìh
zaèíná. Autor Jirka Císaø se pokusil o rekonstrukci vy�etøování
tohoto pøípadu podle záznamù v kronikách, protokolù èetnictva
a mnoha dal�ích zdrojù. Nabízí nám tak pohled na nelehký �ivot
nejen ozbrojených slo�ek novì vzniklého samostatného státu, ale
i obyvatel na obou stranách ,,nové� hranice. Posuïte sami:

1. èást
       Dne 10. èervna 1920 v 09.00
hod.  ode�el  dozorce  finanèní
strá�e  Franti�ek  Hovorka  na
bì�nou  obchùzku  podél  státní
hranice.  Slu�bu  mìl  plánovanou
na  pìt  hodin  s  návratem  na
oddìlení  ve  14.00  hod.  Ve
stanovenou  dobu  se  v�ak  na
oddìlení  nevrátil  a  tak    jeho
nadøízený,  naddozorce  Karel
Handl  pro  nìj  nechal  na  stole
vzkaz,  aby  svùj opo�dìný návrat
z  obchùzky  vysvìtlil  a  sám  se
vydal  na  obchùzku.  Jde  vlastnì
Hovorku  hledat.  Handl  �el
pravdìpodobnì  ze  slu�ebny  po  pì�inì,  která  vedla  pøímo  na
�ibenièní  vrch.  Pì�inou  chodili  lidé  z  Dolního  Dvoøi�tì  do
Lipoltova a cestu si zkracovali pøes rakouské území asi 150 m
pod hranièním mezníkem III/28. Jednalo se o bì�nou vìc a tímto
zpùsobem  vykonávali  zøejmì  obchùzky  i  samotní  financové.
Kdy�  naddozorce  Handl  pøecházel  zkratkou  po  rakouském
území,  spatøil Hovorku  le�et  na  zemi,  vpravo  od  pì�iny,    pod
lískovými keøi, na rakouské stranì státní hranice a domníval se,
�e  Hovorka  zde  usnul.  Do�el  k  nìmu,  zatahal  jej  za  nohu.
Hovorkovo tìlo se bezvládnì kousek sesunulo a Handl zjistil, �e
Hovorka je mrtvý. Urèitì zde je�tì nìjakou dobu setrval, vzal do
ruky Hovorkovu pu�ku a poté ji zase ulo�il zpìt na místo odkud
ji  zdvihl.  Tuto  okolnost  pozdìji  sdìlil  i  èetníkùm.  Pak
naddozorce  Handl  informoval  èetnickou  stanici  v  Dolním
Dvoøi�ti.    Na  místo  èinu  se  dostavil  vrchní  strá�mistr  Gustav
Fischer,  závodèí  �tìpán  �áèek  a  èetník  na  zkou�ku  Franti�ek
Jachek. Spolu s nimi pøi�el obvodní lékaø MUDr. Julius Frisch.
Po pøíchodu na místo èinu zjistili, �e skupinka zvìdavcù, kteøí se
zde  mezi  tím  objevili,  po�lapali  okolí  mrtvoly  a  stopy  po
pachateli jsou znehodnoceny nebo zcela znièeny a ohledání místa
èinu tím bude negativnì poznamenáno.

Pokraèování ...

Nová stálá expozice v Kantùrkovci è. p. 20

 pravdìpodobnì stávala ve Vele�ínì ji� ve 2
pol.  13.  století  pro  potøeby  øemeslníkù  a  slou�ících  na  hradì
Vele�ín. Lazebna jistì byla døevìná a spravovala ji správa hradu,
pravdìpodobnì  purkrabí,  který mìl  nìkoho,  kdo  se  o  lazebnu
staral.

. Od
roku 1387 vlastní vele�ínské panství Oldøich I. z Ro�mberka. Od
té  doby mù�eme  hovoøit  o .  Lazebnu
vlastnil faráø. V roce 1402 faráø Jan Øeèièka pøedal lázeò obci.
Od té doby byla lázeò majetkem mìsta, která ji pravdìpodobnì

lazebníkovi  pronajímala.  Lazebna  mo�ná  fungovala  do  roku
1750  nebo�  v  tereziánském  katastru  z  roku  1757  se  øemeslo
lazebnické  ji�  nevyskytuje.  A  to  byl  konec  �Ro�mberské
lazebny�.
Napájení lazebny vodou fungovalo je�tì do roku 1788, kdy byl
upravován  rybník na návsi,  z nìho�  tekl potok kolem  lazebny
a dále k Mal�i. Rybník byl definitivnì zru�en v roce 1843. Ten
byl pùvodnì napájen potokem, který pøitékal od kovárny è. p. 12
a z rybníka po svahu dolù na Latrán.

Otevøeno pro veøejnost od  dále
pak po domluvì prohlídky v IC Vele�ín  nám. J. V. Kamarýta
89. tel.: , email:

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

Skonèila  nám  16.sezóna  a  opìt  máme  dùvod  k  radosti,
proto�e  kluci  z  divize  vybojovali  5.místo,  co�  je  zatím  na�e
nejlep�í  umístìní.  Pro  pøedstavu:  jsou  to  jen  ètyøi  pøíèky  od
postupu do 3.ligy. Víte, nemám ráda strohá, chladná èísla, nebo�
vùbec nevystihují atmosféru napínavých zápasù, bojù o ka�dý
míèek, souboj hráèù rùzných povah, drama hry útoèník versus
obranáø,  nebo  jak  tì�ce  se  vybírají  smeèe  s  rotací,��,  ale
máme  ètyøi  dru�stva + dìti,  tak�e  nyní  prezentuji  na�i  bilanci
èistì statisticky. Pøipadá mi to sice, jako popsat nìkomu �trúdl,
�e je voòavý, krásnì upeèený, ale èlovìk uvìøí a� si sám kousne.

Na�i  fanou�ci  a  rodièe,  co  povzbuzovali  své  dìti  pøi
turnajích, v�ak tu skvìlou chu�   vítìzných zápasù dobøe znají☺

� M.Fesl (startoval za Prachatice ve 4 utkáních, vyhrál
3 z 11 zápasù)
Divize:  OST Vele�ín B   5. místo  (na�e nejlep�í umístìní )
Úspì�nost: 4. M.Fesl (79%),  17. R. Vraspír (57%),
18. J. Kamera ml. (57%), 55. D. Bla�enec (15%)
Krajská soutì�:  OST Vele�ín C   5. místo
Úspì�nost: 3. K.Betka (81%),  19. F. Ferenèík (57%),
28. L. Chromeèek (43%), 34. M. Vraspír (23%) (pokraè. na 6.stranì)

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

prùkaz,  karta  øidièe,  tel.
602171307

  ve  Vele�ínì
tel.: 725 909 549

 ve Vele�ínì
na  Sídli�ti.Kontakt:  Reality
Solárová 608 640 066.

èíslo 6  2018  
vydáno ve Vele�ínì dne 31.5. 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

  OST Vele�ín D   3. místo
Úspì�nost: 12. M.Javoøík (70%),  13. V. Peterka (65%),
23. P. Stehlík (48%), 27. P. Krauskopf (43%)

  OST Vele�ín E   8. místo
Úspì�nost: 22. V.Dufek (54%),  32. Z. Tomková (33%),
35. Z. Gregorová (21%), 36. M. Rolník (20%)

� �árka Dvoøáková � celkovì 5. místo
(ze 14 úèastnic)

 � Matyá� Borovský � celkovì 10. místo (z 53
úèastníkù), Jakub Kozelský � celkovì 14. místo, Simon
Pøibyl � celkovì 22.místo
Poslední turnaj (krajský �ebøíèkový turnaj � Vy��í Brod):
Matyá�  Borovský  (1.  místo  v  kategorii  II.),  Jakub
Kozelský (5. místo v kategorii II.), Simon Pøibyl (6. místo
v kategorii II.)
Tìchto  krásných  výsledkù  by  v�ak  nebylo  mo�no
dosáhnout  bez  dobrého  zázemí  ve  sportovní  hale
a  finanèní  podpory  od  firmy  Jihostroj  a.s.,  FCC Èeské
Budìjovice, vedení mìsta Vele�ín, a proto jim chci moc
podìkovat.

Pøejeme  v�em  dìtem  hezké  prázdniny  a  dospìlým
pìknou dovolenou..

D. Javoøíková
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