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Poslední týden pøed prázdninami byl skuteènì hektický. A to
nejen ve �kolách. V mìstské obøadní síni jsem spolu s vedením
�koly pøivítal nejúspì�nìj�í �áky základní �koly. Mìl jsem tu èest
poblahopøát  k  výborným  výsledkùm  �ákùm  od  prvních  do
devátých  tøíd,  kteøí  uspìli  na  poli  studijním,  pìveckém,
recitaèním,  sportovním  anebo  na  pozicích  ve  �kolské
samosprávì.  Absolventi  Z�,  �áci  devátých  tøíd,  se  dùstojnì,
vesele, ale i trochu smutnì rozlouèili s pedagogy a s vysvìdèením
vykroèili z kina vstøíc prázdninám s vìdomím, �e za dva mìsíce
postoupí  o  dal�í  krok na  stupínek k dospìlosti. V�em gratuluji
a vìøím, �e na uèitele a správní zamìstnance �koly nezapomenou
a �e se budou k vele�ínské �kole v�dy hlásit.

Jedním  z  úkolù  mìsta,  pota�mo  zastupitelù,  je  materiálnì
podporovat na�e �kolská zaøízení. Proto ani o prázdninách nemají
volno  oni,  vedení  �kol  a  øada  lidí  nejrùznìj�ích  profesí.
V základní �kole se pøipravuje projekt na zkvalitnìní pracovního

prostøedí,  ve  tøech  tøídách  se  bude  realizovat  výmìna  vzduchu
tzv.rekuperací, obnoví se plot u atletického oválu. Velké zmìny
èekají  mateøskou  �kolu.  Zastupitelé  odsouhlasili  zahájení
projektu  výstavby  nového  pavilonu  se  dvìma  tøídami.  Rovnì�
odsouhlasili  pøípravu  �ádosti  a  její  podání  na  dotaci,  kdy  se
naskýtá za zhruba 85% penìz z celkových nákladù z Evropské
unie  pøíprava  perspektivních  prostor  pro  na�e  nejmen�í.
Pøedpokládáme i úpravu okolí �mateøinky� vèetnì nového vstupu
do  areálu  z  východní  strany  (od po�ty  a  od budoucího nového
parkovi�tì).

Mìsto  se musí  rovnì�  starat  o  bezpeènost,  ochranu  zdraví,
�ivotù  a  majetku  svých  obèanù.  Rád  vyzdvihuji  práci  èlenù

jednotky  po�ární  ochrany
(JPO), která je pøedurèena i pro
øe�ení  následkù  dopravních
nehod  a  od  ledna  2019  bude
fungovat  v  kategorii  JPO  II,
tedy  poloprofesionální  slo�ky
integrovaného  záchranného
systému.  V  praxi  se  v�ak  ji�
nyní  chovají  ne  jako  polo,  ale
úplní  profesionálové.  To  se
ukázalo  pøi  zásahu  v  Èeském
Krumlovì  pøi  ha�ení
rozsáhlého  po�áru  a  také  pøi
záchranì  lidského  �ivota  pøi
nehodì  v  automobilové  rallye.
Jsem  rád,  �e  nezùstanou

osamoceni. Zastupitelé dali  toti� zelenou vzniku nové JPO ve
Skøidlech. I kdy� se èlenové nové jednotky se zaøazením JPO V
(tedy  mo�né  zásahy  na  katastru  mìsta)  rekrutují  vìt�inou
z Nádra�í, zachovali historické sídlo Skøidla i v názvu. Pøejeme
nové jednotce hodnì úspìchù.

Tak�e  jako  v�dy:  nìkomu  zaèínají  prázdnin  a  dovolené,
jinému práce neustává. Nu a mì nezbývá nic jiného, ne� v�em
bez rozdílu popøát naèerpání sil, u�ití si volna a ostatním hodnì
zdraví, elánu a samozøejmì sluníèka.

          S heslem �S úsmìvem jde v�echno líp� J
                                                          Josef Klíma, starosta mìsta
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Vá�ení ètenáøi.
Èerven nám pøi pilné práci ubìhl jako voda.

Nebudu  se  rozepisovat  o  rozestavìných  stavbách,  to  vidíte
ka�dý  den  sami.  Chtìl  bych  v�em  podìkovat  za  trpìlivost
s  omezeními,  která  tyto  èinnosti  pøiná�í.  Jinak  to  ale  nejde.
Koneènì máme souhlas stavebního úøadu pro zahájení výstavby
urnového háje.

V èervenci probìhne výbìrové øízení a pak zahájíme práce.
V prùbìhu prázdnin zaèneme opravovat výtluky v komunikacích
a po�kozené povrchy chodníkù. O prázdninách  je pøece  jenom
klidnìj�í provoz.

Stále  je�tì  vedeme  ,,papírovou  válku�  kvùli  komunikaci
a chodníku na Nádra�í.
Rada mìsta mi  schválila mo�nost projednání a navr�ení  øe�ení
pro budoucí roz�íøení parkovacích míst na sídli�tích a také (snad)
hledat øe�ení pro vybudování stezek pro pì�í a cyklisty, které by
mìly  propojit Vele�ín  a  osady  jako  ,,výletní  okruh�.  Schválnì
jsem se díval do knihy Komise �ivotního prostøedí a první návrh
na tyto trasy jsme podávali v roce 1997!! �e by se tedy blýsklo
na lep�í èasy?

: prosba o dobové materiály nebo
informace trvá!!!

V�em pøeji krásné prázdniny a dovolené.
Dr�te nám palce, aby v�e dopadlo jak má.

Jirka Rù�ièka (místostarosta) Tel: 739 026 248
ruzicka@velesin.cz

Pár èísel pro jistotu:
Mìstská policie: 604 189 828, 736 600 799, mp@velesin.cz

vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

  panu  starostovi  Mgr.J.  Klímovi  za  pøání  a  paní
Amchové a Sumerauerovéb za dárek k mým narozeninám.

                  Jan Rückert

  Mìstskému  úøadu  Vele�ín,  za  blahopøání
k narozeninám a paní Papou�kové za pøedání dárku.
                  Papou�ková Anna

  za  krásné  blahopøání  od  p.  starosty
a osobní náv�tìvu s gratulací p. Kleinové a p. Müllerové k mým
87. narozeninám.
                  Karel �korvánek

 Mìstskému úøadu Vele�ín za blahopøání a milý dárek
k mým 75.narozeninám.

Milan Stejskal

 kulaté 70. narozeniny ná� dlouholetý
èlen,  starosta  na�eho  spolku,  kamarád  pan  Bohumil  Máèe.
Bohou�i  pøejeme Ti v�ichni v�e nejlep�í,  pevné  zdraví  a  a� Ti
vydr�í tvá dobrá nálada je�tì pár dal�ích desítek let.

Za SDH Skøidla, Standa Rychnavský�

Dìkuji  v�em,  kteøí  se  podíleli  na  organizaci  Dne  dìtí  ve
Vele�ínì  v  sobotu  2.6.2018.  Poèasí  nás  opravdu  vypeklo
a  v  podstatì  od  13  do  16  hodin  neustále  více  èi ménì  pr�elo.
V�ichni jsme tak tro�ku �èvachtali� v botách, ale i tak si zhruba
tìch 60 dìtí a rodièù jednotlivými stanovi�ti pro�lo.  Dìkuji i za

náhradní  obèerstvení  a  fotbalistùm  za  mo�nost  vyu�ít  jejich
prostory. Doufám, �e to nikdo neodstonal  a pøí�tì to tøeba vyjde
lépe.
    Je�tì jednou díky.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

  Dìkujeme  �ákùm  a  jejich  uèitelùm  Základní  �koly  ve
Vele�ínì,  kteøí  pøipravili  zajímavý  program  ke  Dni  dìtí  na
�kolním  høi�ti.  Na�e  vzájemná  spolupráce  nás  opravdu  tì�í
a na�im dìtem pøiná�í spoustu radosti. Malinovku pro v�echny
dìti ze �kolky zajistil pan Martin Dvoøák. Dìkujeme!

  Ve støedu 6. 6. nav�tívily dìti ze �kolky vele�ínskou po�ární
zbrojnici. Prohlédly si hasièskou techniku, výstroj, vyzkou�ely
si  støíkat proudnicí na  terè  a dozvìdìly  se  zajímavosti o práci
hasièù.  Kolektiv  uèitelek  dìkuje  panu  Vla�nému  st.,  Filipovi
Vítù  a Patrikovi Chumlenovi,  kteøí  se  na�im dìtem  tak  hezky
vìnovali.

uèitelky M�

       Pøes prázdniny bude klubíèko oficiálnì zavøené. Znovu se
zaèneme scházet   od záøí 5.9 ka�dou støedu. V létì se mù�eme
domluvit a sejít se buï v klubíèku nebo venku na høi�ti � sledujte
FB stránky, kde budeme o pøípadné schùzce informovat.
Co bylo:
6.6.  jsme spoleènì oslavili DÌTSKÝ DEN
26.6. jsme se rozlouèili pøed prázdninami u opékaní buøtíkù
Co bude:
            Po prázdninách se opìt budeme scházet ka�dou støedu
v Klubíèku
           16.9. pro Vás pøipravujeme dìtský bazárek, kam mù�ete
dát vìci k prodeji nebo pøijít nakoupit v�e potøebné

Za MC Vele�ínské klubíèko Hanka Trávníková
(foto k èlánku na str.2)

  Máme za  sebou  takøka pùlroku 2018 a  tak bych  si dovolit
Vás  informovat  o  èinnostech  vele�ínských  hasièù  v  leto�ním
roce.
  Pøednì  se  jedná  o  èinnost  tzv  zásahové  jednotky,  která
vyjí�dí  k  nenadálým  i  plánovaným  událostem.  Prozatím
jednotka  vyjela  na  �ádost  Operaèního  støediska  HZS  k  26ti
událostem.  Jednalo  se  o  7  Dopravních  nehod,  7  po�árù,
7  technických  pomocí,  4  tzv  ostatním  pomocem  a  i  jednomu
planému  poplachu.  Jen  pro  pøedstavu  22x  se  vyjelo  s  CAS
Magirus,  6x  CAS  Tatra  a  2x  s  Avií.  Nejvìt�í  událostí  byl
jednoznaènì po�ár v Èeském Krumlovì, kde jsme byli s dvìma
vozy  a  zasahovali  v  dýchací  technice.    Momentálnì  je
v  zásahové  jednotce  21  èlenù,  kteøí  se  mimo  výcviku
samozøejmnì pravidelnì starají o techniku a zbrojnici.
  Dal�í  z  èinností  SDH  je  samozøejmnì  poøádání  kulturních
akcí,  tak�e  jsme  jako  ka�dý  rok  uspoøádali  tradièní  Hasièský
ples  a  troufnu  si  øíci,  �e  vydaøený.  Zároveò  jsme  pomohli
s  poøádáním  stavìní  máje.  Také  jsme  ji�  podruhé  poskytli
zázemí Vele�ínskému klubíèku k poøádání dìtského bazárku.
  Samozøejmnì  se vìnujeme  té� po�árnímu  sportu,  kde nám
sezona teprve zaèíná, nicménì máme za sebou postupová kola.
Okrskové kolo dru�stva mu�ù i �en vyhráli a postoupili na okres,
zde se obì dru�stva svornì umístili na tøetích místech ve svých
kategoriích. Poté  se mu�i  ji�  zapojili  do  seriálu  soutì�í Velké
ceny  okresu  Èeský  Krumlov.  Zatím  se  konala  dvì  kola,
v  Holubovì  a  Tøísovì.  Obì  soutì�e  byli  zároveò  souèástí
Jihoèeské hasièské ligy a obì na nástøikové terèe. Bohu�el ani
v jedné ze soutì�í se nepovedlo promìnit zku�enosti a výsledky
nejsou vùbec uspokojivé. Snad se zadaøí v dal�ích kolech.
  Pøi  SDH  samozøejmnì  fungují  i  týmy  dìtí  a  dorostu,  ale
o tìch Vás jistì informuje jejich vedoucí.

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
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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V  leto�ním  roce  do�lo  v  øadách mladých  hasièù  k  velkým
zmìnám.
Hodnì dìtí  skonèilo, nìkteré z  lenosti a  jiné  tøeba kvùli uèení.
A tak se nám pomalu rozpadlo 1 dru�stvo star�ích �ákù. Mlad�í
�áci  zase mezi  sebe  pøijali  dìti  ze  �kolky.  Proto  byla  závodní
sezóna kolísavá.

Ale  pøesto  se  nám  nìco  i  povedlo.  Zúèastnili  jsme  se  tøí
soutì�í v okresním poháru, pak následovala soutì� v Kaplici. Pod
názvem "Okresní kolo hry Plamen" se této soutì�e zúèastnilo 38
dru�stev z okresu Èeský Krumlov.
  Dìti  tu  provádí  �tafetu  dvojic,  �tafetu  CTIF,  �tafetu  4x60,
útok CTIF a po�ární útok. Celkový výsledek ze v�ech disciplín
vydá  umístnìní,  na�e  malé  Vele�ínské  dru�stvo  vybojovalo
13.místo,  star�í  8.místo  a  dorostenky  vyhrály  1.místo
a reprezentovaly nás na krajském kole v Písku.
  Tady  se  nám  lepila  smùla  na  paty  u�  od  soboty,  kdy  na�e
holky pomáhaly dìvèatùm z Omlenic v �enských disciplínách,
mìly  dva  tì��í  úrazy,  tak�e  v  nedìli  jsme  ro  nemìly  vùbec
jednoduché.  Ale  bojovaly,  co  se  dalo.  Pomohly  nám  2  dívky
z Mojného, 2 z Omlenic a 1 z Besednice. Celkovì sice skonèily
na 6.místì, ale v kraji byly poprvé a se smùlou, která je provázela
jim patøí velký dík za reprezentaci Vele�ína, tak i okresu. Holky
jsou opravdu skvìlé a doufám, �e pøí�tí rok se vydaøí líp a �e to
s námi vydr�í. Moc dìkuji Zuzce, Eli�ce, Evì, Hance, Monice,
Lucce,  Magdì  a  Natce.  Bylo  to  s  vámi  super  a  va�e
disciplinovanost mi udìlala obrovskou radost. Krajským kolem
skonèila sezóna závodù a zaèátek nás èeká opìt v záøí. V èervenci
odjedeme s dìtmi na  letní  soustøedìní na Posudov,  jako ka�dé
léto.  Jako  vedoucí  mladých  hasièù  chci  v�em  podìkovat,  za
krásné  výsledky  a  bojovnost  v  pohárových  soutì�ích,  za
celoroèní  èinnost,  do  které  patøí  pravidelné  schùzky,  plavání.
úklid okolí hasièárny i hasièárny samotné. Také malé dìtièky ze
�kolky si dík zaslou�í, u za zápas s náøadím a cajkem  ona to není
sranda, malýma ruèièkamato dobøe spojit a je�tì s tím utíkat.
  Av�ak musím  si  i  postesknout,  proto�e mi  konèí  v  dìtech
holky    Zuzka  Tomková,  Eli�ka  Barto�ová,  Eva
Kuncendörferová  a  jeden  kluk  Václav  Schöber.  Naposledy
odbìhnou 2 pohárovky na podzim a tím dají dìtským soutì�ím
sbohem.
Doufám, �e mi zùstanou v�ichni na blízku jako instruktoøi.
Tak hezké prázdniny v�em pøejí mladí hasièi.

Placená inzerce

ÈSOP Vele�ín  a potápìèský klub Kalmár,  budou v  sobotu
21.7.  uklízet  bøehy  øímovské  pøehrady.  Leto�ní  termín  byl
zvolen k výroèí poslední plavby vorù na øece Mal�i 20.7.1938.
Po  tomto  datu  zakázali Nìmci  odvoz  ,,jejich�  døeva  do Èech.
V  knize  ,,Bývalo  (i)  dobøe�  �  vzpomínky  Miroslava  Køí�ka
je  uvedeno:  ,,Poslední  vory  propluly  Mal�í  20.7.1938.  Po
okupaci  pohranièí  Nìmci  nedovolili  dal�í  vývoz  døeva  ze
zabraného území. Po válce u� plavba vorù nebyla obnovena�. Pøí
úklidu  pøehrady  si  zároveò  pøipomeneme  i  tuhle  historickou
událost.
  Pokud se budete chtít pøipojit, zaèínáme v 9.00 na øímovské
pøehradì  �potápìèi  a  také  v  9.00 na  genofondové plo�e  Jeryn
u Dlouhé � ochranáøi.

Pytle na odpadky budou k dispozici, ka�dý úèastník jde na
svou odpovìdnost.

  Za potápìèský klub Kalmár  Jan Kmoch,
Za ÈSOP Vele�ín � Jirka Rù�ièka

  V roce 2013 vznikla v Domovì pro seniory Kaplice tradice
poøádání Olympijských her seniorských pro klienty kaplického
domova  a  dal�ích  jihoèeských  domovù  pro  seniory.  Hlavním
smyslem  her  byla  oslava  dovedností  a  schopností  seniorù
a vzájemné setkávání a trávení spoleèného èasu. Ka�dým rokem
se  �tafeta poøádání her pøedávala  z  jednoho domova na druhý
a leto�ní poslední roèník probìhl opìt u nás v Kaplici.
  Letos  se  slaví 100  let  od vzniku èeskoslovenské  republiky
a  na�e  olympiáda
byla  tímto  výro
èím  také  inspiro
vána. Na olympiá
dì  nemohly
chybìt její základ
ní  symboly  �
zapálení  ohnì,
vyvì�ení  vlajky
a  �ivì  zaznìla
i hymna.
  Jsme  velmi
rádi, �e jsme mezi
sebou  mìli  také    paralympijského  vítìze  �  Arno�ta  Petráèka,
který s sebou pøivezl své získané medaile vèetnì zlaté medaile z
paralympijských her konaných v Brazílii v roce 2016, a strávil
s námi celé soutì�ní odpoledne.
  Olympiády se zúèastnilo 7 domovù pro seniory. Týmy byly
slo�eny ze tøí klientù jednotlivých domovù.

Mezi  pøizpùsobené  soutì�ní  disciplíny  patøily  cyklistika,
støelba, bìh, hokej, házená, kanoistika a vìdomostní soutì�.

Atmosféra  byla  ú�asná,  vìøíme,  �e  si  v�ichni  náv�tìvníci
odnesli  krásnou  vzpomínku  na  Olympijské  hry  seniorské
v Kaplici a ná� domácí tým mìl navíc radost z krásného tøetího
místa.

Mìstská knihovna ve Vele�ínì bude od / letní
prázdniny/ otevøena pouze:

Zároveò oznamujeme, �e knihovna bude od 9. 7.  � 19. 7. 2018
z dùvodu èerpání dovolené uzavøena.
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    V    rámci    zkvalitnìní    nakládání    s  odpady    a    zlep�ení
dostupnosti  sbìrné  sítì  pro  obèany  budou
      do  01.  07.  2018  umístìny  dal�í  nádoby  na  bioodpad
a separovaný odpad  papír, plast  na stanovi�tì
   dle ní�e uvedeného rozpisu.

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

    Vrchní strá�mistr Gustav Fischer, který vy�etøování pøípadu
vedl, popisuje místo èinu následovnì:
        �Mrtvola  dozorce  Franti�ka  Hovorky  le�í  mezi  pì�inou
a  kamením,  které  tvoøí  státní  hranici  na  pùdì  hornorakouské.
Státní hranice  je v  tìchto místech  tvoøena kamennou mezí a  je
porostlá  lískovými  keøi  v  �íøce  asi  2,30 m.   Hlava  je  asi    1m
a konec nohou asi 1,5 � 2 m od hranice. Hovorka le�í na znak
s  hlavou  málo  vyvý�enou  a  tak,  �e  nohy  vyènívají  z  hou�tí,
kde�to  hlava  èásteènì  s  trupem  jsou  v  køoví.   Levou  ruku má
pøilo�enou  nad  srdcem,  kde má  støelnou  ránu.  Pravá  ruka  le�í
podél  tìla,  obì  pìsti    a  palce  jsou  za�até  a  sevøené. Na  prsou
mrtvoly rozházeny dopisy a soukromá korespondence nebo�tíka.
Poté  co  Handl  zatahal  za  Hovorkovu  nohu  se  korespondence
sesunula. Pu�ka vendlovka le�í a� na pùl kroku vpravo mrtvoly

a  je  nabita  jednou
patronou  a  závìr
uzavøen. V levé kapse
kabátu  jsou  nalezeny
ostré patrony a to 1 ks
do  vendlovky  a  2  ks
do  malicherové
pu�ky a dále krabièka
zápalek.  V�echny
kapsy  v  odìvu
nebo�tíka  jsou
zastrèeny.  Ve  vestì
má  nebo�tík  niklové
hodinky  remintonky
s niklovým øetízkem.

Peníze  nalezeny nejsou,  aèkoli  kolega  zavra�dìného Hovorky,
dozorce Finanèní  strá�e  Josef Kutnohorský  sdìlil,  �e Hovorka
míval u sebe, kromì nalezených vìcí, je�tì notýsek, v nìm� mìl
zalo�eno  300,  korun.  Notýsek  nalezen  nebyl.  Hned  vpravo
Hovorkovy hlavy le�í jeho èepice.
    Asi jeden a pùl kroku od nohou, smìrem prodlou�ení mrtvoly
je nalezen kousek látky z odìvu na zpùsob látky vojenské. Asi
jeden krok nalevo od mrtvoly visí na køoví kousek látky patrnì
z ovinovacích kama�í z látky zelené.  Od mrtvoly podél hranice
smìrem  k  severu,  asi  18  krokù,  za  køovím  na  èeskoslovenské
stranì je nalezeno místo, kde je po�lapaná tráva v okruhu asi 40
cm, nebylo v�ak zji�tìno,  zda  tato okolnost má pøíèinný vztah
k události. Asi 4,5 kroku vedle pì�iny, severnì od mrtvoly, je na
zemi nalezen uzavøený se�it  s  finanèními pøedpisy. Toto místo
èiní dojem, �e pøed tím na nìm nìkdo sedìl.�
    Pozdìj�í pitvou bylo prokázáno, �e dozorce Franti�ek Hovorka
byl  zasa�en  celkem  tøemi  støelami.  Jedna  støela  zasáhla  obì
stehna, druhá støela zasáhla bok      a tøetí, smrtelná rána, zasáhla
srdce.                      Pokraèování ...

Mìsto Vele�ín  jako  èlen  Sdru�ení  obcí mikroregionu  Pomal�í
nabízí mo�nost  získání  domácího  kompostéru  do  domácnosti.
Sdru�ení plánuje podání �ádosti o dotaci prostøednictvím OP�P.
Je  mo�né  si  vybrat  ze  3
velikostí. Jedná se o vysoko
pevnostní  kompostéry  o
objemu  1000  l,  1500  l
a  2000  l.  Tlou��ka  stìny:
min.  7 mm  (ovlivòuje  kva
litu a �ivotnost kompostéru),
váha:  min.  27  a�  32  kg
(ovlivòuje  stabilitu
konstrukce),  maximální
vý�ka kompostéru: 115 cm.
  V  pøípadì  zájmu
kontaktujte: Radka �ímová,

 tel.: 380 331 680,
380 331 541;

Jiøí Rù�ièka, tel.: 380 332 787,
email: ruzicka@velesin.cz.

Termín pøihlá�ek: do
15.7.2018.

 Pavel Peroutka, odpad.hosp.

Vìøíme,  �e  toto  roz�íøení  poètu  nádob  pøispìje  ke  sní�ení
odpadu v nádobách na  smìsný komunální odpad, kde  se  stále
vyskytuje  velké  mno�ství  odpadu,  které  tam  nepatøí  (plasty,
papír, BIO, kovy, sklo apod.).

Nebuïte líní a tøiïte odpad � má to smysl!!!
Pavel Peroutka, odpadový hospodáø

 ∙   1. místo okresního přeboru starších žáků 7+1 , kde tým dostal
vítìzný pohár a medaile od fotbalového svazu
∙   2. místo okresního přeboru starší přípravky 5+1
∙   Nejlepší  střelec  celého  okresu  starších  žáků  je  náš
odchovanec Tomá� Dzietonický � 60 gólù (foto v pøíloze)
∙   Nejlepší  střelec  celého  okresu  starších  přípravek  je  náš
odchovanec Libor Tomka � 106 gólù (foto v pøíloze)
∙   Na  3.  místě  střelců  celého  okresu  starších  žáků  je  náš
odchovanec Lubo� Bro�ka � 55 gólù
   Je  vidìt,  �e  to  dìláme  velmi  dobøe,  jeliko�  se  mù�eme
pochlubit  nejen  tìmito  výsledky,  ale  také  jednou  z  nejvìt�ích
mláde�nických základen v celém okrese a mo�ná i v kraji :)
   Za to patøí velké díky hlavnì tìmto lidem:
∙   Trenéři  přípravek  :  Jiří  Banachevič,  Jaromír  Had  a  velký
pomocníci ( Jan Tácha, Petr Fousek )
∙   Trenéři žáků : Milan Šubjak, Radek Daniel
∙   Členové výboru  : Tomáš Čulík, Bohumil Rameš, Stanislav
Kysela, Miroslav Lenèe�
∙   Správce areálu : Petr Adamec
   Dále bych chtìl podìkovat v�em sponzorùm :
 Mìsto Vele�ín, Jihostroj a.s., Karel Císaø � CAST., Lubo� Pícha
s.r.o., H.P.E. s.r.o., Ing. Opekar Jiøí , Peletum Green World s.r.o.,
Restaurace Na Høi�ti, Budìjovický Budvar
         Za FC Vele�ín  �ebesta Robert, pøedseda klubu

(foto k èlánku na str.11)
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Na  poèátku  èervna  se  na
fotbalovém  høi�ti  odehrála  tato
ji�  tradièní  akce  poøádaná
vele�ínskými  spolky  ve
spolupráci  s  KIC.  Celkem  bylo
pøipraveno  jedenáct  stanovi��
s  pohybovými  èi  poznávacími
aktivitami. Zaèátek byl stanoven
na  13:00,  kvùli  nepøíznivému
poèasí  bohu�el  do�lo
k  hodinovému  zpo�dìní.
  De��ové  pøeháòky  zøejmì
odradily velkou èást náv�tìvníkù,
tak�e  dorazila  zhruba  ètyøicítka
nejodvá�nìj�ích  dìtí.  Rád  bych
touto  cestou  podìkoval  v�em
poøadatelùm,  kteøí  se  nezalekli
bojových podmínek, zodpovìdnì
pøipravili  svá  stanovi�tì
a propùjèili své sportovní areály
a také mìstu za finanèní podporu.

Za organizátory Petr Vágner

Bìhem  �kolního
roku,  probíhala
v oddíle �V�eobecná
gymnastika  pro
�kolní  dìti�  soutì�
ve víceboji, který se
skládal  z  pìti

disciplín. Soutì�ilo se v pøeskoku
pøes �vihadlo, sedy � lehy a døepy
na  èas,  skoku  do  dálky  z  místa
a v bìhu.

Vyhodnocení  v  kategoriích
mlad�í  a  star�í  dìti  probìhlo
v tìlocviènì 5. èervna 2018.

V  soutì�i  ve  víceboji  se
umístily  v  kategorii  mlad�í  dìti
na 1. místì Ane�ka Riegerová, na
2. místì Kateøina Vorlová a na 3.
místì  Nikola  Nìmcová  a  David
Li�ka.

v  kategorii  star�í  dìti  na
1.místì  Lenka  Beranová,  na
2.místì  Veronika  Schoberová
a  na  3.  místì  Aleksandra
Olenjuková.

Dále  se  ná�  oddíl  zapojil  do
podzimního  a  jarního  kola
celorepublikové soutì�e ÈASPV
pro �actvo a mláde� �Zápolení na
dálku� s úèastí 1133 dívek a 564
chlapcù,  kde  z na�eho oddílu  se
nejlépe  umístili  David  Li�ka
a Ane�ka Riegerová.

V�em soutì�ícím dìtem patøí
gratulace  za  snahu,  s  jakou  se
zapojily,  za  zdravou  soutì�ivost
a  výkony,  kterých  dosáhly  ve
v�ech soutì�ích.

Za SK ASPV cvièitelky Jana
Voráèková a Monika Votíková
(foto z pì�ího výletu je na str.2)
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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.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

letní dvouèíslo 7/8  2018  
vydáno ve Vele�ínì dne 2.7. 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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