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GDPR    pro  nìkoho  nic  neøíkající  shluk  písmen,  pro
druhého  stra�ák.  Zákon  na  ochranu  osobních  údajù  je  ji�
v platnosti øadu mìsícù a znamená pro mnoho obèanù, firem
a úøadù hodnì problémù a výdajù. Proto  i mìstský úøad vás
v mnohých pøípadech �ádá a bude �ádat o souhlas s dodáním
a uchováním va�ich osobních dat. Podobná problematika byla
nastolena  v  souvislosti  se  zákonem  o  støetu  zájmù,  podle
nìho� musejí  v�ichni  veøejní  funkcionáøi  zanést  do  registru
témìø v�e, co vlastní. Tento �majetkový striptýz� udìlalo celé

vedení mìsta, a tak si ka�dý obèan
snadno mù�e  pøeèíst  v  centrálním
registru  oznámení,  co  vlastní
starosta,  místostarosta  a  napø.
v�ichni  neuvolnìní  radní.  Pro
nikoho tedy není tajemstvím, �e si
starosta  koupil  s  man�elkou  za
u�etøené  rodinné  peníze  pozemek
na  rodinný  dùm,  �e  si  vzali  na
stavbu hypotéku atd. K nìèemu je
to  v�ak  pøece  jen  dobré.  Zájemci
o  takovéto  informace  (i  kdy�
nevím,  z  jakých  øad  se  rekrutují),
zjistí,  �e  si  ten  starosta  nic
nenakradl, nedostal zadarmo, ale �e
si  v�e  øádnì  koupil  a  na  v�e  má

øádné kupní smlouvy a doklady. Je uvolnìným funkcionáøem,
tak  tady  bych  to  i  pochopil.  Ale  povinnost  zveøejnit  svùj
majetek  u  neuvolnìných  zastupitelù,  kteøí  mají  kromì  této
funkce  své  �ivobytí,  to  nechápu  vùbec.  A  proti  tomuto
zbyteènému  �odhalování�  je  i  øada  dal�ích  obèanù  napøíè
politickým  i  sociálním  spektrem  po  celé  republice.  Proto
i spousta �ikovných lidí, kteøí se v komunální politice chtìli
anga�ovat  zcela  dobrovolnì,  od  my�lenky  kandidovat
ustoupili.  I  nìkteøí  souèasní  zastupitelé,  vèetnì  uvolnìných,
ji�  dále  v  komunální  politice,  mo�ná  i  za  pøispìní  tìchto
nedùstojných  podmínek,  být  nechtìjí.  Zastupitelstva  tím
pøicházejí o spoustu chytrých a udìlajících lidí. �koda.

Ve  Vele�ínì,  ale  z  jiných  dùvodù,  se  podstatnì  zmìní
vedení mìsta. Ke dni nových voleb tak v zastupitelstvu konèí
a dále nebudou kandidovat lidé, kteøí se øízení mìsta vìnovali
i mnoho let a s kterými jsem rád spolupracoval. Dìkuji Mgr.
Hanì Císaøové, Boøivoji Havlíèkovi, Pavlu Kohoutkovi, Ing.
Milanu  Proke�ovi,  Ing.  Lence  �ípkové  za  pomoc  a  aktivní
pøístup ke komunální politice. I kdy� nìkdy mìli jiné názory
ne�  já,  v�dy  jsme  se  nakonec  v  základních  vìcech,  ale
i  velkých  projektech  shodli.  Jsem  pøesvìdèen,  �e  mluvím
nejenom za sebe, ale  i za pana místostarostu Jiøího Rù�ièku
a spolupracovníky na mìstském úøadu. Pøeji tìmto �ikovným
lidem, aby nezanevøeli na práci pro druhé a vìøím, �e se s nimi
setkáme v aktivních pozicích v  jiné èásti veøejného �ivota  
v klubech, spolcích, organizacích.
Podìkování  si  zaslou�í  v�ichni  zastupitelé,  kteøí  po  celé
minulé volební období pracovali ve prospìch mìsta. Takté� si
dovoluji  ocenit  i  èleny  výborù  finanèního  a  kontrolního,
funkcionáøe  komisí  mìsta  a  jejich  pøedsedy  obzvlá��.  Ti
v�ichni  ve  funkcích  konèí  se  zavr�ením  volebního  období
2014 � 2018. Pøál bych si, aby na záslu�nou, ale nelehkou a

mnohdy  nepøíjemnou  práci  nezanevøeli  a  zapojili  se
i v nastávajícím ètyøletém cyklu.

Rád  bych  touto  cestou  také  podìkoval  Mgr.  Kamile
Stehlíkové, která opou�tí pozici vedoucí vele�ínské knihovny
a  nastupuje  jako  uèitelka  v místní  základní  �kole. Zároveò
vítám do kolektivu �správcù� mìstského inventáøe paní Janu
Buchancovou, je� od srpna mìstskou knihovnu vede. Obìma
pøeji hodnì osobních i pracovních úspìchù v nových pozicích.

Hodnocení  uplynulých  ètyø  let  by  zasluhovalo  vìt�í
prostor,  ale  to vzhledem k omezenému  rozsahu zpravodaje
není  mo�né.  Proto  jen  ve  struènosti.  Zastupitelstvo
rozhodovalo na 27 zasedáních, rada mìsta do této doby mìla
97  schùzí  a  pøijala  na  1600  usnesení.  Více  v�ak  vypoví
o práci dosavadních 15 zastupitelù fakt, �e mìsto investovalo
více ne� 145 mil. Kè, kdy� na nejrùznìj�ích dotacích získalo
na  75  mil.  Kè.  Mezi  nejvìt�í  akce  mù�eme  jednoznaènì
zaøadit  nìkolik  etap  revitalizace  sídli�tì  Na  Vr�ích  �  Nad
Cihelnou (3. a� 5.etapa), nové parkovi�tì v Sídli�ti, vodovod
v  Chodèi,  ve  výstavbì  kanalizaci,  èistírnu  odpadních  vod
a  vodovod  na  Holkovì,  cestu  u  Boru,  zateplení  mateøské
�koly, hasièské zbrojnice, domu s peèovatelskou slu�bou ve
Strahovské  ulici  a  samozøejmì  nový  dùm  pro  seniory
v Krumlovské ulici (39,5 mil. Kè) a autobusové nádra�í (42
mil. Kè), které bude dokonèeno 9. øíjna leto�ního roku. Letos
je�tì  bude  zateplen  bytový  dùm  v  Sídli�ti  èp.  376  �  377,
v  pøípravì  je  kolumbárium  a  urnový  háj,  chystá  se  oprava
komunikace a výstavba chodníku na Nádra�í atd.

Nemalými penìzi zastupitelé pøispìli na èinnost a rozvoj
mateøského a základního �kolství, a to èástkou ve vý�i 40 mil.
korun.  Dále  do  kultury  vèetnì  knihovny  �lo  22  mil.  Kè,
místní  spolky  dostaly  pøíspìvky  ve  vý�i  4,5 mil.  a Charita
obdr�ela na své pùsobení ve mìstì celkem 2,2 mil. Kè.

Z  rozvojových  dokumentací  si  nejvíce  cením  pøijetí
strategického  rozvojového plánu mìsta  a  zmìn v územním
plánu, co� umo�òuje novou bytovou výstavbu a øadu dal�ích
obecnì  prospì�ných  aktivit.  Ze  stavebních  dokumentù
zmiòuji  podklady  pro  stavbu  podchodu  pod E55  a  akci  ve
spolupráci  ØSD,  Jihoèeského  kraje  (SÚS)  a  mìsta  na
vybudování  bezpeèné  køi�ovatky  na  té�e  silnici.  Dále  se
intenzivnì  pøipravují  dokumenty  pro  roz�íøení  kapacity
mateøské  �koly,  kde  poèítáme  s  významnou  dotací  z M�P
ÈR.  Pro  vyjmenování  dal�ích  dokonèených  a  té�
pøipravovaných  investièních  a  neinvestièních  akcí  není
místo.

Jak  si  pøejí  budoucnost  jednotlivé  volební  strany,  to
mù�ete  posoudit  sami  po  proètení  jednotlivých  volebních
programù. Ale trochu nekriticky ji� nyní mohu konstatovat,
�e  zastupitelé  vze�lí  z  nových  voleb  budou  mít  o  práci
postaráno.J
              Josef Klíma, starosta mìsta
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Vá�ení ètenáøi.
Tentokrát  to vezmu heslovitì, proto�e vzhledem k  ,,volebním�
materiálùm není moc prostoru.
Tak tedy stavby autobusové nádra�í a kanalizace s vodovodem
na Holkovì bì�í, jak mají (vidíte to sami).
  podìkování  za  leto�ní  úklid  pøehrady  patøí  hasièùm,
potápìèùm, ochranáøùm a dobrovolníkùm
  nové chodníky na høbitovì jsou v poøádku
  archeologický  prùzkum  na  Kamenné  vì�i  a  ve  Strahovì  �
dojednáváme prezentaci pro veøejnost (po zpracování nálezù)
  urnový háj � probìhlo výbìrové øízení, pøedpoklad zahájení
záøí
  probìhla  pracovní  schùzka  s  architektonickou  kanceláøí  
zamìøení  na  roz�íøení  parkovacích  míst  v  sídli�tích,  navr�ení
cyklo a pì�ích stezek, propojujících Vele�ín s osadami a návrh
vhodné zelenì ve mìstì
  21.8.  jsme  si  u  ka�ny  pøipomnìli  50  let  od  invaze
spojeneckých armád volným setkáním  lidí v�eho vìku. Kdo  to
umìl, pìknì si zazpíval�
  bylo mi velkou ctí  splnit úkol, který mi zadala  rada mìsta,
polo�it  vìnec  k  rakvi  padlého  vojáka Kamila  Bene�e  pøi  jeho
pohøbu v Hluboké nad Vltavou � èest jeho památce

  Oslavy  100  let  republiky:  dìkujeme  v�em  za  poskytnutí
dobových  materiálù  a  Frantovi  �rámkovi  za  profesionální
zpracování a ulo�ení do digitálního archívu.
Pøeji v�em krásné záøí

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

Prázdninový  èas  dal  skupinkám  mláde�e  spoustu
oddychového  èasu,  který  ka�dodennì  tráví  posedáváním  na
rùzných  místech  mìsta.  Po  ukonèení  �dýchánkù�  zùstával  na
nìkterých místech nehorázný nepoøádek. Odhozené nedopalky,
plastové  láhve,  krabièky  od  cigaret  a  jako  �bonus�  napliváno
okolo  lavièek,  bylo  pro  nìkteré  normální,  snad  asi  jako  doma
v  pokojíèku.  Strá�níci  neustále  kontrolují  a  monitorují  pohyb
tìchto  jedincù  nevychované  mláde�e  a  z  míst,  k  odpoèinku
slu�ných  obèanù,  je  vykazují.  Po  opakovaném  upozoròování
k  dodr�ování  poøádku  do�la  strá�níkùm  trpìlivost  a  zaèaly  se
ukládat blokové pokuty.

S  pøedstihem  upozoròujeme,  �e  nestrpíme  bezdùvodné
�okupování�  lavièek  na  novém  autobusovém  nádra�í  a  u�
v �ádném pøípadì vykuøování s odhozeným nedopalkem na zem,
nebo  popíjení  alkoholických  nápojù.  Kamerový  systém  se
záznamem  nám  pomù�e  k  udr�ení  èistoty  a  poøádku.
strá�níci MP Vele�ín

Václav Ottenschläger, Alois Lackinger

 Mgr.Josefu Klímovi za pøání k mým 88
narozeninám a paní Amchové a paní Summerauerové za milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku.  Také  dìkuji  odborùm  Jihostroje
Vele�ín za blahopøání.

                Barto�ová Marie

panu  starostovi  za  blahopøání  a  dárek
k narozeninám a za milou náv�tìvu paní Kleinové. Také dìkuji
odborové organizaci �Jihostroje� za pøání, �e nezapomínají na
bývalé zamìstnance.

                Josef Veselý

  panu  starostovi,    Mgr.
Josefu Klímovi, za písemné blahopøání k mým narozeninám a za
milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  Zdeòce  Papírové  a  Marii
Uretschlägerové. Dále dìkuji Odborové organizaci KOVO pøi
a.s.  Jihostroj Vele�ín za písemné blahopøání.

Jarmila Ryne�ová

  Mgr.Josefu  Klímovi  za  upøímné
blahopøání k mým narozeninám. Potì�ila mne náv�tìva milých
dìvèat Maru�ky Sumerauerové, Maru�ky Amchové a Andulky
Syslové. Dìkuji za dárky a krásné kvìtiny.

                S.Holubová

  mìstskému  úøadu  Vele�ín  za  blahopøání  k  mým
narozeninám  a  paní Opekarové  a  �áèkové  za milou  náv�tìvu
a pøedání dárku. Také bych chtìl podìkovat svým kamarádùm
hasièùm  SDH  Skøidla,  za  milé  pøání  k    mým  kulatým
narozeninám.

                Bohumil Máèe

  mìstskému  úøadu  Vele�ín  za  pøání  a  dárek  k  mým
narozeninám. Díky.

                Èapek

  od  pana  starosty  a  za  osobní
náv�tìvu paní Papou�kové  a  paní Radové  a  za  pøedání  dárku.
Dìkuji  také  za  milou  náv�tìvu  a  dárky  sousedce  Maru�ce
Houskové, paní Zíkové, paní Radové a paní Kabíèkové

J. Holá   Bor

Prázdniny utekly jako voda a my se opìt tì�íme
na  na�e  pravidelná  setkání  v  mateøském  centru
Vele�ínské  klubíèko,  které  se  nachází  v  základní
�kole � 2. patro nad mìstskou knihovnou. Centrum
je otevøeno ka�dou støedu od 9:30 do 11:30 hodin, je
v�ak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté
se  vstupní  prostory  uzamykají.  Odejít  mù�ete
samozøejmì  kdykoli.  Program  pøipravují  maminky
pro dìti od 1 do 4 let, ale nav�tívit nás mohou i dìti
mlad�í èi star�í (pøed�kolní). S sebou si nezapomeòte
pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve vý�i 30 Kè
za rodinu.

Poprvé se sejdeme ve støedu 5.9.
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Ve  dnech  4.5.  srpna  probìhl  v  na�í  organizaci  ji�  5.  roèník
závodu Pohár mìsta Vele�ína, kterého se zúèastnilo celkem 24
závodníkù. Chtìli bychom tímto podìkovat v�em sponzorùm za
podporu tohoto závodu, jedná se o firmy Oknotherm, Plaschka,
spol.  s.r.o.,  OKOV  s.r.o.,  Engel  strojírenská,  spol.  s.r.o.
a  samozøejmì  mìstu  Vele�ín.  Dále  dìkujeme  závodníkùm  za
jejich úèast, na kterou se doufejme mù�eme tì�it i v dal�ím roce,
a gratulujeme vítìzùm! Velký dík také patøí v�em na�im pøátelùm
za výpomoc s organizací celé akce.

               Lucie Mary�ková

O  prázdninách  jsme  tradiènì  táboøili  s  celým  kmenem  na
Jerynu, letos jsme se jen tak tak ve�li do tøí týpí, ve kterých se
bìhem dvou týdnù vystøídalo celkem 17 dìtí a 4 vedoucí. Letos
jsme si  táboøení u�ili spolu s párem koní, o které  jsme se uèili
starat  a  jezdili  na  nich.  Dìkujeme  v�em  rodièùm  a  pøátelùm
Otyókwy,  kteøí  nám  s  budováním  tábora  a  jeho  zásobováním
pomáhali, ZO ÈSOP Vele�ín (J. Rù�ièka) patøí dík za pøípravu
táboøi�tì.  Nový  �kolní  rok  zahajujeme  ve  ètvrtek  13.  záøí
pravidelnými  schùzkami  pro  dìti. Mlad�í  (Skøítci)  zaèínají  od
16:00 a konèí v 17:15, star�í zaèínají v 17:15 a konèí v 18:45.
  Spoleèné  budou  víkendové  výpravy,  které  poøádáme
zpravidla 1 x za 3 týdny. O víkendu 15.  16. záøí budeme táboøit
na  Jerynu,  kde  v  sobotu  odpoledne  probìhne  tøetí  roèník
Indiánského  léta  �  DEN  OTEVØENÝCH  TÝPÍ.  Pozvánku
najdete  v  nabídce  kulturních  akcí  pro  veøejnost  v  tomto
zpravodaji. Srdeènì zveme v�echny rodiny s dìtmi na stezku pod
�irým  nebem,  na  které  vás  èeká  ochutnávka  z  na�í  kmenové
èinnosti a máte pøíle�itost potkat vìt�inu malých i velkých èlenù
kmene.

Jana Janáková

Liga lesní moudrosti  kmen Otyókwa
a ÈSOP Vele�ín vás zvou na

Sobota 15. 9. 2018 od 14:00 do 16:30 hodin na Jerynu u Vele�ína

3.  roèník  ochutnávky  z  pestré  èinnosti  vele�ínského  kmene
Otyókwa,  soutì�e  v  zálesáckých  dovednostech  a  v  poznávání
pøírody  pro malé  i  velké  náv�tìvníky. Mù�ete  za�ít  atmosféru
indiánského  táboøení,  støílet  z  luku  a  vzduchovky,  rozdìlávat
oheò bez zápalek, poznávat jedlé i nejedlé plody. Pøipraveno je
také výtvarné tvoøení pod �irým nebem.  (Více v barev. letáku na
str.19)

Zároveò  v  prùbìhu  záøí/øíjen  se  chystáme  zapojit  do  akce
UKLIÏMÌ SVÌT � pøesné datum bude upøesnìno na schùzkách
a FB stránkách
V nedìli 16.9. od 912 hod pro vás pøipravujeme opìt DÌTSKÝ
BAZÁREK na hasièárnì

Na  nový  �kolní  rok  pøipravujeme  v  na�ich  prostorách  dal�í
zájmové  aktivity  nejen  pro  dìti,  ale  i  dospìlé.  Pøesný
harmonogram  najdete  v  prùbìhu  záøí  na  na�em  facebooku.
V  pøípadì  zájmu,  mù�eme  poskytnout  prostory  klubíèka  pro
nìjaké va�e zájmové aktivity, více  informací na na�em emailu
mcvelesin@seznam.cz.
                        Tì�íme se na Vás! Hanka  Trávníková

Smrt dozorce Hovorky  3. ÈÁST  Svìdkové.
        Pøímí  svìdci  události  nebyli  nikdy  zji�tìni.    Pøesto  èetníci
zadokumentovali nìkolik výpovìdí svìdkù, kteøí sly�eli výstøely,
zaznamenali  pohyb  podezøelých  neznámých  osob  nebo  se
pohybovali bìhem dopoledne poblí� místa èinu.
        Asi  od  05.00  do  08.00  hod.  pracoval  rolník  Josef  Böhm
z Cartle  (Rybníka)  è.p.13 s partou svých lidí ve vzdálenosti cca
5080m od místa èinu na louce na èeskoslovenské stranì. Nikdo
si  v�ak  nièeho  podezøelého  nev�iml.  Josef  Böhm  pak  kolem
11.00 hod. pracoval severnì pod kotou 687 � �ibenièní vrch, asi
600 m severnì od místa èinu a usly�el jeden výstøel, podle nìj se
jednalo  o  ránu
z  revolveru.  Rovnì�
Ane�ka  Barthová
z  Cartle  è.p.  12
a Adelhaid Murtingerová
z  Cartle  è.p.  19  sly�ely
tého� dne 10.6. po 11.00
hod.  asi  ètyøi  výstøely.
Marie  Lechnerová,
man�elka  hlídaèe  dráhy
z  Cartle  è.p.  33  sly�ela
kolem  11.00  hod.  tøi
výstøely. Hans Murtinger
z  Cartle    è.p.  19,  který
toho  dne    v  11.00  hod.
pracoval u Lipoltova, ze
smìru  od  místa  èinu
usly�el ètyøi støelné rány.
        Od  07.00  do  10.00
hod.  oral  Josef  Grevull
z  Wullowitz  è.p.12  na
svých polích, hned vedle
nálezu  mrtvoly.
Finanèního  dozorce

èíslo 9  2018  
vydáno ve Vele�ínì dne 2.9. 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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  Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 05. a 06. 10.
2018, hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích. V první
den voleb zaèíná hlasování ve 14,00 hod. a konèí ve 22,00 hod,
druhý den voleb zaèíná hlasování v 8,00 hod. a konèí ve 14,00
hod.
Volièem  je obèan obce, který alespoò druhý den voleb dosáhl
vìku  18  let,  je  v  den  voleb  ve Vele�ínì  pøihlá�en  k  trvalému
pobytu a je státním obèanem ÈR a  státní obèan jiného èlenského
státu EU, který alespoò ve druhý den voleb dosáhl vìku  18 let,
je  v  den  voleb  ve  Vele�ínì  pøihlá�en  k  trvalému  nebo
pøechodnému pobytu a jemu� právo volit pøiznává mezinárodní
úmluva,  kterou  je   Èeská  republika vázána,    pokud po�ádal  o
zápis do dodatku stálého seznamu volièù.

  �  ulice Kaplická, Na Vr�ích, Ke Kozákùm,
námìstí  J.V.Kamarýta,  Zahradní,  Krumlovská,  V  Domkách,
Latrán, V Úvoze, U Pøelo�ky, K Mal�i,                        U Pøehrady,
Dolní, Nad Cihelnou, Nová, Svatojanská

� ulice Dru�stevní, �kolní, Nádra�í, Skøidla, Chodeè,
Bor, Na Hvízdalce, Sídli�tì èp. 376 � 389, 465 � 466, 504 � 505,
Na Humnech

�  ulice  Dìlnická,  Strahovská,  U  Høi�tì,
Tovární, Budìjovická, �umavská, U Lesa, Sídli�tì 374 � 375,
457 � 464, 506 � 508, Holkov
  Voliè  po  pøíchodu  do  volební  místnosti  proká�e  okrskové
volební  komisi  svou  toto�nost  obèanským  prùkazem  nebo
cestovním pasem. Ze záva�ných, zejména zdravotních dùvodù,
mù�e voliè po�ádat mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Zpùsob hlasování

1. Oznaèit køí�kem pouze jednu volební stranu, tím dostane
hlas ka�dý kandidát této strany. (Pokud bude oznaèena více ne�
jedna strana, je hlas neplatný.)

2. Oznaèit v rámeècích pøed jmény kandidátù køí�kem toho
kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany.
Ve Vele�ínì je to nejvý�e 15 kandidátù. (Pokud bude oznaèeno
více jak 15 kandidátù, je hlas neplatný.)

3. Tyto dva zpùsoby lze kombinovat, a to tak, �e lze oznaèit
køí�kem jednu stranu a dále v rámeèku pøed jménem kandidáta
dal�í kandidáty, pro které hlasujete, a to z libovolných ostatních
stran.  V  tomto  pøípadì  je  dán  hlas  jednotlivým  oznaèeným
kandidátùm. Z oznaèené volební strany je dán hlas podle poøadí
na hlasovacím  lístku pouze  tolika kandidátùm, kolik zbývá do
poètu volených èlenù zastupitelstva obce. Pokud má být voleno
15  èlenù  zastupitelstva  a  je  oznaèena  volební  strana  s  15
kandidáty a kromì toho napø. 5 kandidátù z ostatních volebních
stran,  je  dáno  oznaèené  volební  stranì  10  hlasù,  a  to  pro
kandidáty  na  prvních  deseti  místech.  (Pokud  by  byla  tímto
zpùsobem  oznaèena  více  ne�  jedna  volební  strana,  nebo  více
kandidátù ne� 15, byl by takový hlas neplatný.)
  Hlasovací  lístky  budou  distribuovány  volièùm  nejpozdìji
3 dny pøede dnem voleb, to je do 02.10.2018 vèetnì. V pøípadì,
�e dojde k po�kození hlasovacích lístkù nebo ke ztrátì, je mo�né
po�ádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nového hlasovacího lístku.
  Ve Vele�ínì se volí zastupitelstva, hlasovací lístek
mù�e být vyti�tìn .

Za MìÚ D.K.

1.         SNK PRO ROZVOJ MÌSTA VELE�ÍN
2.         Strana svobodných obèanù
3.        Køes�anská demokratická unie � Èeskoslovenská strana
    lidová
4.         SNKProsperující Vele�ín
5.         Komunistická strana Èech a Moravy
6.         Ná� Vele�ínatraktivní mìsto pro �ivot
7.         Národní socialisté
  Na  následujících  stranách  jsou  prezentace  volebních  stran
a uskupení, tak si jednotlivé subjekty dodaly podklady. (Øazení
zcela nekoresponduje  s vylosovaným poøadím ale  je upraveno
podle  potøeb  tisku  èernobílého  a  barevného  listu  a  to  v�dy
vzestupnì). Volební strana 7. podklady nedodala

Hovorku nevidìl, ani si nièeho podezøelého nev�iml.
        Více  informací  èetníkùm  sdìlila  jistá  Tereza  Schimková
z Wullowitz,           která dne 10.6. kolem  11.00 hod. sly�ela pìt
støelných  ran.  Dále  uvedla,  �e  toho  dne  po  09.00  hod.  vidìla
cizího  mu�e  pøicházejícího  po  silnici  od  Freistadtu  pøes
Wullowitz.  Mu�  byl  ve  vìku  asi  20  let,  mìl  na  hlavì  zelený
ply�ový klobouk se �tìtkou a plá�� z vojenského stanu.
    Dále bylo zji�tìno, �e v té dobì na èeskoslovenské stranì za
hranicí  blí�e  silnici,  pracoval  na  louce    domkáø Antonín Lach
z Wullowitz è.p. 5 s man�elkou Terezií   a dcerou Marií. Mu�e
udaného  popisu  v�ak  smìrem k Dolnímu Dvoøi�ti  jít  nevidìli.
Èetníci  z  toho  usoudili,  �e  mu�  na  konci  Wullowitz  odboèil
smìrem ke státní hranici  a je tak podezøelý ze spáchání vra�dy
dozorce Hovorky.

  ... pokraèování

�iji ve Vele�ínì  více ne�  ètyøicet let a znám ho je�tì déle, to
je z doby �kolení docházky do je�tì staré �koly pod námìstím.
Pro mne je  proto stará tváø Vele�ína  zcela jiná, ne�li pro dne�ní
mladou generaci.

Úsilí generace, která byla v produktivním vìku v �edesátých,
sedmdesátých  a    osmdesátých  letech  dvacátého  století,  dalo
obèanùm Vele�ína a okolí nové pracovní pøíle�itosti pøedev�ím
v místném prùmyslu a zemìdìlství. S tím byla spojena rozsáhlá
výstavba bytù, která pøinesla na svou dobu slu�né bydlení, rozvoj
kulturních zaøízení a v neposlední øadì novou �kolu a autobusové
nádra�í. V�dy za tìmito dobrými zmìnami v minulosti stála píle
na�ich prarodièù a rodièù, i kdy� se na jejich øe�ení mù�e dne�ní
mladá generace dívat svýma oèima jinak.

Novìj�í  doba  pøinesla  obèanùm  a  vedení  mìsta  nejednu
stáøím  vytvoøenou  vrásku,  kterou  se  daøí  nìkdy  lépe,  nìkdy
s  men�ím  úspìchem  vyhladit.  Mìsto  má  základní  �kolu,
odbornou  �kolu,  umìleckou  �kolu,  vyu�ité  historické  budovy,
kvalitní chodníky, sportovi�tì, kino s 3D technologií, venkovní
koupali�tì,  �irokou  obchodní  sí�,  lékaøe,  lékárnu,  hasièskou
zbrojnici, dùm s peèovatelskou slu�bou, sbìrný dvùr, buduje se
nový terminál pro autobusovou dopravu. Dobøe fungují zaøízení,
která nevidíme pod komunikacemi, a slu�by, které  pøi denním
�ivotì nevnímáme, pokud se nevyskytne porucha nebo kalamitní
situace.  V�echna  tato  zaøízení  (na  nìkterá  jsem  si  mo�ná
nevzpomnìl)  jsou  vedena  a  obsluhována  kvalifikovaným
personálem ve spolupráci a vzájemné koordinaci s pracovníky na
radnici, dobrovolnými organizacemi, Kulturním a informaèním
centrem a Správou majetku �

Tìm,  kteøí  se  v  minulosti  a  v  souèasné  dobì  zaslou�ili
o rozvoj   Vele�ína s jeho místními èástmi a dobrý �ivot zde pro
nás, kteøí jsme tu doma, je tøeba podìkovat.

Obèané,  kteøí  se  zúèastòují    jednání  zastupitelstva  mìsta,
práce ve výborech
a komisích, v  institucích,  zaøízeních a  spolcích vìdí,  jaké úsilí
a doslova mravenèí píle je èasto potøeba vyvinout k dosa�ení cíle
ve prospìch obèanù mìsta. Péèe o spokojenost obèanù  je týmová
práce.  Zastupitelstvo  rozhoduje  vìcnì,  po  vyjádøení  názorù
zastupitelù  zastupujících strany a hnutí. Pøedpokládám, �e volby
do  zastupitelstva  pøinesou  vedle  (aè  s  vráskami)  star�ích
a  zku�ených  zastupitelù  nové  tváøe  (  je�tì  vráskami
nepoznamenané  )  s  novými  nápady  a  s  umìním  øe�it  nové
potøeby  mìsta  a  jeho  obèanù.  To  v  mo�nostech  daných
mno�stvím  penìz  pøi  dodr�ení  slo�ité  legislativy  a  za
iniciativního pøístupu obèanù.

Jsem pøesvìdèen, �e ve spojení úsilí ji� zku�ených zastupitelù
a mladých kypících energií a konstruktivními pøístupy, se bude
mìsto  a  jeho místní  èásti  úspì�nì  rozvíjet  ke  spokojenosti  nás
obèanù.
Tìm,  ve  které  máte  dùvìru,  dejte  svùj  hlas  pøi  volbì  nového
zastupitelstva.

Jan �tindl, zastupitel (s vráskami)
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Jsme si vìdomi toho, �e dobrá práce volených orgánù mìsta, je èasto zárukou spokojenosti v�ech obèanù.
Jako v minulých obdobích, jsme se sna�ili sestavit kandidátku tak, aby pøípadnì zvolení kandidáti byli
zárukou dobré práce ve volených orgánech mìsta. V minulých letech se ukázalo, �e máme jasný program,
který podporuje rozvoj mìsta a sociální zabezpeèení jeho obyvatel. Ne v�dy se v�echno podaøí. Je v�ak
potøeba uva�ovat  s pøedstihem o budoucích  investicích a opatøeních, která chod mìsta vylep�í.  Jeden
pøíklad:
v na�em programu jsme mìli ji� pøed deseti lety návrh vybudovat pod E 55 podchod pro pì�í
smìrem k vlakové zastávce. Jsme rádi, �e se v dohledné dobì bude budovat. Slibujeme, �e podpoøíme
ka�dý  návrh  obèanù  na�eho mìsta,  pokud  bude mít  racionální  dùvod  a  bude  v  souladu  s  finanèními
mo�nostmi mìstského rozpoètu. Jako strana jsme se v minulosti zavázali, �e budeme podporovat v�echny
akce na úrovni Vele�ína mìsta, ale i okolních obcí.
Tomu  bychom  rádi  dostáli  i  v  pøí�tím  volebním  období.  Také  je  nám  jasné,  �e  koneèný  úèet  na�im
zvoleným zastupitelùm vystaví obèané mìsta a� v prùbìhu pøí�tích let.

                                                                                                        Za výbor O KDU ÈSL Vele�ín
                                                                                                        Franti�ek Ondrá�ek

1.  Ing. Milan �imánek                    Vedoucí vývoje
2.  Josef Troják                               Øidiè ÈSAD
3.  Rù�ena Hrdá                              Referentka Z�
4.  Franti�ek Ondrá�ek                   OSVÈ
5.  Jan Jaro�                                    Konstruktér
6.  Vladimír Mike�                         Trenér tenisového svazu
7.  Marie Radová                            Admin. Pracovnice
8.  Jiøí Øihout                                   Pøedseda OS KOVO
9.  Jan Havel                                    OSVÈ
10. Vladimír Jantaè                          OSVÈ
11. Lenka �imánková                       Úèetní stavební firmy
12. Ale� Rieger                                  Podnikatel
13. Marie Máèeová                          V dùchodu
14. Stanislav Bláha                            St. technik
15. Jitka Korbelová                            V domácnosti
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  V polovinì èervna jsme jeli na tøídenní výlet do Prahy. Mìli jsme pestrý
a  zábavný program. Ani  se  nedá  øíct,  co  bylo  nejzajímavìj�í. Líbilo  se mi
v�ude.  V  technickém  muzeu  jsem  si  prohlédla  v�echny  mo�né  pøístroje
a stroje, nejvíce se mi líbil Harley � Divison Road King 2003.
  Ve ètvrtek veèer  jsme byli v divadle V Celetné na høe Rozmarné  léto.
Moc  se mi  líbilo,  jak  ji  Vladislav Vanèura  napsal.  Herci  byli  ú�asní  jako
samotná hra.
  Dozvìdìla  jsem se zajímavosti o Karlu Zemanovi a  jeho animovaných
filmech. V jeho muzeu jsme si mohli vyzkou�et, jaké je to hrát ve filmu.
  A  tro�ka  toho  dìjepisu.  Byli  jsme  na  Pra�ském  hradì  a  v  Památníku
heydrichiády. Bylo to velmi zajímavé. Nìco jsme u� znali z hodin dìjepisu,
ale ne v�e. Mìli bychom si z minulosti vzít pøíklad, aby se neopakovala.

 Zuzana Tomková

  Byl zaèátek èervna, zaèátek léta. Plavèík otevøel svoji plovárnu a èekal na
pøíchod lidí, co prahnou po vykoupání. Lidé ov�em nikde, jen známí plavèíka:
major a abbé. Tak si tak sedí, popíjejí, kdy� vtom na plovárnu pøijde mladý
mu� a zaène si s nimi rozprávìt. Vypadne z nìj, �e je cirkusák a ve mìstì bude
tøi  dny  a  bude  mít  vystoupení.  V  tu  chvíli  pøijde  plavèíkova  �ena  a  do
cirkusáka Arno�tka se zamiluje.
  Veèer  se  jdou  v�ichni  podívat  na  pøedstavení.  Arno�tek  nepøijel  sám,
pøijela  s  ním  sleèna  Anna,  do  které  se  zamiluje  plavèík.  Ov�em  jeho
zamilovanost do�la do bodu, kdy nekoèíroval svou touhu a s Annou podvedl
svoji  man�elku.  Ta  se  to  dozvìdìla,  na�tvala  se  a  rozhodla  se,  �e  odjede
s Arno�tkem. Tomu se to ze zaèátku líbilo, ale po chvíli pochopil, �e to není
to pravé. Ne� Arno�tek s Annou odjeli, stihli major a abbé mít milostný pomìr
s Annou. Abbé si natrhl ucho � nìco jako trest bo�í, a major, major, ten nebyl
nikomu zavázán.
  Nakonec  se  plavèík  se  �enou  usmíøili,  plavèík  uznal  svou  chybu
a spoleènì s majorem a abbém vyèkávali na plovárnì na teplo a lidi.

 Zuzana Tomková

  Mì osobnì hodnì zaujal chrám sv. Cyrila a Metodìje. Pøedstavovala jsem
si, jak to tam v prùbìhu útoku na ukryté para�utisty muselo probíhat. Z toho
v�eho mì zamrazilo.
  Muzeum Karla Zemana neboli muzeum animace se mi také velmi líbilo.
Je zvlá�tní, jak se v prùbìhu let technika zlep�ila. Mohli jsme si zde vyzkou�et
rùzné pøístroje, kterými se døíve napodobovaly zvuky moøe a jiné vìci.
  Výlet jsme si velmi u�ili. Myslím si, �e ná� poslední výlet se velmi vydaøil.

Kristýna Bártová

  Na  výletì  byla  nejzajímavìj�í  náv�tìva  Památníku  heydrichiády.
Dìjepisné události mì moc nezajímají, ale tato prohlídka mì zaujala nejvíce
ze v�ech dìjepisných prohlídek v �ivotì.

 Natálie Olenjuková

  Tento tøídenní výlet v Praze byl super. V divadle se mi nejvíce líbilo, jak
zdatná kouzelnice Anna kouøila doutníky. Divil jsem se tomu, opravdu jsem
to neèekal. Pak se mi líbilo, jak se kouzelník Arno�tek kýval ve vý�ce na lanì.
Samozøejmì  nemohu  opomenout,  jak  Anna  �onglovala  s  ohnìm,  byl  to
skuteèný adrenalin! I kdy� musím øíct, �e pøedstavení bylo opravdu dlouhé,
tak  se mi  to  líbilo. Zaujalo mì,  �e  se nakonec pøi  dìkovaèce v�ichni herci
smoèili ve vodì. Byli totálnì mokøí!
  Nejvíce  informací  jsem  se  dozvìdìl  o  kostelu  sv.  Cyrila  a  Metodìje
v Resslovì ulici. Teï u� vím opravdu hodnì o heydrichiádì a o atentátnících
Janu Kubi�ovi  a  Jozefu Gabèíkovi.     Dozvìdìl  jsem  se,  �e 18.  6.  je  jejich
výroèí, �e se v tento den roku 1942 zastøelili. Byli stateèní. A jsem na nì hrdý.

 Vít Vybíral

  Nejvíce mì zaujalo muzeum heydrichiády. Jak v kryptì kostela sv. Cyrila
a  Metodìje  �ili  Kubi�  s  Gabèíkem  a  dal�ími  para�utisty  v  obtí�ných
podmínkách  dvacet  jedna  dní.  Nìmci  se  je  pokusili  z  krypty  dostat,  ale
nepodaøilo se jim to. Para�utisté po dlouhém dobývání spáchali sebevra�du.

 Vojtìch Ondøich

  Divadlo  v  Celetné  bylo  velice  zajímavé,  proto�e  herci  mìli  na  jevi�ti
opravdový bazén, který mìl pøedstavovat øeku. Hrál zde øeditel divadla Jakub
�palek  s  ostatními herci, myslím  si,  �e odehráli  velice  zdaøilé  pøedstavení,
pøièem� se v�ichni diváci bavili. Hra byla vtipná a herci nenechali diváky, aby
odvrátili oèi ze scény.
                                                                                                      Dominik Pechoè

  Z  Rozmarného  léta  se  mi  nejvíce  líbily  scény  na  lanì  a  �onglování
s ohnìm.
                                                                                                    Franti�ek Pelderl

  V Praze mì také bavilo procházet se Zuzanou Krupicovou ulicemi /byly
jsme jen tam, kde jsme být mohly/. Procházely jsme se a prohlí�ely si domy.
Nevím, jestli to Zuzanu bavilo, ale já jsem si to u�ila.

 Jana Píchová

  V divadle byla pøíjemná atmosféra. Trochu  jsem ze zaèátku nechápala
dìj,  ale  pak  kdy�  jsem  se  soustøedila,  tak  se  to  pochopit  dalo.  Nejvíc mì
zaujala voda, proto�e jsem nikdy vodu v divadle nevidìla. Stra�nì moc se mi
líbilo pøedstavení s Arno�tkem, ale také jsem se bála, �e spadne z toho lana.
A také se mi moc líbilo, jak Anna toèila s ohnìm.
                                                                                                 Annabella Traplová

  Divadlo bylo malinké a útulné a do pøedstavení jsem se zcela v�ila. Toto
divadlo se mi velmi líbilo a ráda bych ho nìkdy znovu nav�tívila!

 Adéla Kloudová

  V�echno,  co  jsme  v  Praze  vidìli,  mì  velice  zaujalo.  Nejvíce  mì  ale
zaujala  krypta  pod  chrámem  sv.  Cyrila  a  Metodìje.  Byli  v  ní  ukrytí
para�utisté. Do krypty se dostávali ventilaèní �achtou. Bylo tam malé okénko
do ulice. Kdy� zaèínala noc, pustil je knìz nahoru do chrámu, bylo tam vìt�í
teplo ne� v kryptì. Tøi tam zùstali hlídat, ostatní �li pak dolù. 18. èervna 1942
ve 4.15 h pøijeli do chrámu nacisté, aby je zatkli. K. H. Frank si myslel, �e to
bude rychlé. Ale boj  trval pøibli�nì 7 hodin. Atentátníci zvolali: �My jsme
Èe�i, my se nevzdáváme!� Poslední kulka ve zbrani para�utisty byla urèena
pro nìj. Mìjme k nim úctu, �e nás bránili.
                                                                                                Natálie Langweilová

  Tøetí a zároveò poslední den na�eho výletu byl asi nejlep�í. Dobré bylo
Muzeum Karla Zemana,  ale  nejlep�í  byla  plavba  parníkem po Vltavì. Byl
krásnì vidìt Pra�ský hrad a v�echno kolem.
  Tento tøídenní výlet v Praze byl velmi zajímavý a bájeèný. A bohu�el to
byl mùj poslední výlet na základní �kole.                                      David Dvoøák

�kolní rok 2018 / 2019

   Cvièení pøed�kolních dìtí s rodièi
   V�eobecná gymnastika pro �kolní dìti
Cvièíme  v  tìlocviènì Z�  a  procvièujeme  v�eobecnou  zdatnost
a  obratnost,  základy  atletiky,  gymnastické  cviky,  cvièení  na
náøadí a zdravotní cvièení.
Pou�íváme  rùzné  cvièební  pomùcky,  jako  jsou  �vihadla, míèe,
overbally, obruèe, tenisáky, padák, malou trampolínu, �plhací sí�
apod.
Druh  cvièení  se  pøizpùsobuje  vìku  dìtí.  Souèástí  cvièení  jsou
i rùzné hry a soutì�e.

  Zdravotní gymnastika a posilování
Od kdy se cvièí, bli��í a aktuální informace hledejte ve vývìsní
skøíòce naproti novému autobusovému nádra�í !

Va�e cvièitelky
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Zábavný kurz Letohrátky s batolátky v záøí oslaví své první
narozeniny!  První  roèník  pøilákal  pøes  160  zvídavých  dìtí
a  jejich  nad�ených  maminek,  ale  i  spoustu  podporovatelù,
kterým tímto srdeènì dìkujeme za finanèní, materiální i lidskou
pomoc! Batolátka v doprovodu rodièù hravou formou objevují
svìt  kolem  nás.
Pomocí  praktických
cvièení  a  rùzno
rodých  èinností
s  prvky  montessori
pedagogiky  rozvíjí
své  motorické,
øeèové,  psychoso
ciální  schopnosti
a  dovednosti.  Zápis
do podzimního kurzu
probìhne  v  první
polovinì  záøí.  Kapa
cita  skupinek  je
omezena, proto si co
nejdøíve  rezervujte  svou  ukázkovou  lekci  zdarma!  Pøihlá�ky
a bli��í informace jsou k dispozici na www.letohratky.cz. Moc
se na Vás s li�ákem Filípkem tì�íme v na�í uèebnì v kinì Luna
v Èeském Krumlovì!

Ve  dnech  26.3.  �  30.4.2018  probìhlo  dotazníkové  �etøení  mezi
u�ivateli Charitní peèovatelské slu�by za úèelem dal�ího zkvalitòování
poskytovaných slu�eb a z dùvodu zji�tìní zájmu o  roz�íøení provozní
doby sociální  slu�by. Pracovníci Charitní peèovatelské slu�by  rozdali
u�ivatelùm celkem 114 dotazníkù spokojenosti. Návratnost vyplnìných
dotazníkù byla 48% (celkem tedy 55 dotazníkù).

Na  základì  zji�tìných  informací  budou  v�ichni  u�ivatelé  znovu
seznámeni  s  nabídkou  a  posláním  Charitní  peèovatelské  slu�by,  se
svými  právy  a  povinnostmi,  s  mo�ností  stì�ovat  si,  dávat  podnìty
a  pøipomínky  a  s  postupem  pøi  podávání  stí�ností,  podnìtù
a  pøipomínek.  Dále  budou  seznámeni  s  vnitøními  pravidly  Charitní
peèovatelské slu�by a rovnì� budou znovu seznámeni s kontakty na své
klíèové  pracovníky  a  na  ostatní  pracovníky  Charitní  peèovatelské
slu�by.  Pracovnice  Charitní  peèovatelské  slu�by  budou  znovu
seznámeny  s  etickým  kodexem  pracovníku  Charitní  peèovatelské
slu�by a se zásadami Charitní peèovatelské slu�by.

Vzhledem ke skuteènosti, �e 7 u�ivatelù uvedlo, �e vy�adují pomoc
peèovatelské slu�by  také v úkonech, které  sami zvládají,  a 1 u�ivatel
uvedl,  �e  neví,  zda  vy�aduje  pomoc  peèovatelské  slu�by  také
v  úkonech,  které  sám  zvládá,  bude  kladen  vìt�í  dùraz  na  zji��ování
nepøíznivé  sociální  situace  a  oprávnìných  potøeb  bìhem  jednání  se
zájemcem  o  slu�bu  a  bìhem  místního  �etøení.  Dále  bude  peèlivì
pøehodnocována nepøíznivá soc. situace a potøeby stávajících u�ivatelù
peèovatelské  slu�by  v  prùbìhu  samotného  poskytování  soc.  slu�by,
kontrolních místních �etøení a revizí individuálních plánù.
Pracovnice  Charitní  peèovatelské  slu�by  budou  s  výsledky
dotazníkového  �etøení  a  návaznými  kroky  seznámeny  na  nejbli��í
poradì týmu Charitní peèovatelské slu�by.

Pouze  5  respondentù  cítí  potøebu  roz�íøení  pracovních  hodin
peèovatelské slu�by na veèery ve v�ední dny, pøípadnì na volné dny �
soboty,  nedìle  a  svátky.  Poptávka  prozatím  není  tak  veliká,  aby  byl
provoz peèovatelské slu�by roz�íøen o soboty, nedìle a svátky. Potøebu
zaji�tìní peèovatelské slu�by bìhem tìchto dní, pøípadnì i ve veèerních
hodinách ve v�ední dny budeme i nadále sledovat u u�ivatelù i zájemcù
o slu�bu. Jeden u�ivatel uvedl, �e peèovatelská slu�ba je nespolehlivá,
�e peèovatelky nezvednou telefon. V pøípadì, �e peèovatelka nezvedne
telefon, zavolá zpìt, a�  to bude mo�né. Peèovatelky pracují v  terénu,
zaji��ují péèi jiným u�ivatelùm, pøípadnì øídí automobil
a nemohou telefonovat.

Jeden u�ivatel uvedl,  �e hodnotí  zápornì,  �e:  �Peèovatelky  s ním
nepromluví,  ne�  nejnutnìj�í�.  Peèovatelky  pracují  podle  pøedem
stanoveného  harmonogramu  a  péèi  u�ivatelùm  poskytují  na  základì
nasmlouvaných úkonù, které  si  u�ivatelé hradí. Bìhem dne poskytují
péèi  více  u�ivatelùm  v  terénu,  peèovatelka  provede  potøebnou  péèi
u u�ivatele a pøemis�uje s k dal�ímu u�ivateli, který má sjednanou péèi
a ji� na peèovatelku ve sjednaný èas èeká. Peèovatelky se v rámci své
pracovní  doby  vìnují  také  potøebné  administrativì  spojené
s  poskytováním  sociální  slu�by. Z  toho  dùvodu  nemají  prostor  trávit
s  u�ivateli  více  èasu,  ne�  je  pøedem  domluveno  ve  smlouvì  èi
individuálním plánu u�ivatele. Popovídání s peèovatelkou je mo�né si
sjednat v rámci fakultativního úkonu Dohled nad dospìlým u�ivatelem,
který u�ivatel hradí.

K vyjádøení se ke kvalitì stravy, kdy 1 u�ivatel uvedl, �e �obìd je
drahý, jsou malé porce a nìkdy jsou nekvalitní�, 1 u�ivatel uvedl, �e �by
mohly být vìt�í  porce od Foitlù�  a 2 u�ivatelé upozornili  na  zámìny
obìdù.  U�ivatelé kvalitu stravy èasto zamìòují s kvalitou soc. slu�by.
Charitní peèovatelská slu�ba je pouze zprostøedkovatelem dovozu jídla
mezi vývaøovnou a u�ivatelem. Vzhledem k tomu, �e v prvním pøípadì
nebyla  uvedena  konkrétní  vývaøovna,  není  mo�né  daný  po�adavek
ohlednì ceny, mno�ství a kvality stravy pøedat. Charitní peèovatelská
slu�ba  prùbì�nì  zji��uje  spokojenost  u�ivatelù  s  dová�enou  stravou
z dané vývaøovny, v pøípadì narùstajících stí�ností nabízí alternativní
vývaøovnu  s  ohledem  na  dostupné mo�nosti.  1  u�ivatelka  uvedla,  �e
není spokojená se zmìnou dová�ených obìdù, �e jí nechutnají. Byla by
ráda, kdyby se opìt dová�el obìd z Kaplice od pana Puèegla, �e to bylo
chutné teplé jídlo. U�ivatelé mají na výbìr v�dy ze dvou vývaøoven dle
dostupných mo�ností.

Výsledky  Vyhodnocení  dotazníkového  �etøení  mezi  u�ivateli
Charitní  peèovatelské  slu�by  �  bøezen  2018  jsou  zveøejnìny  na
nástìnkách  Charitní  peèovatelské  slu�by  v  DPS  Novohradská,  DPS
Blansko  a  DPS  ve  Vele�ínì  a  dále  na  webových  stránkách  Charity
Kaplice.

Autor  èlánku:  Mgr.  Kateøina  �i�kovávedoucí  Charitní
peèovatelské slu�by.              Mgr. Ivana �áèková

7.9. 2018 � BABOUCI, nejstar�í jihoèeská dechová  kapela, od
        17:00 hodin v parku hospice, vstupné dobrovolné
5.10.2018   �ERNOVÁÈEK,  venkovní divadelní vystoupení,
pohádka Lotrando a Zubejda, od 14:00 hodin v parku hospice,
vstupné dobrovolné
13.10.2018  �  Jiøí  Schelinger Memory Band  �  taneèní  zábava,
výtì�ek  bude  vìnován  hospici,    Národní  dùm  Prachatice  od
19.00 hodin, vstupné 190220 Kè
Bli��í informace na  www.hospicpt.cz

20.9..2018 � KurzRegenerace  pracovních sil � zvládání stresu
a prevence syndromu vyhoøení
Bli��í informace na www.vzdelavaciinstitut.eu

 � 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.

Zemìdìlské dru�stvo Netøebice si Vás dovoluje
pozvat na

Zahájení bude probíhat v areálu odchovny mladého
skotu v Netøebicích (areál za betonárkou)

Srdeènì vás zvu na

Info: L.�áèková, tel.606210389    www.tancime.cz

Pøijímáme pøihlá�ky na výuku nìmeckého jazyka pro
mírnì pokroèilé  s  rodilým mluvèím. Volejte  na  tel.
607 806 439 (pí.Rù�ièková) do 14.9.2018
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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@kino
velesin.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 vstupe
nek online:

program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì

kina
mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jed
noho poèítaèe

salonek s interaktivní tabulí  (budova kina)
sál kina se stolovou úpravou a nejmoder
nìj�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

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
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, známky, mince, �avle
a vojenské pøedmìty, rádia, hodiny, nábytek,
porcelán, knihy a jiné staré vìci.  Jednotlivì,
sbírku nebo pozùstalost. Tel: 722777672.

 ve Vele�ínì, tel.:725 909 549

Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín
pøijme  servírky  (èí�níka)  na  brigádu
do  Kinokavárny  Relax  a  Kavárny  Jakub
ve Vele�ínì. Tel. 607 513 648
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