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Jak v�ichni vìdí, ve dnech 5. a 6. øíjna se
uskuteèní volby do mìstského zastupitelstva.
Tímto  dnem  konèí  mandát  souèasným
zvoleným  zástupcùm.  Co  úøad,  a  jak  bude
fungovat  mìsto  i  v  mezidobí,  ne�  bude
zvoleno  nové  zastupitelstvo?  Samozøejmì
bude. Svou funkci nadále vykonávají starosta,
místostarosta a i èlenové rady, a to do doby,
ne� bude zvolená nová  rada. První  zasedání
novì  zvoleného  zastupitelstva  svolává
souèasný  starosta  a� po potvrzení volebních
výsledkù  a  desetidenní  odvolací  lhùtì  (po

potvrzení krajským soudem, �e je v�e v poøádku). Pozvánka musí
být vyvì�ena na fyzické i elektronické úøední desce minimálnì 7
dnù pøed jednáním. Pøedpokládám, �e ustavující zasedání svolám
na pondìlí 29.10. od 18.00 hodin.

Samotné  fungování  mìstského  úøadu  a  mìsta  je  tedy
zachováno, úøedníci i dal�í zamìstnanci zùstávají, �ádné politické
námìstky  nemáme,  abychom  je  podle  výsledkù  voleb  museli
mìnit�J

Mìnit se v�ak bude mìsto. Do konce roku 2018 zaèneme èi
budou dokonèeny akce: sní�ení energetické nároènosti bytového

domu Sídli�tì 376 � 377 (dotace z  IROP, MMR) a staré èásti
hasièské zbrojnice  (dotace SF�P, M�P), vybuduje se pøechod
pro  chodce  u  Penny,  nové  parkovi�tì  u  mateøské  �koly,
nainstalují se chytré zastávky na Holkovì, Na Vr�ích a v Chodèi
(dotaèní  program  Smart  Cities  z  Jè.kraje),  cesta  u  hokejbalu
dostane nový povrch, dokonèí se výstavba vodovodu (pøíspìvek
JVS),  kanalizace  a  ÈOV  na  Holkovì  (dotace  SF�P),  oèistou
projde  nádr�  ve  Strahovì,  zapoènou  práce  na  kolumbáriu
u kostela  sv. Václava  a  na  urnovém háji  a  zahájí  se  práce  na
novém chodníku a silnici vèetnì nového osvìtlení na Nádra�í.

  Vypsali  jsme  soutì�  na  dodávku  projektové  dokumentace
pro  stavební  øízení  a  realizaèní  podklady  pro  �stavbu  páteøní
komunikace  v  lokalitì  G2�,  která  umo�ní  dal�í  výstavbu
rodinných  domù  a  v  neposlední  øadì  bude  podána  �ádost
o dotaci vèetnì v�ech podkladù pro roz�íøení kapacity mateøské
�koly. Rozhodnì to není na útlum v mezidobí, spí� naopak.

Co  se  zmìní  radikálnì,  tak  to  je  autobusové  nádra�í.
Moderní  terminál,  jeho�  kolaudace  jsou  svolány  na  10.  a�
12.10.,  zprovozníme od pondìlí . V tomto týdnu bude
jeho  �zátì�ový  test�.  Ve  ètvrtek   probìhne

  za  úèasti  øeditelù  dopravních  spoleèností
a hlavnì  za pøítomnosti  v�ech,  kteøí  se na  akci  za 42 mil. Kè
podíleli (èas bude upøesnìn prostøednictvím mìstského rozhlasu
a  vývìsních  tabulí).  Budu  moc  rád,  kdy�  se  slavnostního
otevøení zúèastní pøedev�ím ti, kterým je  toto zaøízení urèeno,
tedy cestující.J

A  nakonec:  to,  co  se  bude  mìnit,  dìlat,  jak  bude  mìsto
vypadat a kam Vele�ín bude smìøovat, mají v rukou volièi. Tak
��astnou ruku!
              Josef Klíma, starosta mìsta

Foto na stranì:   slavnost �100 LET REPUBLIKY�
a stav prací na autobusovém nádra�í dva týdny pøed dokonèením
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Vá�ení ètenáøi.
To,  �e  nastoupil  podzim,  jsme  nemohli  pøehlédnout,  díky
obrovské zmìnì poèasí hned první podzimní den (vichøice 23.9.)
Na�tìstí se to u nás obe�lo bez vìt�ích �kod.

Chtìl  bych  podìkovat  v�em,  kteøí  pøi�li  na  oslavy  100  let
republiky v sobotu 22.záøí. Neu�kodí pøipomenout si nìco z na�í
historie a mo�ná si také uvìdomit, �e nic není samo od sebe. Kdo
pøi�el, asi nelitoval a u�il si pestrý program.

Kdy� jsme u tìch výroèí, rád bych vás pozval na slavnostní
sázení lípy na Námìstí J.V.Kamarýta nad ka�nou 28.øíjna 2018
ve  14.  hodin. Tato  lípa  do  budoucna  nahradí  pùvodní  stoletou
staøenku,  která  není  v  dobrém  stavu  a  nikdo  nemìl  to  srdce  ji
pokácet.

Blí�í se dokonèení nového autobusového nádra�í. V úterý 9.
øíjna  pøebíráme  stavbu,  10.  øíjna  probìhnou  dvì  kolaudace
(doprava  a  vodohospodáøi)  a  12.øíjna  bude  kolaudace  od
stavebního  úøadu.  Ihned  po  vyhotovení  protokolù
o zkolaudování, bude nádra�í zprovoznìno. Dr�te nám v�echny
palce, a� kolaudace dopadnou bez vìt�ích závad.

Pro  informaci:  mo�ná  zaznamenáte  pohyb  na  Øímovské
pøehradì.  Bud  zde  provádìn  výzkum  mezinárodním  týmem
Hydrobiologického ústavu v ÈB, za úèelem realizace projektu:
,,Biomanipulace  jako  nástroj  zlep�ení  kvality  vody  v  nádr�i�.
Stejný  výzkum  je  provádìn  na  nìkolika  nádr�ích  a  velkých
rybnících v ÈR.

Ukliïme  svìt  �  podzim  2018  �  konèíme  10.øíjna.2018,
nezapomeòte na nahlá�ení akce. Díky za pomoc.
A je�tì pøipomínka, nezapomeòte jít k volbám.
     Pøeji v�em krásný øíjen.

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  za  písemné  blahopøání  k  mým  narozeninám
a paní Irenì �áèkové za pøedání dárku.                          Dìkuji
                                                                                                           Bedlivý

 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.

                  Radim Falta

 touto cestou za krásné blahopøání od pana starosty a za
osobní  milou  náv�tìvu  s  gratulací  a  dárkem  pí.Bohdalové  k  mým
narozeninám.

                  Josef Janda

  Mìstskému  úøadu  ve  Vele�ínì  za  blahopøání  k  mým
narozeninám a paní Summerauerové a Amchové za milou náv�tìvu.

                  Jan �ebesta

  panu  starostovi  Mgr.  Josefu  Klímovi  za  písemné
blahopøání k mým narozeninám a za milou náv�tìvu a pøedání dárku
paní Irenì �áèkové

Váckav Krátký

 Mìstskému úøadu ve Vele�ínì za pøání a milý dárek. Zároveò
dìkuji �enám z na�í malé vesnièky za náv�tìvu, pøání a krásný dárek k
mému �ivotnímu jubileu.

Marie Housková, Bor

 Vele�ín za  jejich dobøe odvedenou práci, pøi
které se jim podaøilo díky mìstskému kamerovému systému vypátrat,
kdo nalezl nemalý finanèní obnos a navrátit ho tak v plné vý�i pravému
majiteli.

                  F.�.

Zveme Vás 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.

Od øíjna se setkáváme té� ka�dý pátek od 9:30 do 11:30, kdy
si mohou  dìti  pøijít  volnì  pohrát.  V  pátek  je  sní�ené  vstupné
20kè za rodinu.

 � Jana Soukupová,
tel. 605 339 338, www.nesmenka.mysteria.cz

    Mgr.  Hana  Císaøová,  tel.:  734  256  026,
hana.cisarova@email.cz

 � Hana Vítù,
tel.: 728 701 409, vituhana@seznam.cz,
Mgr. Pavla Marchalová, Phd.D., tel. 732 654 738

 �  Markéta Nová,
tel.: 607 224 048, markyno@centrum.cz

Co probìhlo:
16. záøí: MC poøádalo dìtský bazárek na hasièárnì moc dìkuji
v�em, kteøí se na pøípravì podíleli, velký dík patøí SDH Vele�ín
za  pùjèení  prostor  a  pomoc  pøi  pøípravì  a  mìstu  Vele�ín  za
zapùjèení stolù a lavic

20.  záøí  jsme  jako  ka�dý  rok  poklidili  spoleènými  silami
okolí  dìtských  høi�t  na  sídli�ti  v  rámci  projektu  �Ukliïme
svìt�(foto  str.2).  V�em  zúèastnìným  dìkuji  za  pomoc  a  za
pøíjemnì strávené dopoledne.

     Pøejeme hezké podzimní dny, za MC Hanka Trávníková

  Léto  bývá  pro  hasièe  nejnároènìj�ím  obdobím  roku  a  ani
letos tomu nebude jinak. Od zaèátku prázdnin pøidala jednotka
na svùj úèet dal�ích 19 zásahù, co� v souètu dìlá úctyhodných 45
od zaèátku roku. Pro srovnání loòský rok jsme konèili èíslem 50.
Bìhem léta jsme zasahovali u 6ti dopravních nehod, 6ti po�árù,
4  ostatních  pomocí  dvou  únikù  nebezpeèných  látek  a  jedné

Jak se stalo ve Vele�ínì tradicí, opìt budeme ve spolupráci
s  rùznými  spolky  a  �kolami  poøádat Adventní  charitativní  trh.
Tentokrát se bude konat první adventní nedìli, tedy 2.12 2018.
  Opìt se tedy obracím s prosbou o spolupráci na v�echny na�e
�vìrné a  letité� spolupracovníky z  øad kulturních spolkù, �kol,
dal�ích  organizací  i  dobrovolníkù.  Opìt  se  k  nám  pøidá
i  charitativní  bazárek,  který  se  bude    konat  17.11.2018  a
podrobné informace najdete na plakátu, který je souèástí tohoto
zpravodaje.

Výtì�ky  z  akcí  budou  opìt  pøedány  na  rùzné  dobroèinné
úèely,  o  kterých  vás  budeme  podrobnì  informovat.  Dìkuji
pøedem  v�em  za  ochotu  a  jakoukoliv  pomoc  pøi  poøádání
Adventního charitativního trhu a pokud se k nám chce pøipojit
nìkdo  nový,  mù�e  mne  kdykoliv  kontaktovat  na  tel.  è.
607  806  439  nebo  zajít  do  kanceláøe  v  kin  .Budeme  rádi.
Za v�echny organizátory

Hana Rù�ièková, Øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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technické pomoci. Rozhodnì nejnároènìj�ím zásahem léta byla
pomoc  Policii  ÈR  pøi  pátrání  po  pohøe�ované  osobì  v  okolí
Poøe�ína. Na�tìstí nakonec úspì�ná. Dále jednotka absolvovala
nácvik  vypro��ování  osob  z  havarovaných  vozidel,  èím�
bychom  rádi  podìkovali  Kovo�rotu  Vele�ín  p.Mrázovi  za
poskytnutí vozu a pøípravì i úklidu po nás.
  I  co  se  týèe  soutì�ení  je  léto  plné  a  seriál  VC
Èeskokrumlovska  mìl  dal�í  ètyøi  kola  a  sice  v  Besednici,
Pøíseèné,  Sobìnovì  a Ple�ovicích.  Po  �esti  kolech  je  dru�stvo
mu�u  prozatím  na  7.  místì  z  20ti  a  dru�stvo  �en,  které  v�ak
absolvovalo pouze dvì kola je 9té z 11ti. Ji� 22.9. nás èeká noèní
soutì� ve Frymburku a 6.10. finále v Èeském Krumlovì. Mimo
seriál VC  jsme  se  zúèastnili  soutì�e pøi  oslavách 120let SDH
mojné,  kde  jsme  obsadili  druhé místo  a  stejnì  tak  na  soutì�i
v Pøední Výtoni. Zároveò nás oslovili poøadatelé pøímìstského
tábora  z  Èeského  Krumlova,  zda  by  bylo  mo�né  pøipravit
dopolední  program  a  bìhem  prázdin  nás  nav�tívili  hned  dvì
skupiny dìtí.
  Konalo  se  i  letní  soustøedìní  mladých  hasièù  na  chatì
Posudov, od záøí opìt zaèal trénovat i hasièský �potìr :D�, ale
o tom budou informovat vedoucí mláde�e.
              S pøáním sluneèného podzimu
          Hasièi Vele�ín :)http://sdhvelesin.net/

Sice nám poslední støedou v mìsíci skonèily pravidelné schùzky,
ale  ani  o  prázdninách  jsme  neleno�ili.  V  týdnu  od  22.7.
29.7.2018  jsme  jako  ka�doroènì  poøádali  letní  soustøedìní  na
Posudovì. Letos nás bylo 22 dìtí. Dvacet dìtí bylo z hasièského
krou�ku a 2  dìti se k nám pøidaly na prosbu rodièù, zda mohou
jet s námi.
Poøasí nám celkem pøálo, i kdy� se obèas objevil nìjaký mrak.
Na�i  vedoucí  byli  prima,  vedou  nás  celý  rok  a  tak  jsme  si
nemuseli  zvykat  na  nové  tváøe.  Za�ili  jsme  spoustu  zábavy,
legrace,  ale  také  jsme  se  nauèili  nové  hry,  soutì�e  a  nabyli
vìdomosti.  U�ili  jsme  si  koupání  v  pøehradì,  prozkoumali
okolní  lesy.  Pøíroda  je  tady  krásná  a  okolí  chaty  nám  velmi
vyhovuje.
Ve ètvrtek jsme byli na výletì ve Frymburku. �li jsme pì�ky po
krásné cyklostezce podél pøehrady. V pátek nám dospìláci od
hasièù pøipravili stezku odvahy. Celý den jsme byli hodní, mìli
jsme  strach ale  také  jsme  se moc  tì�ili,  co nás v  té  tmì èeká.
Letos  s  námi  bylo  hodnì malých  dìtí,  v�echny  to  zvládly  na
jednièku.  V  sobotu  byl  závìreèný  táborák.  V  nedìli  jsme
odjí�dìli domù a u� se tì�íme na dal�í tábor.
Dìkujeme vedoucím Martinovi, Markétì, Froòovi a Eli�ce.
A  co  jinak?  U�  nám  zase  zaèaly  schùzky  a  soutì�e.  Opìt  se
scházíme ka�dou støedu od 16:00 v hasièárnì. Teï pøed zimou
nás  je�tì  èekají  2  soutì�e  v  po�árním  sportu  a  také  podzimní
kolo okresní hry Plamen.
Trochu  nás  mrzí,  �e  se  ním  rozpadlo  dru�stvo  star�ích  �ákù,
4 èlenové tohoto dru�stva dovr�ili vìku 15 let a pøestoupili do
dorostu.  Naopak  v  mlad�ích  �ácích  máme  moc  malièké  dìti.
A  tak nám 3 kluci  a  jedna dívka ve  star�ích  �ácích budou asi
zahálet, proto�e nemáme dal�í dìti ve vìku od 1112 let. Rádi
bychom  toto dru�stvo doplinili  a  zachránili. Proto, kdyby mìl
nìkdo z dìtí zájem, jsme ka�dou støedu pd 16:00 v hasièárnì. :)
Dal�í  na�e  plány  na  zimu:  Mikulá�ská  besídka,  plovárna
v  Èeských  Budìjovicích,  úklid  sídli�tì  a  okolí  hasièárny
a v neposlední øadì pravidelné schùzky s pøípravami na novou
závodní sezónu.

Za dìtský kolektiv mladých hasièù, vedoucí hasièù

Uplynul  první  mìsíc  nového
�kolního roku a pøi té pøíle�itosti
bych  vás  touto  cestou  rád
seznámil  s  nìkolika  novými
informacemi  o  Støední  odborné
�kole strojní a elektronické. V prùbìhu kalendáøního roku se nám
povedlo  zapojit  se  do  rùzných  projektù  zamìøených  na
modernizaci �koly v celkové vý�i 33,5 milionu korun. Znaènou
èást  tìchto  prostøedkù  jsme  u�  proinvestovali,  zbytek musíme
zvládnout  do  konce  roku  2018.  Kdy�  pominu  nákupy  nové
techniky  do  �koly  i  na  dílny,  kde  se  jedná  jak  o  výpoèetní
techniku a elektro, tak o nové stroje, vèetnì dal�í NC techniky,
týká se to i nábytku k této nové technice.  O letních prázdninách
jsme  rovnì�  nezaháleli.  V  rámci  v�ech  budov  �koly  jsme
vybudovali  nové  datové  sítì  v  rámci  projektu  Konektivita  za
skoro  tøi  miliony  korun  a  na  Domovì  mláde�e  jsme  stihli
v  mìsíci  èervenci  zvládnout  první  etapu  rekonstrukce  za
pøibli�nì  �est  milionù  korun.  V  jejím  rámci  firma  vymìnila
ve�keré  potrubí  ve  tøech  �stupaèkách�  ve  v�ech  devíti  patrech
a  vyzdila  pøíslu�ná  umakartová  jádra  vèetnì  dodání  nového
sanitárního vybavení.  Dal�í etapou za pøibli�nì dvanáct milionù
korun budeme pokraèovat v novém kalendáøním roce.

V záøí nastoupilo do �koly do prvního roèníku 118 nových
�ákù, celkovì se jich ve �kole 425.
                                                Milan Timko, øeditel SO� SE Vele�ín

V  posledních  dnech  potkalo  na�i  �kolu  nìkolik  milých
událostí  a  èinù,  za  které  bych  moc  ráda  chtìla  v�em  ní�e
zmínìným velmi podìkovat. Na konci minulého �kolního roku
nám LTC Vele�ín z.s. dovolilo, aby se na�i �áci ve výtvarném
oboru umìlecky vyøádili na jejich zdi u fotbalového høi�tì. Dìti
byly nad�ené a uvítaly mo�nost vyzkou�et si street art v praxi.

Obdr�eli  jsme  také  nádhernou  knihu  Anatomie  pro
výtvarníky  od  malíøe  Jana  Zrzavého,  kterou  nám  darovala
p.Horáková.

Pøi stìhování hrnèíøského kruhu nám velmi ochotnì pomohla
pracovní skupina p. Rù�ièky ml.

Nejvìt�í  radost  mi  udìlala  skupina  lidí,  kteøí  se  slo�ili  na
�kolné pro �áka, jeho� rodina se ocitla ve finanèní tísni a aè je
talentovaný,  nemohl  by  pokraèovat  ve  studiu. Tento  skutek  je
pro mne opravdu pøíkladný a jsem moc ráda, �e jsou mezi námi
takoví lidé.

Ráda  bych  také  podìkovala  za  velkou  podporu  a  pomoc
Kulturnímu a informaènímu centru mìsta, zejména p. Rù�ièkové
a p. Bartizalovi a také vedení mìsta, pøedev�ím p. Klímovi a p.
Rù�ièkovi. Práce s takovými lidmi mne velmi tì�í, proto�e nese
ovoce.
      Za ZU� Vele�ín Marie Procházka �tanglová, øeditelka

Spolek pøátel mìsta Vele�ína nabízí pro Va�e dìti ji�
tradièní zpùsob trávení volného èasu, tedy

NÁPLNÍ KROU�KU JE SEZNAMOVÁNÍ DÌTÍ HRAVOU
FORMOU S HISTORIÍ VELE�ÍNA A OKOLÍ, VÝLETY

�PROTI TOKU ÈASU�, EXKURZE DO MUZEA, KNIHOVNY
A DAL�ÍCH KULTURNÍCH INSTITUCÍ, ROZVÍJENÍ

HISTORICKÉHO MY�LENÍ A PODPORA VZTAHU DÌTÍ
K JEJICH RODI�TI.

BUDEME SE SCHÁZET KA�DÉ PONDÌLÍ OD 15:00 � 16:00
V MATEØSKÉM CENTRU KLUBÍÈKO�NAD KNIHOVNOU

2. PATRO
PØIVÍTÁME V�ECHNY DÌTI OD  714 LET, KTERÉ SE

NEBOJÍ DOBRODRU�STVÍ
JEDNOU ZA DVA MÌSÍCE BYCHOM PODNIKLI DEL�Í
VÝLET DO HLUBIN HISTORIE �MUZEUM, HRAD, APOD.

Zápisné èiní 200 Kè�pololetí a bude pou�ito na jízdné
a vstupné + materiál na historické tvoøení

Dal�í informace:
Mgr. Pavla Marchalová, Ph.D., tel.: 732 654  738

pavlamarchalova@seznam.cz

MOC SE NA VÁS TÌ�ÍM!!!!!
ZAÈÍNÁME V  PONDÌLÍ 24. ZÁØÍ 2018  V 15:00
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Podezøelí.
       Neznámý mu� ve vìku 20 let a popisu jaký uvedla Terezie
Schimkowá  z  Wullowitz  se  tak  stal  prvním  podezøelým  ze
spáchání  vra�dy  dozorce  Hovorky.  Pátráním  bylo  zji�tìno,  �e
daný  popis  se  nejlépe  hodí  na  jistého  Viléma  Otta,  studenta
z  Freistadtu. Ten  byl  ji�  nìkolikrát  vy�etøován Finanèní  strá�í
pro rùzné podvody a stal se tak hlavním podezøelým. Dva dny po
èinu,  12.  èervna  seznámil  vrchní  strá�mistr  Gustav  Fischer
s výsledky pátrání své rakouské kolegy, rewierinspektora Karla
Schöneckera  z  Leopoldschlagu,  rewierinspektora  Rudolfa
Schwarce a rayoninspektora Jana Straku z Freistadtu   a po�ádal
je o provedení výslechu podezøelého Viléma Otta. Ten se hájil
tím,        �e  v  den  vra�dy  se  pøipravoval  na  zkou�ku  z  dìjepisu
a zemìpisu, kterou mìl vykonat následující den, tedy 11.6.1920
u profesora Hofera,  co� potvrdil jeho spolubydlící i jeho bytná.
Dále vypovìdìl, �e obìdval ve váleèné kuchyni a odpoledne hrál
se  spolu�áky  karty,  kteøí  rovnì�  tuto  èást  jeho  alibi  potvrdili.
Popis neznámého mu�e, získaný od Terezie Schimkové se sice
na Viléma Otta  hodil,  souhlasilo  i  obleèení.  Ply�ový  klobouk,
v�ak  Otto  nikdy  nemìl.  Provedeným  �etøením  v�ak  bylo
jednoznaènì prokázáno, �e podezøelý Otto se v inkriminovanou
dobu  na  místì  èinu  nezdr�oval  a  tudí�  nemohl  být  vrahem
Franti�ka Hovorky.
        Druhým  podezøelým  se  stal  mladík  ve  vìku  asi  24  rokù,
v  tmavomodrém  obleku,  mìl  na  hlavì  èerný  mìlký  klobouk,
nosil malý balíèek v ruce a mìl        u sebe bankovky rakouské
mìny. Dne 10.6. 1920 v 10.30 hod. pøi�el do hostinské místnosti
do v Cartlu (Rybníku), kde po hostinské �vzpurným tónem jídlo
po�adoval�.  Hostinská  mu  sdìlila,  �e  dosud  nemá  nic
pøipraveného,       aby chvíli poèkal, naèe� mu� jí odpovìdìl, �e
spìchá  k  vlaku,  který  odjí�dí  v  11.00  hod.  do  Èeských
Budìjovic. Hostinská mu tedy podala kus nedopeèeného kùzlete,
které  mu�  snìdl  a  rychle  ode�el.  Podle  hostinské  byl  mu�
rozèílený, hodnì bledý, mìl malý èerný knírek a kotlety. Nikdo
z místních lidí jej neznal. Neznámý mu� se pak je�tì na nádra�í
v Cartlu ptal praktikanta státních drah Jana Viktory na vlak do
Prahy  a  øekl  mu,  �e  je  elektrotechnik  a  byl  zamìstnán
v  Louèovické  elektrárnì.  Mu�  mluvil  èesky  a  nìmecky,  mìl
za�loutlé  prsty od kouøení  a Viktorovi  sdìlil,  �e  v balíèku má
deset krabièek cigaretového tabáku. �etøením èetnických stanic
z   Dolního Dvoøi�tì  a   Louèovic  a ve  spolupráci  s Policejním
øeditelstvím v Praze se podaøilo zjistit, �e se jedná         o jistého
Karla  Schwarze  montéra,  který  bydlí  v  Praze  na  �i�kovì,
Závi�ova  ulice  è.5.  Po  provìøení  jeho  alibi  ale  byla  ve�kerá
podezøení proti jeho osobì vyvrácena.
        Vy�etøováno  bylo  je�tì  nìkolik  podezøelých  osob  z  øad
pa�erákù na obou stranách státní hranice. V Rakousku byl jako
jeden z podezøelých v pøípadu Hovorka, po ètrnáctidenní vazbì
pro nedostatek dùkazù propu�tìn jistý Baumgartner z Hammernu
obec  Leopoldschlag.  V  podezøení  byli  té�  podloudníci
z  Prachaticka    i Èeskobudìjovicka,  ale  obvinìní  proti  nikomu
z nich vzneseno nebylo. Vrchní strá�mistr Gustav Fischer konèí
své  poslední  hlá�ení        o  pøípadu  Zemskému  èetnickému
velitelství do Prahy  slovy:  �Po neznámém pachateli  bude dále
pátráno a kladný výsledek ihned hlá�en.� �ádné nové poznatky
k pøípadu, které by vedly k vypátrání vraha v�ak zji�tìny nebyly
a tak vra�da dozorce finanèní strá�e Franti�ka Hovorky je dodnes
neobjasnìna.
    V roce 1931 se k pøípadu je�tì vrací praporèík Roman Lamka,
tehdy  povìøený  vedením  èetnické  stanice  v  Dolním  Dvoøi�ti,
který po prostudování spisových materiálu k pøípadu Hovorka,
zjistil  urèité  nesrovnalosti  a  rozhodl  se  je  provìøit.V  záznamu
o  ohledání  mrtvoly  Franti�ka  Hovorky  je  napsáno  �e:  �Po
rozhalení kabátu a vesty byla shledána støelná rána�. Z toho, jak

Lamka uvádí, není jasné, zda náboj pro�el kabátem a vestou nebo
byl Hovorka zastøelen a� po rozhalení kabátu  a vesty.  Druhou
vìcí,  která  se  Lamkovi  nezdála  být  nále�itì  vyjasnìna  je,  �e
aèkoli mìl Hovorka v�echny kapsy odìvu zastrèené, mìl na tìle
rozházenou soukromou korespondenci, která se èásteènì svezla
na zem. Jak se tedy z kapes dostala korespondence ven? Proto�e
ve spisovém materiálu ulo�eném pod è. 579/1920 na Èetnické
stanici  v  Dolním  Dvoøi�ti  nenalezl  na  tyto  své  otázky
uspokojivou  odpovìï,  rozhodl  se  dojít  do  rakouského
Leopoldschlagu na tamìj�í èetnickou stanici a provìøit, zda by na
své  otázky  nena�el  odpovìï  tam.  Èetnická  stanice
v Leopoldschlagu byla  toti� v  tomto pøípadì místnì pøíslu�ná.
Praporèík Lamka v�ak zjistil, �e: � � spis obsahuje pov�echnì
toté� co  spis  zdej�í  stanice�.   Zda bìhem svého  �etøení dospìl
je�tì  nìjakému  dal�ímu  poznání,  v�ak  ji�  nikde  neuvádí.
V hlá�ení, které poslal na Zemské èetnické velitelství do Prahy,
pouze zdùvodòuje, proè pøekroèil státní hranici a zdr�oval se na
území sousedního státu.

... pokraèování...

Zdravotní  gymnastika  a  posilování    Pondìlí
20 00  do 21 15 hodin  tìlocvièna Z�
  Eva  Veselá  �  základy  rytmické  gymnastiky,  posilování,
kalanetika,  protahovací  a  relaxaèní  cvièení    cvièení  s  ni��í
intenzitou

Cvièení pøed�kolních dìtí s rodièi  Úterý od 16 15  do 17 15
 tìlocvièna Z�
 Jana Voráèková a Monika Votíková � sportovní hry, cvièení na
náøadí, zdravotní cvièení apod.

V�eobecná gymnastika pro �kolní dìti  Úterý od 17 15  do 18 30
 tìlocvièna Z�
  Jana  Voráèková  a  Monika  Votíková  �  základy  atletiky,
gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní
cvièení, soutì�e apod.

Od roku 2014 byla ve Vele�ínì obnovena èinnost sportovní
komise,  která  èítá  pìt  èlenù.  Je  prostøedníkem  mezi  v�emi
vele�ínskými  spolky  a  radou  mìsta.  Zvládla  napø.  pøípravu
spolkù  na  nová  pravidla  pro  poskytování  dotací  èi  dotáhla  do
konce  my�lenku  na  navázání  na  tradici  poøádání  sportovního
plesu � letos se konal ji� tøetí roèník. Jsem rád, �e jsem v téhle
skupinì mohl pùsobit a chtìl bych v�em lidem, co se zapojují do
spolkového  �ivota  ve  Vele�ínì,  podìkovat,  �e  vìnují  desítky
hodin èasu, energie i vlastních financí, aby na�e mìsto nabízelo
�irokou �kálu volnoèasových aktivit pro dìti i dospìlé.

Pøedseda sportovní komise Petr Vágner

Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské  sportovní
oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.
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1. Ná� :
1.1 Na�e obec je také národním spoleèenstvím. Pøikláníme se k podpoøe dobrovolné

spolkové èinnosti a zájmových organizací (tìlovýchovných i sportovních,
nebo turistických, mláde�e i dospìlých), které pøispívají k obèanské aktivitì a
soudr�nosti.

1.2  Vá�íme si dobré práce v�ech obèanù; proto podpoøíme pøedev�ím takové aktivity,
které jsou zamìøeny na dobrý vztah k na�í vlasti, k obci, k regionu; tedy pøedev�ím
aktivity obyvatel na�í obce.

2. Ná�
2.1 podporuje výstavbu  pro mladé rodiny, zejména dru�stevní èi

sociálních bytù ve vlastnictví obcí.
2.2 smìøuje obecní úsilí k , zejména v rámci podnikání,

k rozvoji podniku slu�eb mìstyse, popø. ke zøizování chránìných  dílen pro
nezamìstnané a sociálnì èi zdravotnì vylouèené nebo posti�ené.

2.3 klade si za úkol zamezovat sociální migraci. Budeme dlouhodobì usilovat o to, aby
podmínkou pro pøiznání trvalého bydli�tì bylo vlastnictví bytu nebo alespoò uzavøení
pracovní smlouvy v oblasti.

2.4 sna�í se pozitivnì ovlivòovat i vyu�ití sociálních dávek, pokud jejich pøíjemce usiluje
o øádnou práci.

2.5 musí napomáhat rozvoji �kolství v obci; zejména v tìch pøípadech, kdy je mo�né
smysluplnì vyu�ít obecních dotací pro cílenou modernizaci  vybavení �kol.

2.6  pøedpokládá , a to také pro seniory,
a v zaji��ování  lékaøské pomoci (v rámci mo�ností obce).

3. Ná� je spojen s my�lenkou maximální
sobìstaènosti obce:

3.1 podporujeme v�echny lokality v rámci obce a spoleèenské aktivity obèanù
3.2 zájmy obyvatel na�eho mìstysu jsou postaveny té� na obèanské vzájemnosti. Obec se

podílí i na zabezpeèení sousedské spolupráce a .
3.3 usilujeme o sobìstaènost obce v zásobování nezbytnými zdroji, vodou, energií,

 produkce (s ohledem na podporu projektù nízké energetické nároènosti,
s ) apod.

3.4 podporujeme projekty regionálních farmáøských trhù, lidových øemesel, folklorních
tradic, turistických slu�eb a rozvoje dopravní infrastruktury obce.

3.5 V souvislosti s tím je potøeba udr�et

Chceme zásadnì podpoøit naplòování tìchto principù a uplatòovat je v praxi jak v rámci
sousedských vztahù, tak napøíè generacemi (od nejmlad�í po nejstar�í).
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Vá�ení partneøi a houpaèkáøi,
V sobotu 18.8. probìhl v areálu fotbalového høi�tì ve Vele�ínì
ji�  6.roèník  charitativního  a  multi�ánrového  festivalu
�HOUPAÈKA 2018�.aneb my vámvy nám� Tento projekt se
úspì�nì daøí  realizovat  jen díky vám a va�í  ochotì  se na nìm
podílet. A� ji� finanènì, materiálnì èi svou úèastí.
  Jak u� jistì víte, ná� spolek 2/4 dlouhodobì spolupracuje se
spolkem  METODÌJ  (MEzi  TOlika  DÌtmi  Jediný  �  ,  který
za�ti�uje  dìti  a  jejich  rodiny  se  vzácným  metabolickým
onemocnìním  z  celé  ÈR  a  tak  tomu  bylo  i  v  leto�ním  roce.
Spoleènì  jsme  se  rozhodli,  �e  podpoøíme  ètyøi  konkrétní
pøíjemce, kteøí si rozdìlí vytì�ené finanèní prostøedky z leto�ní
Houpaèky.
  Díky  skvìlé  náv�tìvì  cca  1000  divákù  vèetnì  dìtí,
benefiènímu prodeji a aukci si David, Ondra, Karolínka a Tomá�
rozdìlí  rekordních  106  000  Kè,  které  pou�ijí  na  nákup
kompenzaèních pomùcek  a pøípravkù,  které významnì ovlivní
a zkvalitní �ivot nejen jim, ale i jejich rodinám. Na co konkrétnì
pøíjemci daru peníze pou�ili vás budeme je�tì informovat.
Finanèní výtì�ek ale není jediným cílem, kterého chce ná�vá�
festival  dosáhnout.  Chtìli  bychom  �iroké  veøejnosti  i  nadále
pøedstavovat  alternativní  umìlecké  a  sportovní  projekty  se
kterými  se  v  komerèních médiích  nesetkají.  Nabízíme  prostor
pro  prezentaci  neziskovým  organizacím  a  pokou�íme  se  i  o
integraci  lidí  s  odli�ných  spoleèenských  a  sociálních  skupin.
Letos  se  napø.  festivalu  zúèastnili  i  dìti  ze  dvou  dìtských
domovù. V tomto trendu chceme pokraèovat.
  Domníváme  se,  �e  díky  bohatému  programu,  finanènímu
výtì�ku  a  ohlasu  veøejnosti mù�eme  leto�ní  festival  zhodnotit
jako  jeden  z  nejúspì�nìj�ích  v  jeho  historii  a  to  samozøejmì
hlavnì díky vám a va�í empatii.
  Pevnì vìøíme, �e jste ji� festival a jeho my�lenku pøijali za
svou a doufáme, �e nám zachováte pøízeò pøi  realizaci dal�ího
roèníku a spoleènì tak pomù�eme dobré vìci.

MNOHOKRÁT DÌKUJEME ! BEZ VÁS BY TO NE�LO !
(Èlenové spolku 2/4 a dobrovolníci pracují na projektu bez

nároku na odmìnu)   Barevné foto k èlánku je na str.2

 � 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.

1.  Dìtské  divadelní  vystoupení  �ERNOVÁÈEK  zahraje
pohádku  Lotrando  a  Zubejda  dne  5.10.2018  v  17.00  hodin,
v hospicovém parku, za nepøízni poèasí v kapli Domova Matky
Vojtìchy. Vstupné dobrovolné a výtì�ek bude vìnován hospici.

2.  II.  Benefièní  taneèní  zábava  a  kapela  JIØÍ  SCHELINGER
MEMORY BAND zahraje k poslechu i tanci  dne 13.10. 2018 od
19.00 hodin v Národním domì v Prachaticích. Vstupné 190 �
220 Kè a výtì�ek bude vìnován hospici. Pøedprodej vstupenek:
obchod Krmiva Ritta nebo na èísle 606 643 233.

3.  V  sobotu  27.10.2018  od  16:00  hodin  vystoupí  divadelní
spolek HEROS OSEKY s hrou Krysaø v kapli Domova Matky
Vojtìchy. Vstupné dobrovolné a výtì�ek bude vìnován hospici.
Omezená kapacita míst k sezení,  místenky je mo�né vyzvednout
na recepci hospice.
4.  Neuvìøitelnì  talentovaná  královna  èeské  avantgardy  Iva
Bittová, která boøí hranice mezi jednotlivými �ánry a úspì�nì se

prosazuje i na mezinárodní scénì,  zahraje a zazpívá s kapelou
Èikori  dne  9.11.2018,  od  19:00  hodin  v  Mìstském  divadle
v  Prachaticích.  Vstupné  je  250  Kè  a  výtì�ek  bude  vìnován
hospici. Vstupenky v pøedprodeji na recepci hospice.

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

Placená inzerce
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Na ka�dém venkovním povrchu  se  bì�nì  vyskytuje  zneèi�tìní  z  okolního  �ivotního
prostøedí, napø. prach, pyl a smog. Ale v posledních letech se konkrétnì na fasádách
bytových  domù  viditelnì mno�í  výskyt  plísní,  øas,  li�ejníkù  èi mechù.  Tento  jev  je
zapøíèinìn  nepøíznivými  podmínkami,  jakými  jsou  nedostatek  sluneèního  svitu,
nadmìrná vlhkost èi pøítomnost zelenì v blízkosti domu. Bohu�el i samotné zateplování
budov napomáhá tomuto rùstu vý�e zmínìných mikroorganismù. K výskytu vlhkosti na
povrchu fasádních systémù dochází vlivem kondenzace vzdu�né vlhkosti.

Z povrchu fasád, na nich� se plísnì rozmno�ují, se uvolòuje do ovzdu�í velké mno�ství
spor. Tyto spory plísní se pøi vìtrání mohou dostat i do vnitøního prostøedí va�ich bytù
a domù. Bohu�el stejný problém se týká i ostatních povrchù staveb, napø. støe�ní krytiny
va�eho domu.

Co riskujete s mikroorganismy na Va�í fasádì?
1.  Alergické reakce: podrá�dìní spojivek, podrá�dìní krku a nosu, ka�el, bolesti hlavy,
ko�ní  vyrá�ky,  únava,  nevolnost,  poruchy  pamìti,  bolesti  konèetin,  náchylnost  k
infekcím.
2.  Zdravotní  rizika  zpùsobená  organickými  neèistotami:  stoupající  riziko  rakoviny,
oslabení  imunitního  systému  a  zvý�ené  riziko  infekcí  u  lidí  s  oslabenou  imunitou
a ostatní zdravotní rizika zpùsobená øasami, mechy a houbami.
3.  Finanèní rizika: znehodnocení fasády, zkrácení její �ivotnosti spoleènì s nadmìrnou
vlhkostí v povrchu sni�uje úèinnost zateplení a zkracuje �ivotnost va�i fasády.

Jak se této �píny zbavit?
Samotné pøetírání fasádní barvou nic nevyøe�í. Jediné øe�ení je stavební povrch umýt
a  pak  ji�  jen  zále�í  na  konkrétním  stavu  fasády.  Pokud  je  povrch  v  dobré  kondici,
postaèí  následná  impregnace.  Pokud  je  ale  povrch  ji�  naru�en  mikroprasklinami  èi
fasádní  barva  ji�  jeví  známky  degradace,  je  jediným  øe�ením  fasádu  umýt,  opravit
trhliny/praskliny a následnì natøít kvalitní fasádní barvou. A proto se radìji s dotazy
obra�te na odborníky, ptejte se na jejich reference a hlavnì délku záruky.
P.H.

Kampaò  REDBAG  názornì  a  jednodu�e  uèí  recyklovat  drobné
nefunkèní elektro
Hlavní my�lenkou projektu, který ASEKOL pilotnì realizoval v roce
2015,  je  upozornit  obèany  na  jednoduchost,  ale  také  nutnost
ekologického tøídìní nefunkèních drobných elektrozaøízení  telefony,
kuchyòské spotøebièe, elektronické hraèky èi rádia nebo baterie.
Pøímo do schránky je obèanùm doruèen balíèek s èervenou ta�kou na
nefunkèní  drobné  elektro  a  informaèní  leták  s  pøehledem a  adresou
nejbli��í sbìrné nádoby tedy èerveného kontejneru.

Co patøí do èervených kontejnerù?
∙   mobilní telefony, vysílačky, navigace;
∙   přehrávače mp3, diskmany, rádia;
∙   notebooky, klávesnice, myši;
∙   baterie a nabíječky,
∙   kalkulačky, budíky;
∙   elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
∙   menší  kuchyňské  spotřebiče  (šlehače,  toustovače, mixéry,  drtiče
  ledu,    rychlovarné konvice aj.);
∙   fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
∙   žehličky, ruční vysavače.

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

Placená inzerce
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Kaplice � Kaplický podnik GMA Stanztechnik Kaplice,spol. s r. o., který je od loòského záøí souèástí nadnárodního koncernu AUNDE,
svìtového dodavatele podnikù automotive, má skvìle na�lápnuto. Uspìl pøi øe�ení nových projektù a zaslou�il si tak významné investice
v rámci celého koncernu. Ten tvoøí seskupení tøí nadnárodních spoleèností: AUNDE (výroba potahù a tkanin), ISRINGHAUSEN (výroba
sedaèek pro u�itkové automobily a jiné) a FEHRER (výroba mìkkých souèástí interiéru automobilù a pìn do sedaèek).

V první øadì se GMA stane dodavatelem spoleènosti Fehrer Bohemia v Liberci, pro kterou bude vyrábìt výlisky a svarky. To znamená,
�e kaplický podnik roz�íøí výrobu lisovny a zavede nové technologie.
�Rozvoj GMA je nastartovaný v nìkolika oblastech, �øíká øeditel Lubomír �vaøíèek. �První je roz�íøení lisovny o dvì automatické linky.
  Kvùli dodávkám svarkù pro Fehrer Bohemia bude do Kaplice pøevedeno z mateøské spoleènosti v Lemgu automatické robotizované
sváøecí pracovi�tì, a to u� v závìru leto�ního roku.�

Velkým posunem v  rozvoji  spoleènosti GMA  je  vybudování  nového  pracovi�tì  pro  výrobu  ocelových  rámù  zadních  sedaèek  pro
spoleènost Daimler.

ISRINGHAUSEN chce roz�íøit svou výrobu i do segmentu osobních automobilù a tak firmì GMA zadal k vyøe�ení tento nový pilotní
projekt. GMA nezklamal dùvìru a v rekordním èase zajistil výrobu prototypù tìchto konstrukcí.

�Spolu s novými projekty bude z hlediska zakázkového zaji�tìní dlouhodobì vytí�ena výrobní kapacita lisovny,� øíká Lubomír �vaøíèek.
�Tím pádem vzniká øada pracovních pøíle�itostí jak v tradièní výrobì GMA, tak v oblasti nových technologií, zejména v nové robotické
svaøovnì. Potøebujeme proto seøizovaèe robotických svaøovacích pracovi��, sváøeèe specialistu, operátory svaøovacích a novì vzniklých
montá�ních pracovi��.� Tím ale pracovní mo�nosti v GMA nekonèí. Pro souèasné provozy jsou potøeba operátoøi i seøizovaèi lisovacích
linek, operátoøi ostatních strojù pro dokonèování výliskù. Spoleènost GMA ji� nyní disponuje  øadou benefitù pro zamìstnance a noví
majitelé budou nadále podporovat zlep�ování podmínek pro spokojenost svých zamìstnancù.

( Zdroj: Èeskokrumlovský deník )
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  ve  Vele�ínì
Tel.:723954423

  ve
Vele�ínì Tel.: 607 571 586

Syslová Jaroslava
Poøe�ín 59, 382 41 Kaplice

èíslo 10  2018
vydáno ve Vele�ínì dne 1.10. 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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