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Vá�ení sousedé,
øíjnové volby pøinesly zmìny ve vedení mìsta. Na jeho øízení

se bude podílet øada nových zastupitelù, doplnìná zku�enìj�ími
kolegy. Pevnì vìøím, �e doká�eme vytvoøit dobrý  tým, kde  je
a  bude  prostor  pro  diskuzi,  rozdílné  názory,  ale  i  vzájemné
porozumìní  s  jediným  cílem:  Sna�it  se  o  lep�í  �ivot  v  na�em
mìstì.

Prvním úkolem, pøed kterým stojíme,  je sestavení rozpoètu
na následující  rok. Díky velkému úsilí v minulých  letech èeká
mìsto  vybudování  podchodu  pod  E55  u  vlakové  zastávky
a  zároveò úprava køi�ovatky ve  stejném místì. Obojí  by mìlo
pøispìt  ke  zvý�ení  bezpeènosti  obèanù,  náv�tìvníkù  i  lidí  jen
míjejících  Vele�ín.  Silnice  E55  tak  koneènì  pøestane  tvoøit
neprostupnou bariéru v krajinì.

Od konce  listopadu  nám  také  fungují  autobusové  zastávky
s hlá�ením o aktuálním pøíjezdu autobusù. V prùbìhu ledna by
mìla  být  spu�tìna  jejich  dal�í  funkce,  a  to  informace  napø.
o poèasí èi spoleèenských událostech v na�em mìstì èi okolí.

Rád  bych  na  tomto  místì  podìkoval  v�em  lidem,  kteøí  se
o Vele�ín starají: dobrovolníkùm, èlenùm spolkù, zamìstnancùm
Mìstského  úøadu  i  pøíspìvkových  organizací,  zastupitelùm
a v�em, co se zajímají o vìci veøejné. Názory a podnìty obèanù
mìsta jsou pro nás velmi dùle�ité a dìkujeme za nì.

Pøeji  v�em  co  nejménì  hektický  závìr  roku  a  pøíjemné
vánoèní  svátky  ve  spoleènosti  tìch,  se  kterými  je  vám  dobøe.
��astnì vykroète do nového roku, do roku 2019!

Petr Vágner, starosta

   místostarosta  SNK Pro rozvoj mìsta Vele�ín
           SNK Pro rozvoj mìsta Vele�ín

         SNK Pro rozvoj mìsta Vele�ín
 èlen rady     KDUÈSL
        KDUÈSL

  èlen rady     SNK  Prosperující Vele�ín
         SNK  Prosperující Vele�ín
        SNK  Prosperující Vele�ín

  starosta     Ná� Vele�ín
        Ná� Vele�ín
         Ná� Vele�ín

        Ná� Vele�ín
        Ná� Vele�ín

      Ná� Vele�ín
   èlen rady     Ná� Vele�ín
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Vá�ení ètenáøi.
Vánoce sice klepou na dveøe, ale pracovní èinnost ve mìstì

neutichá.
   Dodìláváme nové parkovi�tì u po�ty, které by mìlo odlehèit
náporu aut pøi ranním návozu dìtí do �koly a �kolky.
Na základì po�adavkù PVL odbahòujeme dosazovací nádr� ve
Strahovì. Pokraèují práce na kanalizaci a èistírnì odpadních vod
na Holkovì. Pøedali  jsme staveni�tì dodavatelským firmám na
nové kolumbárium a na urnový háj. Na vele�ínské èov pokraèují
práce na modernizaci provozu a tím i na úsporách energií.
Na autobusových zastávkách mù�ete novì vyu�ít informace od
,,chytrých zastávek�.

Chtìl  bych  podìkovat  v�em,  kdo  se  podíleli  na  kácení,
pøevozu  a  zdobení  leto�ního  vánoèního  stromu.  Strom
(douglasku tisolistou) vìnovali man�elé Kaiferovi z Dolní ulice.
Kácení, stavìní   a zdobení se zhostili spoleènì pracovníci na�í
pracovní skupiny a dobrovolní hasièi. Dopravu, jako u� nìkolik
let, zasponzorovaly spoleènosti Tangenta a Tordes, jeøábník pan
Bou�ka  jako  v�dy  zku�enou  rukou  ovládal  jeøáb  a  plo�ina
z  èeskokrumlovských  technických  slu�eb  nám  umo�nila
nazdobení  stromu  pod  odborným  dohledem  dìvèat  z  KICu.
V�em moc dìkuji.

Mo�ná se vám to bude zdát brzy, ale pøí�tí rok bude kulaté
výroèí 17.listopadu. Honí se nám v hlavì nápad pøipravit výstavu
porovnávacích fotografií promìn Vele�ína od roku 1989. A jsou
to promìny nejen mìsta, ale i �kol, podnikù, firem a v�eho, co se
tady  za  posledních  30  let  zmìnilo.  Pracovní  název  výstavy  je
,,Co  jsme  si  vycinkali?�  Je  to  mo�nost  prezentovat  úspìchy
a  rozvoj  ve  v�ech  oblastech.  V  pøí�tím  zpravodaji  zveøejníme
výzvu  s  kontakty  pro  v�echny,  kdo  budou  mít  zájem  se    do
projektu zapojit.

Uvidíme se u rozsvícení stromu 2.12.  a tradiènì na medovinì
26.12. 2018
Pøeji v�em krásný prosinec

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

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad, �e
v  období  od  prosince  2018  do  bøezna  2019  budou  nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:
PROSINEC 2018 � 1x mìsíènì
Pátek: 7.12.
LEDEN 2019 � 1x mìsíènì
Pátek: 4.1.
ÚNOR 2019 � 1x mìsíènì
Pátek: 1.2.
BØEZEN 2019
Pátek: 1.3., 15.3.

Vá�ení spoluobèané,
celých  16  let  jsem  Vás  mìl  mo�nost  pøes  ti�tìné  periodikum
�Vele�ínský    Zpravodaj  informovat  o  dìní  ve  Vele�ínì
a  sdìlovat  Vám,  jak  se  mìsto  mìní  a  jakou  cestou  se  ubírá.
Negativními zprávami jsme zahrnováni jinými masmédii, proto
jsem  vyzdvihoval  pøevá�nì  kladné  stránky  na�eho  �ivota.
Bohu�el jsem se setkal, zejména v poslední dobì, s pomluvami
a  slovními  útoky  na  mì  a  mou  rodinu,  tak  jsem  byl  nucen
v minulém vydání zpravodaje reagovat.

Nyní  se  v�ak  vracím  k  tomu  pozitivnímu.  Na  ustavujícím
zasedání jsem podle oèekávání nebyl zvolen do funkce starosty.
Mo�ná, �e se  to zdá  jako protimluv, ale není  tomu tak.  I kdy�
jsem prací pro druhé �il, pøesto se mi v mnohém uleví. Budu mít
mnohem více èasu na rodinu i na koníèky. Rád bych v�ak touto
cestou podìkoval za pøízeò, kterou mi vìnovalo mnoho obyvatel
mìsta,  ale  i  obchodních  pøátel  a  kolegù.  Dìkuji  za  pomoc
zastupitelùm,  pracovníkùm  mìsta,  vedení  pøíspìvkových
organizací, hasièùm a mnohým dal�ím � prostì v�em, s kterými
jsem mìl mo�nost spolupracovat a pomáhat rozvoji mìsta, co�
zejména oni vìdí nejlépe.

Nejvìt�í  podìkování  patøí  samozøejmì  mým  nejbli��ím,
nebo� maximální podporu jsem mìl v rodinì � a stále mám.

Své pøíznivce v�ak potì�ím,  odpùrce zklamu. Kolegové mì
pøesvìdèovali, abych úplnì s komunální politikou nekonèil. Tak
jsem kývl  na  jejich  výzvu  a  na  zmínìném  zastupitelstvu  jsem
pøes  odpor  sedmi  zastupitelù  byl  zvolen  do  rady  mìsta.
Neskromnì  tedy  øíkám,  �e  své  zku�enosti  z  pùsobení  v  radì
mìsta (nepøetr�itì od roku 1994) a v pozici starosty mìsta dám
rád ve prospìch jeho rozvoje.

          Josef Klíma, emeritní starosta mìstaJ

     Není to ji� tak dlouho, kdy se otevíralo autobusové nádra�í
a  ji�  bylo  strá�níkùm  mìstské  policie  oznámeno,  �e  nìkdo
v nedìli, dne 4.11. 2018 v odpoledních hodinách zneèistil fasádu
budovy  nádra�í.  Po  vyhodnocení  kamerového  záznamu  bylo
strá�níky  zji�tìno,  �e  omítku    zneèistilo  malé  dítì,  které  si
umazané  botièky  od  bláta  oklepávalo  �pod  dohledem�  své
matky. Dal�ím  �etøením  byla  ustanovena matka  dítìte  a  s  tou
byla vìc  ihned na místì vyøe�ena blokovou pokutou. Strá�níci
budou  tyto  a  jiné  podobné  pøestupky  vandalismu  a  zneèi�tìní
veøejného  prostranství,  øe�it  nekompromisnì.  Chceme  pøece
v�ichni,  aby  nové  autobusové  nádra�í  vypadalo  tak,  jako  pøi
otevøení.
          Strá�níci  dále  upozoròují  na  nové  znaèení  parkování  na
autobusovém  nádra�í.  Je  zde  novì  umístìna  dopravní  znaèka
s oznaèením parkovi�tì K+R . Ta oznaèuje parkovi�tì, na kterém
lze  zastavit  za  úèelem  vystoupení  a  nastoupení  osob,  které
vyu�ívají prostøedek hromadné dopravy. Druhá dopravní znaèka
s oznaèením parkovi�tì s dodatkem P+R, znamená kombinovaný
zpùsob pøepravy. Jde o místa, ze kterých lze pokraèovat v jízdì
prostøedkem  hromadné  dopravy  osob.  Dále  je  zde  umístìna
i  dopravní  znaèka  parkovi�tì  vyhrazená  TAXI,  ale  ta  je  u�
veøejnosti dobøe známa.
     Obèané Vele�ína se také dotazují, proè pøechod pro chodce
pøed prodejnou Trefa, není klasicky zvýraznìn ,,zebrou� .V této
èásti  ulice  je  stanovena  nejvy��í  povolená  rychlost  vozidel  30
km/hod.  a  proto  je  dle  zákona  toto  místo  zvýraznìno  pouze
pøeru�ovanými èarami jako ,,místo pro pøecházení�. Dal�í místa
pro  pøecházení  jsou  na  autobusovém  nádra�í  zvýraznìna
a odli�ena èervenou zámkovou dla�bou.
                      strá�níci MP Vele�ín

          Václav Ottenschläger, Alois Lackinger

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          11:00 � 16:00
pátek                9:00 � 16:00
sobota                8:00 � 13:00

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie) nebo ulo�ení
odpadu pro podnikatele je provozní doba:

pondìlí a� pátek             7:00 � 16:00
sobota          8:00 � 13:00

Více informací na www.velesin.cz

Parkovi�tì u po�ty
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            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.

V zimním období se setkáváme také 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.
Co nás èeká v prosinci?

V nedìli 2. prosince od 14h se pøijïte podívat na Adventní
charitativní trh.  Mù�ete nav�tívit stánek mateøského centra, kde
budete moci  ochutnat  domácí  punè,  domácí  peèivo,  perníèky,
pokoupit drobné dáreèky pro své blízké a pøispìt tím na dobrou
vìc.

Ve  støedu    5.  prosince  nás  nav�tíví  v  klubíèku  Mikulá�
s drobnou nadílkou  èervenoèerné obleèení vítáno.  Pøíspìvek
za rodinu bude 40Kè.

Ve støedu 19. prosince se spoleènì rozlouèíme s rokem 2018
u  �álku  dobrého  èaje  s  vùní  domácího  cukroví  (nezapomeòte
donést malou ochutnávku).

O  vánoèních  prázdninách  bude  klubíèko  zavøené,  poprvé
v novém roce se na Vás budeme tì�it ve støedu 2. ledna.
Pøejeme  Vám  krásné  a  pohodové  pro�ití  vánoèních  svátkù
a v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.
                 Hanka Trávníková

 Mìstskému  úøadu Vele�ín  za  pøání,  dárek  a milou
náv�tìvu paní Kleinové a Ol�anové k mým narozeninám. Byla
jsem potì�ená. Díky.

                  F.Èápová

  Mgr.Josefu  Klímovi  a  paní
Kleinové  za  pøání  a  dárek  k  mým  narozeninám  a  za  milou
náv�tìvu. Také dìkuji Odborové organizaci KOVO a.s. Jihostroj
a Charitì Vele�ín za písemné blahopøání.

                  Jiøí Koza

 panu starostovi Mgr.
Josefu  Klímovi  za  písemné  blahopøání  k  mým  narozeninám
a hlavnì paní Summerauerové a Amchové za milou náv�tìvu,
popovídání  a pøedání dárku.

                Anna Rù�ièková

  za  pøání  k  mým  osmdesátým
narozeninám panu  starostovi Mgr.  Josefu Klímovi  a  za milou
náv�tìvu paní Maru�ce Radové a Rù�ence Papou�kové.

Bla�ena Jaro�ová

 Vele�ín za pøání, dárek a milou
náv�tìvu  paní  Zdeòce  Papírové,  Maru�ce  Uretschlägerové
a Andulce Puèeglové k mým narozeninám. Byla jsem potì�ená.

                Rù�a Platilová

  Mgr.  Josefu  Klímovi  a  paní  Zdeòce
Kleinové  za  milou  náv�tìvu  a  pøání  k  mým  devadesátinám.
Zároveò dìkuji Odborové organizaci KOVO pøi a.  s.  Jihostroj
Vele�ín za písemné blahopøání.

Franti�ek �rámek

 Vele�ín za pøání a dárek k mým
narozeninám, panu starostovi za písemné pøání a paní Máèeové
a paní �áèkové za pøíjemnou a milou náv�tìvu. Také dìkuji za
písemné pøání odborové organizaci Jihostroje Vele�ín.

Václav Janda

,  za  pøání  a  dárky  srdeènì  dìkuji
p.starostovi,  pí.Sumerauerové,  pí.Amchové,  pí.Syslové
a odborové organizaci Jihostroje.

                Klenka

Ji�  popáté  jsme  se mohli  potkat  na  Charitativním  bazárku
poøádaném  ve  Vele�ínì.  Tentokrát  byl  výtì�ek  urèen  pro
Nelinku  Korèákovou.  Bìhem  øíjna  probìhla  také  aukce  na
internetu.

Celkový

Neprodané vìci poslou�í opìt dále. Kojenecké potøeby byly
pøedány  odboru  sociálních  vìcí  a  péèe,  které  je  darují  lidem
s malými  dìtmi,  které  je  potøebují,  èást  vìcí  bude  pou�ita  na
dal�ím  bazárku  pøí�tí  rok  a  zbytek  vìcí  si  odvezla  Charita
Broumov, která je dále tøídí a rozdìluje, tam kde jsou potøeba.
Dìkuji v�em, kteøí se zapojili, a� darováním, nákupem èi úèastí
na pohádce.

Dovolte  mi  podìkovat  jmenovitì  pomocníkùm    Vìøe
Fajtové, Kristínì Koubové, Monice Bicanové,  Evì Hastíkové,
Evì Hadové, Lence Pøibylové, Pavle Kocourkové, Nele Èadové,
Marynì �lunkové, Alenì Sládkové a rodinì Kozù.
Také musím  podìkovat  paní  Rù�ièkové  z  KIC Vele�ín  za  ji�
nìkolikaletou  spolupráci  na  bazárku  a  také FaktorTeamu  za
propagaci ve vysílání.

Jako ji� tradiènì, snad se uvidíme zase za rok :)
Krásný Vánoèní èas za ná� tým charitativního bazárku pøeje

Bc. Michaela Jaro�ová

  Dne  19.  10.  2018  jsme  jeli  s  celou  tøídou  na  výstavu
hospodáøských zvíøat do Kaplice. Nejvíce se mi tam líbili králíci
a slepice, hlavnì slepice mìly moc krásné a zajímavé zbarvení.
Taky mì  zaujal  osel,  byl  roztomilý.  Kráva  tam mìla malinké
telátko, hroznì se bálo a schovávalo se za svou mámou. �koda,
�e tam nebyli nìjací psi, ale  i  tak to bylo hezké. Výlet  jsem si
moc u�ila.                                              Za 6. B Tereza �tindlová

Dal�í postøehy:
  Byl tam takový roztomilý králíèek, byl èerný a stra�nì moc
se mi líbil.               �árka Lokvencová

  Ten oslík byl krásný, s kamarádkami jsme ho hladily, prá�il
se z nìj prach, byl celý �pinavý, ale pøesto jsme mu s �holkama�
daly pusu!             Pavlína Blumtrittová

  Mnì  se nejvíc  líbil  ba�ant diamantový a  také ba�ant  zlatý,
pøipadali mi jako malí pávi.                  Michal �vec

  Zaujal mì krásný páv, opravdu jsem neèekala, �e tam bude.
Jeden  králíèek  vypadal  jako  ply�ák,  chtìla  jsem  otevøít  klec
a odvézt si ho�                  Eva Tarabová

  Nejvíce se mi tam líbili králíci, bylo jich tam hodnì. Také se
mi líbili oslíci, byli dva, jeden malý oslík a jeden star�í, ten byl
asi tìhotný.                  Tereza Leebová

  Mnì se líbili velcí králíci a zvlá�� králík rex beran.
                       Monika Eva Mi�oòová

  Líbili se mi slepice a králíci, proto�e mìli hebkou srst. Byl
tam  i  mini  beránek,  který  byl  taky  moc  hezký.
                  Ane�ka Ondøichová
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Proto�e  kolem  návrhu  na  neplatnost  voleb  vzniklo
neskuteèné, chci touto cestou v�e uvést na pravou míru. Návrh
jsem podala  já sama bez vìdomí man�ela. Vyu�ila  jsem práva
obèana, který, pokud shledá nìco v rozporu se zákonem, mù�e
tento návrh podat. Úplnou náhodou se ke mnì dostala fotografie,
na ní� je patrné, �e volba byla realizována osobou bez volièského
oprávnìní  (§4  odst.  1  zákona  o  volbách).  Pikantní  byl
i komentáø, kterým dotyèný vykøikuje do svìta neznalost zákona,
kdy�  tvrdí  �volby  jsou  pro  v�echny  generace�.  Samozøejmì
jedna  obálka  vliv  na  výsledek  voleb  nemù�e  mít.  To  jen
nechápající  mù�e  vymyslet,  �e  bylo  takové  podání  dìtinské
a nemohlo být my�leno vá�nì. Je pravdìpodobné, �e takových
obálek z rukou dìtí bylo vhozeno více a to by ji� mohlo výsledky
ovlivnit.  Nicménì  smyslem  mého  podání  nebylo  �ádné
oddalování,  co�  vykonstruovali  èlenové  uskupení  a  jejich
fanou�ci, vèetnì toho, �e naøkli dnes ji� bývalého starostu, �e je
za  v�ím  on  a  ne�títili  se  �íøit  tuto  pomluvu  v�emi  �cestami�.
Hrdinnì  s  tím  vystoupil  neúspì�ný  kandidát  i  na  jednání
zastupitelstva.  Je  neuvìøitelné,  jaké  dal�í  konstrukce
v  souvislosti  s  touto  kauzou  se  objevily.  Podstata  jim  v�ak
unikla.  Jediným  dùvodem,  proè  jsem  �do  toho  �la�  bylo
upozornit dotyèné uskupení, �e nedodr�ují zákony, a pøitom se
derou na místa, kde zákony jsou alfou a omegou jejich poèínání.
Nedodr�ují  a  hlavnì  nerozumí,  v�dy�  jejich  interpretace
rozhodnutí  soudu  (�rozhodl,  �e  volby  ve  Vele�ínì  probìhly
podle zákona a výsledky jsou platné�) opìt svìdèí o amatérismu
a  naprosté  neznalosti.  Vzhledem  k  tomu,  �e  rozhodnutí
zveøejnili,  aè  jim  toto  naprosto  nepøíslu�í,  osvícení  pochopili.
  Zveøejnìním rozhodnutí vèetnì osobních údajù se dopustili
opìt  poru�ení  zákona,  tentokrát  ochrany  osobních  údajù  mé
osoby.  Zøejmì  jejich  intelekt  nestaèí  na  tak  základní  pravidla,
která by se mìla dodr�ovat u� jen z lidského hlediska, to je v�ak
vùbec neomlouvá.
                                          Pavla Klímová

  Mne zaujali kachny, králíci, ale i holubi.               Marek Týra

  Mnì  se  nejvíce  líbil  králík  zakrslík  a  potom  páv  a  celá  ta
výstava byla moc, moc hezká.
                                                                       Aleksandra Olenjuková

  Králíci se mi líbili, proto�e mìli rù�ové u�i, ale nejvíc se mi
líbili papou�ci, proto�e mìli barevné peøí.                Luká� Køí�

  Malý králíèek rex byl huòatý jako beránek.
Nikola Vykouková

  Líbily se mi slepice, proto�e byly tlusté.
David �áèek

  Hodnì se mi líbil králík a páv. Páv byl pìknì barevný a králík
byl roztomilý. A taky tam byli papou�ci barevní jako duha.
                         Tomá� Pokorný

  Nevìdìl jsem, �e i zajíc je domácí zvíøe /= králík zajeèí/, ale
nejvíce  se mi  líbilo,  �e  tam dali páva.  Je  to  zemìdìlské zvíøe,
proto�e ho chovali sedláci.              Franti�ek Drgoòa

  Byly tam také divné druhy zvíøat, tøeba holub, který mìl na
zobáku  hrbolky,  nebo  králíci,  kteøí  byli  hodnì  velcí,  taky  tam
mìli vycvièené králíky, ti skákali králièí hop. Venku mìli ovce
a kozy a osly a  jeden osel byl stra�nì hodný, celá chovatelská
výstava byla moc krásná.              Lilien Lunterová

  Líbily se mi malé slepice, které se jmenovaly køepelky, taky
byli  pìkní  malincí  hnìdí  králíci  a  barevní  papou�ci.
                             Luká� To�er
  Na  výstavì  byly  vystavené  obrázky,  které  malovaly  dìti
z  rùzných  tøíd,  taky  z  na�í  tøídy.  A  ze  zvíøat  se mi  líbil  osel,
kterého jsme si hladili.                   Natálie Seltenreichová

  Potom  tam  byl  snad  plný  stan  králíkù.  Nìkteøí  byli  malí,
nìkteøí velcí a nìkteøí chundelatí, ale nejvíce se mi asi  líbili  ti
malí chundelatí králíèci. A nakonec tam byly obrázky dìtí z na�í
�koly, byl jsem rád, �e jsem tam na�el i ten svùj.     Michal Hovorka

Virtuální univerzita 3. vìku funguje ve Vele�ínì ji� od roku
2012.  Za  tìch  �est  let  jsme  se  ji�  stihli  vzdìlat  v  rùzných
oblastech umìleckého, vìdeckého a technického svìta � tradièní
èínská medicína, èeské baroko, lesnictví, pìstování hub, energie,
vèelaøství a dal�í. Po ka�dém ukonèeném cyklu pøedná�ek jsme
se odmìnili výlety na téma právì probraného semináøe. V roce
2015  jsme  si  pak uspoøádali malou promoci,  na které  studenti
obdr�eli z rukou starosty mìsta pamìtní list o absolutoriu.
Rádi  v  na�ich  øadách  pøivítáme  nové  tváøe.  Výuka  univerzity
tøetího  vìku  je  urèena  pro  seniory  se  statutem  dùchodce,
invalidní  dùchodce  bez  rozdílu  vìku  a  osoby  kategorie  50+
(nezamìstnaní  nebo  èekající  na  statut  dùchodce)  bez  rozdílu
v dosa�eném vzdìlání.

Pokud  byste  se  chtìli  pøijít  podívat,  jak  na�e  setkání
probíhají,  pøijïte  za  námi  10.12.2018    od 10 �  11:30 hod.  do
zasedaèky  KICu  (postranní  vchod).  Zde  se  také  dozvíte
podmínky a dal�í informace ke studiu. Pokud vám tento termín
nevyhovuje, mù�ete v pøípadì zájmu volat na tel. è. 608 353 400.
Zde najdete dal�í informace o studiu:
∙   přehled  všech  dosud  probraných  témat  
www.maspomalsi.cz/dalsi_cinnosti/vu3v
∙   všechny  akce  máme  zdokumentované  
https://www.zonerama.com/MASPomalsi,  star�í  foto
https://maspomalsi.rajce.idnes.cz/
∙   základní informace o Virtuální univerzitě 3. věku –
 www.esenior.cz

E. Tarabová
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Dovolujeme  si  Vás  dne  21.  12.
2018  pozvat  na  prohlídku  útulku
v  Èeském  Krumlovì,  spojenou
s  ochutnávkou  nejen  vánoèního
cukroví  a  punèe.  V  rámci  akce
vystoupí  èeskokrumlovská  kapela
Lakomá  Barka  a  chystáme  i  dal�í
(nejen  gastronomická)  pøekvapení  ...
  Pøípadným  dárcùm  jménem
na�ich  ètyøno�cù  pøedem  dìkujeme
(vítáno  je  granulované  èi
konzervované  krmivo  ,  pamlsky  èi
finanèní  dar    pøispìt  lze  pøímo
v  útulku  nebo  na  konto  útulku  è.  ú.
:19221241/0100,  VS:  9619000001
Tì�íme se na Vás od 13,00 do 18,00
hod.

V.

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 )

  vhoïte  do  schránky  na  mìstském  úøadu  nebo  budovì  kina.
V elektronické podobì je dotazník dostupný na webu mìsta.

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

èíslo 12  2018
vydáno ve Vele�ínì dne 1.12. 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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Máme pro vás aktuální informace o zmìnách v programech Nová zelená úsporám a De��ovka,
které byly vyhlá�eny na podzim tohoto roku. Mo�ná budou tyto zmìny pro vás významné
a rozhodnete se po�ádat o dotaci.

Program Nová zelená úsporám je urèený na zateplování domù, výstavbu nových domù a
vyu�ití obnovitelných zdrojù (solární termické a fotovoltaické systémy, rekuperace, výmìna
elektrického vytápìní za systém s tepelným èerpadlem a výmìna lokálních topidel na tuhá fosilní
paliva, napø. kamna vyu�ívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápìní). Zásadní novinkou je mo�nost
realizovat zateplení domu svépomocí. Kdo si troufá a má chu� zateplit si dùm vlastními silami, mù�e také po�ádat o dotaci.
Podmínkou ale zùstává nutnost zajistit si odborný technický dozor.

Roz�íøení nabídky se týká také výstavby rodinných domù, kdy je mo�né získat èástku 150 000 Kè na lep�í nízkoenergetický
dùm. V domì v�ak musí být instalováno øízené vìtrání s rekuperací.

Dále je mo�né èerpání dotace na venkovní stínicí techniku v podobì pøedokenních �aluzií nebo rolet. Tyto prvky zabraòují
v letních mìsících pøehøívání místností a v zimì zabraòují únikùm tepla. Vý�e dotace se pohybuje od 500 do 1000 Kè/m2.

Zmìny a novinky byly vyhlá�eny i v programu De��ovka, který je zamìøen na vyu�ití srá�kové a odpadní vody v domácnosti
i na zahradì. O dotaci na základní systém (jímání srá�kové vody k zalévání zahrady) mohou novì �ádat domácnosti ze v�ech obcí
z celé republiky (doposud byla urèena jen pro domy v obcích ze seznamu tzv. suchých obcí, kde bylo nejvìt�í sucho). �ádat
mohou nejen vlastníci rodinných a bytových domù, ale novì i majitelé obytných rekreaèních domù, které slou�í k trvalému
bydlení (tuto skuteènost jsou povinni dolo�it).

Doba realizace podporovaného opatøení je u novostaveb prodlou�ena z 12 na 24 mìsícù.
Oblasti a vý�e podpory:
 zachytávání srá�kové vody na zalévání zahrady � dotace a� 55 000 Kè
 akumulace srá�kové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti � dotace a� 65 000 Kè
 vyu�ití pøeèi�tìné odpadní vody jako vody u�itkové s mo�ným vyu�itím vody srá�kové � dotace a� 105 000 Kè

Pokud máte zájem o bli��í informace ohlednì uvedených dotací, mù�ete vyu�ít bezplatné a nezávislé poradenství
poradenského støediska Energy Centre Èeské Budìjovice (ECÈB), které vám pomù�e získat dotaci a souèasnì zde mù�ete
konzultovat technické øe�ení va�eho domu a mo�ná úsporná opatøení. Odborníci v ECÈB vám poradí, jak a èím efektivnì zateplit
dùm, èím je mo�né a vhodné ho vytápìt apod. Kontakt: ECÈB, námìstí Pøemysla Otakara II. 25, Èeské Budìjovice, tel.:
387 312 580, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38, email: eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.
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Oddíl  stolního  tenisu  a  ZO  Støíte�  pøipravili  pro  dìti
k Mikulá�i akci s tìmi nejmen�ími sportovci � malými králíèky.
Tøi  zku�ené  chovatelky:  Michaela  Klementová,  Jindøi�ka
Vovesná  a  Eli�ka  Pintnerová  vytvoøily  na  kobercích  tra�
s  rùznými pøeká�kami,  jejich� pøeskoèení by pro mnohé z nás
bylo velkou výzvou i s rozbìhem, ale roztomilí u�áèci je krásnì
pøeskakovali  nìkdy  i  z  místa.  Charlie,  Dixie,  Orea,  Romeo,
Jupiter,  Joker,  Shanny, Xmen  sklízeli  zaslou�ený potlesk  dìtí,
které  obdivovaly  jejich  rychlost  a  �ikovnost.  Shanny  byla
uèinìná  raketa  a Xmen  závodil  dokonce bez  vodítka. Pìkným
protikladem  pak  byl  králík  obr,  který  se  bla�enì  rozvaloval,
mlsal mrkvièky a nechal se hladit. Cvièitelky vysvìtlovaly, kdy
zaèít  s  výcvikem,  jak  se  o  zvíøátka  starat,  aby  se  z  nich  stali
závodníci  v  disciplínì:  králièí  hop. Chtìli  jsme  dìtem darovat
milý  zá�itek  a  soudì  podle  veselého  smíchu  se  jim  hopsálci
velmi líbili. (barevné foto na str.15)

D. Javoøíková

28.øíjna  se  ve  Vele�ínì  bì�el    22.  roèník  �Vele�ínského
pùlmaratonu�:
Závodu  pøedcházela  slavnostní  chvilka,  kdy  èlenové  na�eho
oddílu Cyklo Vele�ín a èlenové Jihoèeského bì�eckého poháru
spolu se starostou mìsta Josefem Klímou zasadili poblí� startu
a  cíle  pùlmaratonu  lípu  svobody,  jako  souèást  oslav  100  let
vzniku Èeskoslovenska.
Závod se bì�el v chladném a de�tivém  poèasí a díky tomu byla
úèast o nìco men�í, ne� v minulých letech. Zúèastnilo se jej  69
závodníkù  na  hlavní  trati  21,1    km,  10  závodníkù
ve dvojèlenných �tafetách a  10 dìtí v rámcových závodech..
Výsledky:
   1.  David Va�  (TJ Sokol ÈB)                                1:16:06 hod
   2.  Jan Gregor (Èeské Budìjovice � Vele�ín)        1:20:15 hod
   3 . Luká� Rokos (Tøeboò)                                      1:21:00 hod
  40.  Karel Voráèek  (Cyklo Vele�ín)                         1:42:06 hod,
  65. Zdenìk Kopecký (Budvar ÈB)    81 let             2:14:05 hod

Celkem se zúèastnilo 50 závodníkù a závodnic na tratích 12 a 6
km a 11 dìtí v rámcových závodech.
Výsledky 12 km:
1. Jan Macoun (Sokol ÈB)                                     44:55 min
 zlep�il tra�ový rekord témìø o 2,5 minuty
2. Jan Gregor (Èeské Budìjovice � Vele�ín)          50:53 min
3. Milo� Li�ka (Triatlon Lipno)                              53:22 min
8. Jan Dvoøák (Vele�ín)                                       1:00:40 hod,
14.Jan Sládek (Vele�ín)                                       1:08:21 hod
Ve veteránech nad 50 let na trati
1. Jan Petrou (Cyklo Ski Vele�ín)                           26:36 min
7. Karel Voráèek  (Cyklo Vele�ín)                          30:14 min
11. Josef Kopøiva (Èeské Budìjovice � Vele�ín)    36:01 min
12. Jiøí Rù�ièka  (Cyklo Vele�ín)                            38:37 min
�eny
1. Ludmila Dokulilová    (Sokol Stachy)                      29:09 min    
nejstar�í závodnice  56 let
2. Helena Foltová (Øímov)                                      29:21 min
3. Simona Zlochová (Vele�ín)                                 29:31 min

Oba  závody  se  konaly  za  podpory
.a     Tímto  jim

poøadatel  dìkuje.
Za Cyklo Vele�ín Karel Rù�ièka

(barevné foto na str.15)

CVIÈENÍ PRO DOSPÌLÉ :


  Eva  Veselá  �  základy  rytmické  gymnastiky,  posilování,
kalanetika,  protahovací  a  relaxaèní  cvièení    cvièení  s  ni��í
intenzitou

CVIÈENÍ PRO DÌTI :


 Jana Voráèková a Monika Votíková � sportovní hry, cvièení na
náøadí, zdravotní cvièení apod.

 


  Jana  Voráèková  a  Monika  Votíková  �  základy  atletiky,
gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní
cvièení, soutì�e apod.

To, �e jsme o sobì nenechali dlouho vìdìt v tisku, neznamená,
�e bychom ubrali z plynu, na aktivitì a  tudí� na cvièení. Naopak,
i  nadále  pokraèujeme  ve  zdokonalování  technik,  závodìní
a zauèování nováèkù. Výèet aktivit by byl veliký, ale pár jich jistì
stojí za zmínku, nebo� pøesahují bì�ný rámec regionální aktivity.

V  polovinì  záøí  jsme  pøivítali,  zde  ve  Vele�ínì,  jednoho  ze
spoluzakladatelù  taekwondo, osmdesáti  ètyø  letého velmistra Kim
Bok Mana, úèastníka korejské války v padesátých letech. Pozdìji,
v  mírových  dobách  pùsobil  jako  armádní  poradce  a  instruktor
v Malajsii, Singapuru, Hongkongu. Nyní �ije v USA a nutno øíci, �e
nám  v�em  spadla  brada,  kdy�  jsme  jej  vidìli  pøedcvièovat
a  vysvìtlovat  techniky.  Ono  samo  o  sobì  let  z  New  Yorku  do
Evropy je slu�ná fyzická zátì��Celý semináø probíhal v rakouském
Bad  Leonfeldenu  a  zúèastnili  se  jej  taekwondisté  napøíè  celou
Èeskou  republikou.  Vele�ínský  zpravodaj  je  pøíli�  malý  na
rozepisování  se  zá�itkù  s  velmistrem,  ale  pøeci  jen  jedna  zmínka
o  na�í  èeské  povaze.  Doprovod,  který  pøijel  s  velmistrem
nepøestával zdùrazòovat, �e tak uvolnìného a pøátelského velmistra
je�tì  neza�ili.  Pøièítali  to  na�í  èeské  ,  pøátelské  povaze,  v  jejím�
duchu se nesl i celý semináø. Ké� nám tento optimismus a pøátelství
vydr�í  i  v  dobách,  kdy  politici  v  pøímém  pøenosu  l�ou,  mluví
neslu�nì  a  vlastní  názor  schovávají  za  kde  co.  Ale  zpìt
k vele�ínskému taekwondo.

O nejvìt�í úspìch se bezesporu zaslou�il Fanda Jeøábek. Svou
pílí a chutí k cvièení si øekl letos o reprezentaèní dres a jeho poctivá
pøíprava se vyplatila. V srpnu se zúèastnil Mistrovství svìta juniorù
a  veteránù  (Bìlorusko, Minsk)  a  byly  z  toho  krásné  dvì  støíbrné
medaile  z  povinných  sestav  v  jednotlivcích  a  týmech.
V jednotlivcích Fandovi utekla zlatá pouze o dva body, ale i tak, titul
vicemistra svìta Fandovi slu�í. Ka�dý, kdo jej zná, ví, �e �jen� jedny
závody Fandovi staèit nebudou. A tak Fanda si je�tì s reprezentací
odskoèil na Open do Slovinska, kde získal 1. místo ve sportovním
boji  a  na  MÈR,  kde  exceloval  v  povinných  sestavách  (1.místo)
a  sportovním  boji  (3.místo).  V�echny  tyto  výsledky  mu  vynesly
nominaci na krajského sportovce a sportovce èeskokrumlovska. Jak
v�e dopadne, uvidíme. Tak nám dr�te palce.

Druhý, o kterým se zde chci zmínit  je �na�e� Hanièka Císaøù.
Skromná, stále usmìvavá, s vyzaøující energií. Ale také rázná �ena,
která  si  umí  jít  za  svým  cílem.  Letos  Hanka  oslavila,  krásné
�cetileté� jubileum a já si v duchu zavzpomínal na tu �estnáctiletou
�ábu, kterou maminka pøivedla k nám do obchodu, aby se v na�em
oddíle  nauèila  prát. Ale�  a Hanka  jsou  taekwondo  rodinou,  která
bezesporu  hýbe  nejen  vele�ínským,  ale  i  národním  taekwondo.
V�dy� u� tøetí generace Císaøù se uèí tomuto krásnému bojovému
umìní.  Psal  jsem  o  rázné  �enì  a  tuto  povìst  Hanka  potvrdila  na
leto�ním MÈR v Brnì, kde získala 1.místa v povinných sestavách,
sportovním boji a silovém pøerá�ení. Odvezla si domù krásný pohár
za  nejúspì�nìj�í  veteránku  MÈR  a  pøitom  je�tì  nezapomnìla  na
svou  roli  kouèe  v  následujících  dnech mistrovství.  Celkovì  jsme
díky tìmto dvìma jmenovaným, ale také klukùm Dvoøákùm, Klárce
Hùdové,  Dominiku  Slukovi,  klukùm  Veselých,  Halabrínùm
seniorovi a juniorovi získali 5 zlatých,  3 støíbrné a 11 bronzových
medailí a skonèili jsme z 27 �kol na krásném 8. místì.

�ivot ale není jen o jednotlivcích a já jsem rád, �e mohu touto
cestou podìkovat nejen ostatním trenérùm na�ich skupin v mìstech
a  obcích,  ale  i  v�em  èlenùm  celého  oddílu  a  také  maminkám
a tatínkùm, kteøí nám svìøili své ratolesti a vìøí, �e jim uká�eme tu
správnou  cestu  zdvoøilosti,  èestnosti,  vytrvalosti,  sebeovládání
a nezlomného ducha. Krásné Vánoce, kamarádi!

Milan Proke�, pøedseda Taekwondo �koly Vele�ín ITF
(barevné foto na str.15)
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 do výroby.
Tel. : 606 61 90 80

 1+1, 2+1 ve Vele�ínì
Tel.: 720 030 058

 vedené z domu. Mo�né i jako
pøivýdìlek pøi studiu èi mateøské. Více na
http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/

 (72 m2) ve Vele�ínì, ulice U Høi�tì.
Cena 1 380 000, Kè    tel.: 604 736 933

  tel: 725 909 549

� Vele�ín Námìstí je
dobrá adresaJ �
Nabízím podnájem
dvou propojených

kanceláøí:
16 m2 vèetnì vybavení
a 18 m2 bez vybavení,
na adrese: Námìstí J.
V. Kamarýta 131,

Vele�ín.
Info:  Ludmila
�áèková tel.
606 210 389

   Karel Krejèí tel.
602 379 331

(nabídka práce)

Tenisový klub LTC
Vele�ín z.s. hledá pro
následující sezóny
správce tenisových
dvorcù (zajímavé
finanèní podmínky)

 bli��í info p. Mike�
(tel. 603530247).
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