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zima  ukázala  svou  opravdovou  tváø  a  nevyhnula  se  ani
na�emu mìstu. Nízké teploty v�ak rozhodnì neznamenají, �e by
dìní ve Vele�ínì zamrzlo! Od ledna fungují hasièi v re�imu tzv.
JPO II. A hned z poèátku ledna mìli napilno u odstraòování na
cesty  padlých  stromù  a  také  dopravních  nehod.  V  sobotu
12.  ledna v�ak zachránili  to nejdùle�itìj�í �  lidský �ivot.  Je�tì
pøed pøíjezdem zdravotní záchranné slu�by úspì�nì resuscitovali
osobu na území Vele�ína.

Mìsto po�ádalo v rámci grantového øízení Jihoèeského kraje
o dotaci na poøízení dopravního automobilu právì pro hasièe a
v souèasné dobì èeká na vyhodnocení. Pokud uspìjeme, ulehèí
to výjezdy napø. k dopravním nehodám nebo právì k záchranì
osob, kam by jinak museli vyjí�dìt tì�kým nákladním vozidlem.

Ve Vele�ínì je v nabídce pomìrnì �iroká �kála slu�eb, co� je
dobøe  pro  podnikatele  i  obèany.  Soukromý  sektor  v�ak  musí
hlídat ekonomickou návratnost, a pokud se podnikání nevyplácí,
je  nucen  slu�by  omezit  èi  dokonce  zru�it. K  tomuto  kroku  se
rozhodla Èeská  spoøitelna,  která  ke  konci  bøezna  uzavøe  svou
poboèku na námìstí z dùvodu slabého vyu�ití klienty. Mìsto se
samozøejmì  sna�ilo  ve  spolupráci  s  touto  spoleèností  najít
varianty  poskytování  bankovních  slu�eb,  Èeská  spoøitelna
podniká kroky k zachování bankomatu.

V  minulém  úvodníku  jsem  zmínil  úspìchy  vele�ínských
sportovcù a obìtavost dárcù krve.

Mìsto má uzavøeny smlouvy s tvùrci video�urnálu, který má
slou�it  k  informovanosti,  co  se  ve  mìstì  dìlo  a  dít  se  bude.
Spolky  mohou  samozøejmì  tuto  mo�nost  vyu�ít.  Pro  bli��í
informace  kontaktujte  prosím  pøedsedu  pracovní  skupiny  pro
sport  Milana  Proke�e.  Upozoròuji,  �e  vzhledem  ke  kapacitì

Vá�ení ètenáøi.
Chladný únor  tro�ku pozastavil na�e venkovní aktivity,  ale

i  pøes  nepøízeò  poèasí  se  podaøilo  spustit  zku�ební  provoz
èistírny odpadních vod na Holkovì a pokroèili jsme i na stavbì
urnového háje.

Na  pracovním  zastupitelstvu  jsme  probírali  rozpoèet  na
leto�ní  rok. Zastupitelé  jej budou schvalovat na zasedání 18.2.
2019. Jste samozøejmì zváni.

O  konkrétních  leto�ních  akcích  i  o  plánech  budete
informování v pøí�tí èísle zpravodaje po schválení rozpoètu.

Z loòského roku pøi�lo na obec dost podnìtù, které jsme do
návrhu rozpoètu zaøadili a na nìkterých  ji� probíhá projektová
pøíprava. Neváhejte tedy pøijít s nápady a návrhy i letos.

VÝZVA    Na  výroèí  17.  listopadu  chceme  pøipravit  výstavu
srovnávacích  fotografií  ,,Promìny Vele�ína�, kde by se mohly
prezentovat v�echny ,,promìny� za uplynulých 30 let.

Firmy,  podnikatelé,  �ivnostníci,  kluby,  spolky,  �koly,  obec
i  jednotlivci  (fotografové), mohou dodat buï  tøi  fotografie A4
nebo  �est  fotografií  A5  (vìt�í  mno�ství  po  dohodì).  Na
fotografiích  by  mìla  být  zachycena  situace  pøed  ,,promìnou�
a  po  ,,promìnì�  s  daty  poøízení,  popisem  místa  a  jménem
autora. Sbìrná místa fotografií budou na radnici, v informaèním
centru a v kinì. Uzávìrka pøijímání fotografií bude k 15. øíjnu.
Výstava  bude  v  v  prostorách  kina  slavnostnì  otevøena
16. listopadu 2019 v 16.00.

Kontakty  :  Informaèní  centrum  Jaroslav  Bartizal
tel: 725 919 382, email : bartizal@pomalsi.cz,
KIC email : seniglova@kinovelesin.cz,
Mìsto   Jiøí Rù�ièka tel: 739026248, email: ruzicka@velesin.cz.

Mo�ná  se vám  to bude zdát moc brzy,  ale pøíprava  takové
akce  chce  opravdu  èas  a  chceme  dát  prostor  co  nejvìt�ímu
mno�ství lidí.
Tì�íme se na spolupráci a uvítáme i pomoc pøi realizaci.

Pro èleny ÈSOP Vele�ín: Èlenská chùze bude 8.3. od 17.30
v areálu KIC.

V�em krásný ,,zimní� únor
            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

natáèecích �tábù nemusí televize v�dy stihnout v�echny zájemce
o natoèení reportá�e.

K  propagaci  Vele�ína  mù�e  poslou�it  i  novì  vyhlá�ená
soutì�  �Vele�áci  na  cestách�.  Více  se  o  ní  doètete  na  webu
mìsta. V únoru odstartuje v Podkovì plesová sezona, tak�e pøeji
v�em pøíjemnou zábavu!

Petr Vágner, starosta
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Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad, �e v období
od prosince 2018 do bøezna 2019 budou nádoby svá�eny dle uvedeného
harmonogramu:  ÚNOR 2019   � 1x mìsíènì   Pátek: 1.2.

   BØEZEN 2019   Pátek: 1.3., 15.3.

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

Ing. Petru Vágnerovi za pøání k mým
narozeninám.  Dìkuji  také  paní  Amchové,  paní  Summerauerové
a paní Syslové za milou náv�tìvu a pøedání darù za mìsto a Jednotu.

Alena Janouchová

  mìsta  Vele�ín  za  záchranu
�ivota mé dcery dne 12.1.2019.             Renáta Hro�ová

paní  Zdeòce  Kleinové  a  panu  starostovi  Ing.  Petru
Vágnerovi  za  mo�nost  oslavit  diamantovou  svatbu  mých  rodièù
Jaroslavy  a  Zdeòka  Fridrichových.  Dìkuji  také  paní  Hance
Rù�ièkové a zamìstnankyním kavárny U Jakuba za mo�nost pro�ít
tuto událost spoleènì s rodinou.

Lenka �ípková

  panu  starostovi  Petru  Vágnerovi,  odborùm
Jihostroje, paní Amchové a paní Sumeraurové a pøátelùm za milou
náv�tìvu a dárek k narozeninám.

Vìra Povolná

Upozoròujeme  obèany,  �e  poplatek  za  svoz  a  likvidaci
komunálního  odpadu  na  rok  2019  ve  vý�i  660  Kè  na  jednoho
poplatníka  je  splatný do 30. 06. 2019  (dle OZV Mìsta Vele�ín è.
3/2018 o poplatku za komunální odpad).

Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, pøi její� èinnosti na území
mìsta  vzniká  komunální  odpad,  zejména,  která  je  pøihlá�ená  na
území mìsta k trvalému pobytu, jako� i ta, která má k nemovitosti,
nebo  její  èásti  urèené  k  bydlení  na  území mìsta  právo  vlastnické
nebo  právo  u�ívací  (i  odvozené)  svìdèící  právu  nájemnímu  èi
podnájemnímu  a  pokud  takto  nemovitost,  èi  její  èást,  za  úèelem
pobytu ve mìstì u�ívá.

Poplatek lze uhradit v pokladnì MìÚ nebo pøevodním pøíkazem
na è. úètu: 582481309/0800, který je veden u Èeské spoøitelny, a.s.,
ve  Vele�ínì.  Variabilní  symbol  uveïte  ve  tvaru:  èíslo  popisné
a koncové è. 4.

Nebudeli  poplatek  uhrazen  vèas  nebo  ve  správné  vý�i,  bude
vymìøen platebním výmìrem.
                                                                               EO MìÚ Vele�ín

Upozoròujeme  v�echny  dr�itele  psù,  �e  místní  poplatek  je
splatný  do  30.  04.  2019  (dle  vyhlá�ky  Mìsta  Vele�ín  è.  4/2015
o místních poplatcích).

Sazby poplatku dle vyhlá�ky Mìsta Vele�ín è. 4/2015 o místních
poplatcích, jsou stanoveny:

1.  Za prvého psa, jeho� dr�itelem je fyzická osoba bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty       800, Kè
b) v rodinném domku          300, Kè
c) v mìstské èásti Bor, Holkov, Chodeè,
Nádra�í, Skøidla (dále jen mìstská èást)     150 Kè

2.  Za druhého a ka�dého dal�ího psa, jeho� dr�itelem je osoba
bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty    1 200, Kè
b) v rodinném domku          450, Kè
c) v mìstské èásti           225, Kè

3. Za prvého psa, jeho� dr�itelem je po�ivatel invalidního,
starobního nebo vdovského dùchodu, který je jeho jediným
zdrojem pøíjmu bydlící:
a) v domì s více jak ètyømi byty       200, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa       300, Kè
b) v rodinném domku nebo v mìstské èásti     100, Kè
za druhého a ka�dého dal�ího psa       150, Kè

Poplatková  povinnost  vzniká  prvním  dnem  mìsíce,  který
následuje po mìsíci, ve kterém pes dovr�il vìk tøí mìsícù nebo ve
kterém se stal poplatník dr�itelem psa star�ího tøí mìsícù.

Od  poplatku  v  trvání  jednoho  roku  od  vzniku  rozhodné
skuteènosti je osvobozen dr�itel psa, který:
a) pøevezme do dr�ení a vlastnictví psa nalezeného na území mìsta
nebo psa prokazatelnì získaného z útulku,
b) svého psa opatøí èipem.

Od poplatku ze psù  je osvobozen dr�itel psa, kterým je osoba
nevidomá,  bezmocná  a  osoba  s  tì�kým  zdravotním  posti�ením,
která  je  dr�itelem  prùkazu  ZTP/P  podle  zvlá�tního  právního
pøedpisu,  osoba  provádìjící  výcvik  psù  urèených  k  doprovodu
tìchto osob, osoba provozující útulek zøízený obcí pro ztracené nebo
opu�tìné psy nebo osoba, které stanoví povinnost dr�ení a pou�ívání
psa zvlá�tní právní pøedpis.

Poplatek  je mo�no uhradit  v  pokladnì MìÚ,  nebo pøevodním
pøíkazem  na  è.  úètu  582481309/0800,  který  je  veden  u  Èeské
spoøitelny, a.s., ve Vele�ínì. Variabilní  symbol u poplatku ze psù
uveïte èíslo evidenèní známky psa a koncové è. 2.

Nebudouli  poplatky  zaplaceny  poplatníkem  vèas  nebo  ve
správné vý�i, vymìøí mu mìstský úøad poplatek platebním výmìrem
nebo hromadným pøedpisným seznamem.

Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást  tìchto
poplatkù mù�e mìstský úøad zvý�it a� na trojnásobek.
                                                                               EO MìÚ Vele�ín

Mìstská  policie  Vele�ín  zabezpeèuje  místní  zále�itosti
veøejného poøádku a plní dal�í úkoly stanovené zák. è. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, v platném znìní nebo zvlá�tním zákonem.

Strá�níci  mají  platné  Osvìdèení  o  splnìní  stanovených
odborných  pøedpokladù  podle  zákona  è.  553/1991  Sb.,  o  obecní
policii. V souladu s právními pøedpisy absolvují strá�níci prùbì�nì
øadu výcvikù a �kolení. Nezbytnou souèástí èinnosti strá�níkù jsou

platné zbrojní prùkazy a povinné ka�doroèní absolvování cvièných
støeleb.  K  základní  výzbroji  strá�níkù  patøí  i  vybavení  jako  je
slu�ební  vozidlo,  slu�ební  telefony,  tester  na  alkohol,  èteèka  èipù
a dal�í.

Hlavní  náplní  èinnosti  strá�níkù  je  zaji��ování  veøejného
poøádku ve mìstì a jeho èástech. Slu�ba ráno zaèíná dohledem nad
bezpeèností dopravy � hlídkovou èinností u pøechodù pro chodce
a pøed Z� a M�.

Pravidelnou  èinností  je  dohled  nad  správným  parkováním
a vyhledávání odstavených vozidel bez platné TK. V prùbìhu dne
strá�níci  kontrolují  dodr�ování  vyhlá�ek  mìsta  se  zamìøením  na
dodr�ování  pravidel  pøi  venèení  psù  a  odchytù  psù  zatoulaných,
vèetnì aktivního hledání majitelù.

Obchùzkovou  a  hlídkovou  èinností  je  zaji��ováno  dodr�ování
pravidel  veøejného  poøádku  a  je  zjednávána  náprava  pøi  ru�ení
noèního klidu, zejména v letních mìsících. Pozornost je zamìøena
na  prostory  kolem  Z�,  M�,  KIC,  høi�tì  Z�,  mìstských  høi��,
sbìrného  dvora,  høbitova,  tenisových  kurtù,  vlakové  zastávky,
zahrádkáøské  kolonie  a  dal�ích  prostor,  kde  by  mohlo  docházet
k po�kozování majetku.

Samozøejmostí je spolupráce s kriminální policií, kdy se i díky
na�im pøedaným poznatkùm podaøilo odsoudit osoby zabývající se
distribucí  drog.  U  Z�  byl  zadr�en  øidiè,  který  øídil  vozidlo  bez
platného  øidièského  oprávnìní  a  pod  vlivem  drog.  Dùslednou
kontrolou  a  nìkdy  i  sankcemi  v minulých  letech  se  docílilo  vìt�í
káznì øidièù. V roce 2018 se výraznì sní�ilo ru�ení noèního klidu
i projevy vandalismu.

Díky  místní  a  osobní  znalosti  je  eliminován  výskyt  a  pobyt
bezdomovcù na území mìsta. Pøi zji�tìní tzv. podomního prodeje je
zaji�tìna  bezpeènost  obèanù,  zvlá�tì  seniorù.  Bìhem  roku  jsou
strá�níci pøítomni pøi  øadì kulturních a sportovních akcí poøádané
mìstem  èi  zøizovanými  organizacemi.  Souèinnost  a  spolupráce
strá�níkù s MìÚ Vele�ín a v�emi slo�kami PÈR jsou na velmi dobré
úrovni.

Zachovat  trend  dobré  káznì  øidièù  a  sni�ujících  se  projevù
vandalismu,  intenzivnìji  se  vìnovat  dohledu nad dopravní  situací
pøed Z� a M�.

Václav Ottenschläger a Alois Lackinger, strá�níci MP



4

   Pøijïte  si  s  dìtmi  pohrát  do  na�eho  mateøského  centra
Vele�ínské klubíèko. Tì�íme  se na Vás ka�dou  støedu  a pátek od
9:30 do 11:30, je v�ak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté
se vstupní prostory uzamykají. Kde nás najdete? Ve druhém patøe
základní  �koly  nad mìstskou  knihovnou.S  sebou  si  nezapomeòte
pøezùvky pro  sebe,  své  dítì  a  pøíspìvek  za  rodinu ve  vý�i  30 Kè
(støeda), 20Kè (pátek) za rodinu.

V MC je také mo�nost zapùjèení sady látkových plen pro dìti
a el.odsávaèky mateøského mléka

V únoru  plánujeme  jako  ka�doroènì DÌTSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat ve støedu 20.února od 10h. V�echny Vás tímto
srdeènì zveme, kostým dítìte i rodièù vítán:)

Kromì pravidelných setkání maminek a dìtí v klubíèku, mù�ete
i v druhém pololetí nav�tívit probíhající kurzy. Více  informaci na
facebooku nebo na ní�e uvedených kontaktech.
Cvièení pro zdraví s Janou � více informací u Jany Soukupové na
tel. 605 339 338,
www.nesmenka.mysteria.cz
Cvièení  SM  systém    Mgr.  Hana  Císaøová,  tel.:  734  256  026,
hana.cisarova@email.cz
Hravá angliètina � Markéta Nová, markyno@centrum.cz
Turistickovlastivìdný krou�ek � Hana Vítù,  vituhana@seznam.cz

Za MC Vele�ínské klubíèko   Hanka Trávníková

Pøijïte si zatanèit a zazpívat na

�Dances of Universal Peace�
budou ve ètvrtek 14. 2. 2019 od 18.30 hod.

v Galerii JAKUB ve Vele�ínì
vstupné dobrovolné

Jednoduché kruhové tance se snadno nauèíte.
Info: L.�áèková, 606210389  www.tancime.cz

Je sobota 5. ledna 2019. Studená, mokrá, nevlídná jak se øíká psa
by nevyhnal. Jenom�e v�e je pøipraveno na Tøíkrálové koledování.
Není  jiné  volby.  Brzy  se  ale  ukázalo,  �e  dìtem  poèasí  nevadilo
a  odmìnou  za  v�e  jim  bylo  Va�e    pøijetí,  úsmìv,  pøíspìvek  do
kasièky a v�echny ty dobroty. V�em, kteøí jste v té chvíli mysleli na
druhé, na ty, co na�í pomoc potøebují díky, díky a je�tì jednou díky.

Dìti  spoleènì  s  dospìlým  doprovodem  vykoledovaly
.  Z  toho  2  484  Kè  darovali  náv�tìvníci  koncertu

pìveckých  sborù    Tøíkrálovém  nokturno  9.1.  2019  v  kinì  ve
Vele�ínì.

Ve  Vele�ínì,  Vele�ín  nádra�í  ,  Chodèi,  Boøích,  Síøidlech
a Markvarticích koledovali: Marek Sulzer, Matyá� Borovský, David
Václavík,  Ane�ka  a  Tomá�  Riegerovi,Bonifác  Bartizal,  Veronika
Nìmeèková,  Vanessa  Matu�ková,  Natálka  Kozová,  Andrea
�afratová,  Kaèka  Havlová,  Háta  a  Adam  Oli�arovi,  Eli�ka  a  Iva
Hulíkovy, Lucie Havlíková, Ká�a a Bìtka Gajovy, Petr Vítù, Filip
Sumerauer, Matyá� Zivèák, Fanda Kunkela, Kristýnka Pìnkavová,
Lucka Lavièková, Aneta a Nela Kandìrovy, Jana Poláková, Elenka
Kukaèková,  Tomá�  a  Elièka  Holubovi,  Filip  Polok,  Barbora
Gale�toková,  Ká�a  Juhaòáková,  Eli�ka  Øihoutová,  Andulka

Za  Základní  umìleckou  �kolu  ve  Vele�ínì  bych  moc  ráda
podìkovala za finanèní dar ve vý�i 15 000, Kè, který jsme obdr�eli
od  poøadatelù  vele�ínského  charitativního  trhu. Dar  pou�ijeme na
výrobu  keramické mozaiky,  která  bude  umístìna  na  chodbu  atria
nové  budovy  �koly.  Mozaiku  vytvoøí  skupina  �ákù  výtvarného
oboru pod vedením keramika p. Marka. Pùjde o projekt na pomìry
na�í �koly pomìrnì nákladný, proto nám tento finanèní dar opravdu
pomù�e.
      Za ZU� Vele�ín Marie Procházka �tanglová, øeditelka

  Dne 2. 12. 2018 se ve Vele�ínì konaly Adventní trhy, které zde
ji� tradiènì poøádají místní spolky a organizace ve spolupráci s KIC
Vele�ín.  Této  akce  se  úèastní  i  na�e  organizace  �  prodáváme
výrobky na�ich u�ivatelù. I v loòském roce pøilákaly nejen výrobky,
ale i sladké dobroty a vùnì bramborákù, spousty kupujících. Díky
jejich �tìdrosti byl výtì�ek vy��í ne� v pøedchozích letech.
  Dìkuji tímto v�em organizátorùm, kteøí vìnovali svùj volný èas,
elán a energii a opìt jako v pøedchozích letech se rozhodli, �e èást
výtì�ku  pøedají  na�í  organizaci.  Pøi  slavnostním  setkání  zástupcù
v�ech zúèastnìných organizací  jsme pøevzali èástku Kè 15.000,,
kterou  pou�ijeme  na  zaji�tìní  provozu  na�ich  sociálních  slu�eb
poskytovaných ve Vele�ínì.
                Mgr. Ivana �áèková

Na prosincovém Adventním charitativním trhu bylo získáno

V úterý 15.  ledna 2019 jsme se se�li v sále kina, abychom peníze
rozdìlili a pøedali (foto str1).
    A kdo tyto peníze pøevzal ?
15 000, Kè Charita Kaplice
15 000, Kè Centrum Bazalka
                     Èeské Budìjovice
15 000, Kè ZU� Vele�ín
16  511,  Kè  Nadaèní  fond
Svatovítské varhany

Øeditelky  prvních  tøech
organizací  pøevzaly  èástky
osobnì a o vyu�ití pøíspìvkù
vás  budou  informovat.
Poslední  èástku  jsme  zaslali
na  stavbu  nových  varhan
v Katedrále sv. Víta v Praze.
Je�tì  jednou  dìkuji  v�em,
kteøí  se  jakkoliv  podíleli  na
pøípravì  a  realizaci
adventních  akcí  a  zachovejte
nám pøízeò i v roce 2019.

Hana  Rù�ièková

Síkorová,  Veronika  Bulková,  Terezka  a  Tomá�  Èápovi,  Claudia
a  David  Èerných,  Sára  a  Leona  Prilipínovy,  Michal  Hosenseidl
a Luká� Kouba.

Ve  Svatém  Jánu  n.  Mal�í:  Simona  a  Klára  Ví�kovy,  Julie
Kovalchynová,  Tadeá�  Tvaroh,  Marek  Blahout,  Jakub  Brouèek,
Vojta Jan, Tomá� a Ondøej Fránovi a David Jano��ák.

V Sedlci: Standa, Madla a Zuzka Maòáskovi.
V  Mokrém  Lomu:  Adéla  a  Aneta  Vlkovy,  Markéta  Dychtlová
a Ondøej Brù�ek.
V Loèenicích: Jaroslav Kyrián, Ondøej Novotný, Jakub Fojtl, Lucka,
Daniel a Fanda Ko�íèkovi, Lucie Kyriánová, Julie
Mroèková, Kamila Brabcová a Roman Veselý.
V  Mojném:  Eli�ka  a  Kristýnka  Homolkovy,  Ane�ka  a  �tìpánka
Mráèkovy,  �imon  a  Evièka  Kostohryzovi,  Mí�a  �ítalová,  Pepèa
Traplová a Martínek Balek
V Èernici: Jiøík, Maru�ka, Hedvika a Benedikt Balkovi
V�em zúèastnìným vøelé díky a za rok nashledanou.
(foto na str.2)                  Za farní charitu Vele�ín Zdeòka Kleinová.

( Kamenný Újezd )
pøijme

Po�adujeme zájem o gastronomii,
vstøícné vystupování.

Nabízíme dobré platební podmínky, stálý
pracovní pomìr.

Nástup bøezen 2019.
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Vzhledem  k  tomu,  �e  pisatel  èlánku  v  minulém  zpravodaji
manipuluje nejen obsahem mého pøíspìvku z prosincového vydání,
v�e objasním znovu. To, �e soud návrh zamítl, neznamená, �e nebyl
poru�en zákon, ale to jistì dotyèní vìdí, jen se sna�í manipulovat.
Autor  reakce,  který  se  skrývá  pod  název  SNK  NV,  se  sna�í
zastra�ovat  tvrzením,  �e  �stì�ovatelka�  uvádìním  nepravdivých
údajů porušuje zákon. À propos žádnou stížnost jsem nepodávala,
tudí� toto mé oznaèení je divné. Musím ho v�ak zklamat. Dr�ím se
jen dolo�itelných faktù. Vyvìsili jste usnesení soudu na sociální sí�
i s mými osobními údaji? Ano. Toto je právnì závadné jednání, a�
se vám to líbí nebo ne. Opravdu jste pøesvìdèeni, �e mù�ete nakládat
s  listinami  z  úøední  desky  soudu  bez  zaji�tìní  ochrany  osobních
údajù?  A  kdo  útoèil  a  uvádìl  nepravdivé  údaje  je  jasné
z  následujícího.  Nepravdivé  informace  a  hrubì  zkreslené
skuteènosti  jsou  v  èláncích  èlena  sdru�ení  NV  na  stránce  Fórum
Vele�ín.  Tam  probíhala  dlouhodobá  kampaò  se  zjevným  cílem
po�kodit  vedení  mìsta,  dnes  u�  je  jasné,  �e  starostu.  A  støípky
z dal�ích jejich stránek mluví za v�e: sdìlení z pera èlena uskupení
NV z 10.11.� �dosavadní starosta mìsta, který povolební peripetie
úèelovì vyvolal��; �Fungování Rady s pøítomností Mgr. Klímy je
pro nás nepøijatelné��. V ten den u� znal autorku návrhu, a pøesto
osoèil  J.  Klímu  z  �úèelovì  vyvolaných  peripetií�?  Kompletní
historii, na ní� se v textu odkazuje, jejich facebookové stránky také
nemají. Tvùrce pøíspìvku dobøe ví, �e nìkteré útoky byly po èase
smazány.  Osobnì  jsem  tuto  informaci  sdìlila  na  ustavujícím
zasedání poté, kdy se jedna obèanka �prala� za slu�né pøíspìvky na
stránkách NV. Napø. tento �slu�ný� z 5.11. tam byl také a v historii
ho nenajdete.

Nech� si ka�dý dotvoøí obrázek.            Pavla Klímová

    V listopadu 1919 byl v Dolním Dvoøi�ti ustanoven odbor Národní
jednoty  po�umavské,    byl  to  obranný  spolek,  který  podporoval
hospodáøský  a  kulturní  �ivot  èeských  men�in  v  národnostnì
smí�ených oblastech republiky a jeho� vznik se datuje od roku 1884
v Praze. Právì z iniciativy tohoto spolku byl dne 25.5. 1924 u HM
III/28  odhalen  pomník  s  nápisem:�  Zde  byl  zastøelen  neznámým
pachatelem Franti�ek Hovorka, dozorce finanèní strá�e 10.6. 1920�.
Ze zápisu v kronice obce Dolní Dvoøi�tì se je�tì dozvíme, �e ten den
bylo  �patné    a  de�tivé  poèasí.  �koda,    �e  v  ostatních  èástech
struèného zápisu o pøípadu Hovorka u� nebyl kronikáø tak dùsledný.
        Po  dlouhá  léta  byl  celý  prostor  �ibenièního  vrchu  a  s  ním
i  Hovorkùv  pomník  v  hranièním  pásmu  a  za  trasou  �enijnì
technického zabezpeèení stání hranice. Pøístup do tìchto míst mìli
pouze vojáci Pohranièní  strá�e a dr�itelé propustek do hranièního
pásma  jako  napøíklad  zamìstnanci  státních  lesù,  statkù,  rybáøství
a nebo èlenové mysliveckých sdru�ení.  Pøesto byl pomník udr�ován
jako pietní místo. Státní statky zde  louky a pole obdìlávaly a� ke
státní hranici a staraly se také o pravidelné èi�tìní hranièního pruhu.
Bující vegetace lískových keøù byla pravidelnì seøezávána a pomník
bylo  mo�né  spatøit  i  z  vìt�í  vzdálenosti,  napø.  z  okolních
pøístupových  asfaltových  komunikací.  Pro  v�echny  lidi,  kteøí  se
v tìchto místech pohybovali to byl významný orientaèní bod. Dnes
toto  místo  zcela  pohltila  vzrostlá  vegetace  a  a�  v  záøí  2015
u  pøíle�itosti  setkání  ochráncù  hranic  v  Dolním  Dvoøi�ti,  byl
vyèi�tìn  pøístupový  pruh  a  tìsné  okolí  pomníku.  Místo  bylo
ohrazeno a pomník  je opìt alespoò èásteènì vidìt. V  jeho  tìsném
okolí jsou obehnané pastviny elektrickými ohradníky, tak�e bì�ný
turista se k pomníku z èeské strany dostane, jen kdy� bude mít to
�tìstí,  �e  dobytek  bude  v  jiné  lokalitì  a  brána  ohradníku  bude
otevøená. A� u� byly okolnosti    a  hlavnì motiv Hovorkovy  smrti

jakýkoli,  nemìlo  by  se  na  jeho
obì�  zapomínat.  Zahynul  pøi
výkonu  slu�by.  Jeho  smrt  byla
jednou z prvních obìtí slu�by na
státní  hranici  nové
Èeskoslovenské  republiky.
Zasluhuje  si  proto  nejen  na�i
vzpomínku, ale    i ve�kerou úctu
a respekt.
    Dùvodová zpráva k vládnímu
naøízení o  finanèní  strá�i z  roku

1930  uvádí  poèty  zranìných  a  usmrcených  pøíslu�níkù  finanèní
strá�e pøi výkonu slu�by na státní hranici Èeskoslovenské republiky:

Nostalgie  vánoèní  pohody  zaèala    ve Vele�ínì  na  Strahovské
256  u�  nìkolik  dní  pøed  svátky  klidu  a  míru.  Dne  19.  12.  2018
uspoøádaly  pracovnice  Charitní  peèovatelské  slu�by  vánoèní
posezení,  kterého  se  zúèastnili  senioøi  a  osoby  zdravotnì
znevýhodnìné.

K  pohodové  sváteèní  atmosféøe  pøispìli  sourozenci  �ulkovi,
v  doprovodu  své  maminky  (foto  str.11).  Chlapci  pro  pøítomné
zpívali vánoèní koledy a doprovázeli  se na houslích. Pøedvánoèní
odpoledne se vydaøilo a v�ichni po jeho skonèení odcházeli s dobrou
náladou, s úsmìvem na tváøi a vánoènì naladìni.

Dìkujeme sourozencùm �ulkovým a  jejich mamince za pìkné
vystoupení  a  také  dìkujeme  v�em,  kdo  vánoèního  posezení
se zúèastnili.

Zpracovala: Marcela Volková, Mgr. Ivana �áèková

V  na�em  domovì  nás  ji�  druhým  rokem  dojímá  a  pøekvapuje
neèekaná  vlna  �tìdrosti  a  ochoty  darovat  dárek  èi  zá�itek  seniorùm
v rámci akce Je�í�kova vnouèata.

Projekt vznikl ji� v roce 2016, kdy si novináøka Olga �trejbarová pøi
natáèení  uvìdomila,  �e  opu�tìní  lidé  tvoøí  èasto  a�  tøetinu  obyvatel
domovù pro seniory. Vánoèní dárek nedostali mnohdy roky a období
svátkù pro nì bylo spí� èasem prázdnoty ne� radosti. Spolu se svými
pøáteli  a  dal�ími  nad�enci  a  dobrovolníky,  kteøí  se  soustøedili  kolem
facebookové  skupiny  s  názvem  Je�í�kova  vnouèata,  dokázali  splnit
bìhem  dvou  mìsícù  600  vánoèních  pøání  babièkám  a  dìdeèkùm
v domovech pro seniory a dal�ích podobných zaøízeních.

V roce 2017 se do organizování projektu Je�í�kova vnouèata pustil
Èeský  rozhlas,  a  to  ji�  celorepublikovì. O  projektu  odvysílal  velkou
informaèní  kampaò  a  øadu  reportá�í.  Opu�tìným  seniorùm  bylo
darováno celkem 13 084 dárkù � nejèastìji drobné vìci � kosmetika,
sladkosti, hry, obleèení, kní�ky, ale také poèítaèe, rádia nebo televize.
Pro velký zájem a úspìch byl projekt v Èeském rozhlase spu�tìn i v roce
2018.  V  leto�ním  roce  vyplnila  Je�í�kova  vnouèata  7  individuálních
pøání  pro  klienty  na�eho  kaplického  domova  a  nìkolik  pøání
spoleèných. Díky dárcùm dostali na�i klienti napø. pøedplatné èasopisù
a  novin,  stolní  fotbal,  na  jaøe  se  budeme  tì�it  na  velký  hmyzí  hotel
a zvonièku do zahrady. V loòském roce jsme se setkali s panem Jiøím
Kolbabou, letos se tì�íme na spisovatelku Ivanku Devátou a divadelní
pøedstavení. Také se díky tøem dárcùm mohou klienti tì�it po celý rok
2019  na  náv�tìvy  terapeutických  koèek  v  rámci  felinoterapie.  Více
informací, pøání k vyplnìní nebo ji� seznam splnìných pøání naleznete
na www.jeziskovavnoucata.cz. Prozatím bylo splnìno tento rok 19 496
pøání (k 18. 1. 2019).

V loòském roce jsme si pøáli netradièní dárek � kurník se slepièkami
 a jsme rádi, �e díky tomu jsme letos mohli sami nabídnout pomoc. 9.
ledna 2019 jsme pøidali k na�im slepièkám  8 slepic v nouzi (tyto slepice
�ily  celý  svùj  dosavadní  �ivot  v  kleci).  Nezisková  iniciativa  Slepice
v nouzi si za svùj hlavní cíl stanovila pomoc slepièkám z vajíèkových
velkochovù,  sna�í  se,  aby  druhou  èást  svého  �ivota  místo  cesty  na
porá�ku �ily v domácích chovech   � bli��í  informace a mo�nosti,  jak
sami dále pomoci, najdete na  www.slepicevnouzi.cz.
Jaká dal�í pøání nám dárci z Je�í�kových vnouèat splnili, na to se mù�ete
podívat na na�ich webových stránkách
  www.domovkaplice.cz � aktuality.

Dovolte  nám  podìkovat  v�em
dárcùm  Je�í�kových  vnouèat
a  organizátorùm  za  organizaci  této
ú�asné akce.

Vzájemná  spokojenost  na  obou
stranách.
Fotogafie  z  prvního  setkání  pøi
felinoterapii � koèka Kateøina.

     Bc. Michaela Jaro�ová
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(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).

Máme  nej�ir�í  poboèkovou  sí�  v  ÈR,
pøesto v�ak nemù�eme být v�ude. Sna�íme
se pøizpùsobovat na�im klientùm a mít poboèky tam, kde je nejvíce
vyu�ijí. Chod poboèek proto peèlivì sledujeme a podle míry jejich
vyu�ití  je  pøemís�ujeme,  otevíráme  na  nových  místech,  pøípadnì
uzavíráme.

Klienty  budeme  o  pøipravovaných  zmìnách  pochopitelnì
s  pøedstihem  informovat.  Èísla  úètù,  ani  nastavení  jejich  dal�ích
produktù se jim nijak nezmìní. Ve Vele�ínì

, který umo�òuje kromì
výbìru  hotovosti  napøíklad  zadání  jednorázového  i  trvalého
platebního  pøíkazu,  zaplacení  slo�enky,  dobití  kreditu  mobilního
telefonu, zmìnu PIN kódu nebo zobrazení limitù karty.

Nabízíme také øadu jiných mo�ností obsluhy úètu 
  nebo  aplikaci pro  kontrolu

zùstatku  na  úètech.  V�echny  mo�nosti  jsou  dostupné  24  hodin
dennì. Kompletní slu�by poskytne klientùm také kterákoli jiná na�e
poboèka.  Nejbli��í  poboèka  je  v  Kaplici,  má  otevøeno  ka�dý
pracovní den.

Ve  Vele�ínì  jsme  navíc  pøipraveni  nabídnout  na�i  slu�bu
,  který  s  Vámi  bude  øe�it  bezhotovostní

bankovní slu�by a poradenství a bude Vám k dispozici pravidelnì
jeden pracovní den v týdnu na mìstském úøadì.

Dìkujeme za pochopení.                                    Èeská spoøitelna

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

    kompletní  realizace  zahrad  a  mnoho
dal�ích èinností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá
cena). Tel,: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

  i vy��í  cena, prodám palivové døevo
suché � dub, borovice, smrk
Tel.: 722 410 828
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