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jaro se nesmìle hlásí obèasnými  teplej�ími a slunnými dny
lákajícími k výletùm. Zastupitelé v�ak nelenili a schválili v pùlce
února  rozpoèet  na  rok  2019.  Ten  v  sobì  zahrnuje  øadu  akcí:
sní�ení  energetické  nároènosti  panelových  domù  na  Sídli�ti
è.378379, zbudování urnového háje a kolumbária, investice do
veøejného  osvìtlení,  komunikací  a  chodníkù.  Rozpoèet
je koncipován  jako pøebytkový, onen pøebytek bude vyu�it  na
splácení  pùjèek,  které  mìsto  má  na  bytové  jednotky
u fotbalového høi�tì, autobusové nádra�í, koupali�tì nebo bytový
dùm  v  Krumlovské  ulici.  Na  struktuøe  leto�ního  rozpoètu  se
zásadní  mìrou  podílí  výnos  ze  státem  vybraných  daní,  co�
souvisí s dobrou kondicí èeského hospodáøství. V letech dobrých
si  øádný  a  peèlivý  hospodáø má  vytváøet  rezervy  na  hubenìj�í
èasy, co� je i pøípad Vele�ína.

Do  budoucna  se  toti�  rýsují  dvì  nákladné  investièní  akce:
rekonstrukce  Budìjovické  ulice  a  rekonstrukce  budovy
Podkovy. Právì u projektu Podkovy mìsto chce zapojit obèany,
aby se podíleli na plánu jejího vyu�ití. Zejména sál si zaslou�í
o�ivit i v rámci týdne. Chystá se dotazníkové �etøení a právì ve
chvíli  psaní  úvodníku  domlouvám  náv�tìvu  Li�ova,  kde  také
rekonstruovali zastaralý kulturní dùm.

V prùbìhu února se se�li zástupci rodièù �ákù základní �koly,
vedení  Z�  a  vedení mìsta,  aby  se  dohodli  na  dal�ím  postupu
øe�ení  ranní  dopravní  situace  v  Dru�stevní.  Jedním  z  výstupù
bude  doplnìní  dopravního  znaèení,  které,  doufejme,  schválí
pøíslu�né  orgány  a  také  preventivní  akce  �Duben  �  mìsíc
bezpeènosti�. Co bude jejím obsahem? Sami uvidíteJ.

Z  akcí  pro  veøejnost  na  mìsíc  bøezen  si  dovolím  jednu
vypíchnout:  Ve  støedu  6.  bøezna  se  od  17:00  koná  v  kinì

Vá�ení ètenáøi.
V  bøeznu  zahájíme  práce  na

Vele�ínském  Nádra�í  �  chodník,
veøejné  osvìtlení  a  nový  povrch
komunikace. Bude  to dal�í krùèek ke
zvý�ení bezpeènosti a komfortu.

Zahájené  jsou  i  práce  na
kolumbáriu u kostela Sv. Václava, na
urnovém háji se pilnì pracuje. U v�ech
akcí  je  termín  dokonèení  do  èervna
leto�ního roku.

Vzhledem  ke  schválení  rozpoètu
zastupitelstvem se co nejdøíve pustíme
i do plánovaných akcí a oprav.

Snad  u�  dostanou  obyvatelé  Holkova  povolení  na  zhotovení
kanalizaèních    a  vodovodních  pøípojek    a  bude  mo�né  celou  tuto
zále�itost dokonèit.

Dokonèujeme  projektovou  pøípravu  prodlou�ení  veøejného
osvìtlení  ,,za  koupali�tìm�,  které  propojí  ulici  V  Úvoze  s  ulicí
Kaplickou.

Pokud máte poznatky o po�kozených komunikací (mìstských) nebo
chodníkù, informujte nás prosím (MP, pracovní èeta, místostarosta).

    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. Kontaktní osoby : Informaèní centrum Jaroslav
Bartizal tel: 725 919 382, email : bartizal@pomalsi.cz, KIC �  email :
seniglova@kinovelesin.cz, obec � 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.
èlenská  chùze  bude  8.3.  od  17.30

v zasedaèce KIC.
V�em krásný ,,jarní� bøezen

            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

pøedná�ka  o  tzv.  fake  news.
V  dobì,  kdy  jsme  doslova
pøesycení novými informacemi, se
èasto  podstata  a  pravda  ztrácí,
rozmìlòuje, èasto je s ní i zámìrnì
manipulováno. Bohu�el,  i výslov
né l�i se �íøí rychle, jeli jim dodán
punc  exkluzivity  nebo  se  jejich
�iøitelé  tváøí  dùvìryhodnì.  Jejich
vyvracení je velmi obtí�né, neøkuli
nemo�né. Jak se jim bránit? To se
mù�eme dozvìdìt v na�em kinì.

Petr Vágner, starosta

Chodník na Nádra�í bude
prodlou�en a� na konec
ulice.



2



3

BØEZEN 2019 � PROSINEC 2019
Oznamujeme  obèanùm,  kteøí  vyu�ívají  nádoby  na  bioodpad,  �e

v období od bøezna 2019 do prosince 2019 budou nádoby svá�eny dle
uvedeného harmonogramu:
BØEZEN   Pátek: 1.3., 15.3.
DUBEN � LISTOPAD � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 5.4. Poslední svoz: 29.11.

UPOZORNÌNÍ    Z  dùvodu  státních  svátkù  (pátek  19.4.  a  5.7.)
probìhnou svozy v náhradním termínu: ètvrtek 18.4. , ètvrtek 4.7.
PROSINEC � 1x mìsíènì Pátek: 6.12.

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

 Mìstskému úøadu Vele�ín a odborùm Jihostroje za blahopøání
k  mým  narozeninám.  Paní  H.Opekarové  a  M.Máèeové  za  milou
náv�tìvu a pøedání dárku.                Franti�ek Brabec

  Mìstskému  úøadu  Vele�ín  za  pøání  a  dárek  k  na�im
spoleèným narozeninám. Paní Kleinové a Ol�anové za milou náv�tìvu.

                Marie Novotná
Zároveò dìkuji za písemné blahopøání odborové organizaci Jihostroje
Vele�ín k mým 75. narozeninám.

                Bohumil Novotný

  zástupcù  MìÚ  pí.Papírové
a Uretschlägerové  s  pøáním od  p.starosty  k mému  jubileu. Dìkuji  za
dárek.  Chci  podìkovat  rovnì�  zástupcùm  AUTOKLUBU  i  ostatním
kamarádùm, kteøí mi pøi�li popøát.

                Josef �átava

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:

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

a) v domì s více jak ètyømi byty    1 200, Kè
b) v rodinném domku           450, Kè
c) v mìstské èásti           225, Kè

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

Dobrým  andìlem  se  stává  ka�dý,  kdo  pøispívá
nadaci Dobrý  andìl  a  prostøednictvím pravidelných
finanèních pøíspìvkù tak pomáhá rodinám s dìtmi, které zasáhla vá�ná
nemoc.  Díky  tìmto  darùm  pak  mohou  jejich  rodièe  uhradit  výdaje
spojené  s  léèbou    napøíklad  èastou  dopravu  do  nemocnice,  doplatky
lékù,  speciální  stravu,  zdravotnické  pomùcky,  rehabilitace  a  dal�í
potøebné terapie.

Dobøí andìlé pomáhají i u nás
�Celkovì ji� dárci pomohli více ne� 6 218 rodin, z Vele�ína pochází 2 z
nich. Dárcù, Dobrých andìlù, u vás najdeme pøes 40. Dìkujeme v�em,
kteøí se rozhodli nezi�tnì pomáhat druhým. Ka�dý den vidíme, �e i malý
pøíspìvek  pomù�e  a  doká�e  vykouzlit  úsmìv  na  tváøi,�  vzkazuje
ètenáøùm Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý andìl.

Naprostá transparentnost
Ve�keré  pøíspìvky  dárcù  nadace  Dobrý  andìl  odevzdává  potøebným
rodinám  do  posledního  haléøe,  proto�e  je  její  provoz  hrazen  ze
soukromých  zdrojù  Petra  Sýkory  a  dal�ích  filantropù.  Navíc  získává
ka�dý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i pøístup do
svého  Andìlského  úètu,  kde  vidí  konkrétní  pøíbìhy  rodin,  kterým
pomáhá.  Aktuálnì  nadace  ka�dý  mìsíc  pøijme  100  nových  �ádostí
o pomoc a celkem odesílá pøíspìvky více ne� 3 400 rodin.
( Foto rodiny Petra Sýkory je na str.2)
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  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.

Co se událo v únoru?
Ve støedu 20. února se jako ka�dý rok  v klubíèku konal dìtský karneval
pro nejmen�í. Na karnevalu jsme si udìlali spoleènou fotku,zasoutì�ili
si a pohráli, snad se v�em líbilo.

24.bøezna bude Klubíèko poøádat Dìtský bazárek v hasièárnì viz
pøilo�ený plakát na str.3.

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,  tel.: 607 224 048,
markyno@centrum.cz

Turistickovlastivìdný krou�ek � Hana Vítù, tel.: 728 701 409,
vituhana@seznam.cz

Za MC Vele�ínské klubíèko  Hanka Trávníková

Pøijïte si zatanèit

�Dances of Universal Peace�
budou ve ètvrtek 14. 3. 2019 od 18.30 hod.

v Galerii JAKUB ve Vele�ínì
vstupné dobrovolné

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

Uplynulé mìsíce byly naplnìny mnoha
událostmi,  s  nìkterými  z  nich  vás  touto
formou  seznámím. Hned  zaèátkem mìsíce
ledna  jsme  absolvovali  pravidelnou
hloubkovou  kontrolu  od  Èeské  �kolní
inspekce,  která  se  opakuje  ka�dých  �est
rokù.  Inspektoøi  provìøili  v�echny  oblasti
fungování �koly, jak vzdìlávání, tak ekonomii a úèetnictví, ubytování,
ale i organizaci volného èasu a v�e ostatní. V �ádné z oblastí neshledali
�ádný  nedostatek,  co�  mì  velmi  potì�ilo.  Mezi  silné  stránky  Èeská
�kolní  inspekce  zaøadila  pøíkladnou  spolupráci  s  externími  partnery
vèetnì  zahranièních,  vybavení  �koly  nejmodernìj�ími  technologiemi
a  opakované  dosahování  vynikajících  výsledkù  na�ich  �ákù
v odborných soutì�ích na celorepublikové úrovni v kategorii støedních
i  vysokých  �kol.  Mezi  inspektory  byl  pøizván  jako  externí  odborník
uèitel  odborných  pøedmìtù  z  podobné  �koly  z  Písku,  který  po
provedených hospitacích prohlásil, �e kdyby nebydlel tak daleko, tak by
chtìl  uèit  na  na�í  �kole,  co  bylo  pro  mì  také  velmi  potì�ující.  Pøi
osobním  rozhovoru  ocenil  jak  pøístup  uèitelù  i  �ákù,  velmi  moderní
vybavení �koly, tak i pøístup vedení �koly k celému procesu.
  V souèasné dobì zaèínáme s druhou etapou rekonstrukce Domova
mláde�e,  teï  v  hodnotì  dvanácti  milionù  korun,  kde  odborná  firma
vyzdí jádra a vymìní ve�keré potrubí ve ètyøech �stupaèkách� ve v�ech
podla�ích vèetnì suterénu. Ukonèení prací máme naplánováno do konce

mìsíce  kvìtna.  Realizací  tøetí  (poslední)  etapy,  která  je  naplánována
v  roce  pøí�tím,  dosáhneme  v  ubytování  na  Domovì  mláde�e  velmi
vysokého standardu. Vìøím, �e to bude pro na�e �áky dal�ím prvkem,
který je bude motivovat k studiu na na�í �kole.
                                                    Milan Timko, øeditel SO� SE Vele�ín

Vá�ení rodièe,
jako na tøídní dùvìrníky se na nás obrací mnoho rodièù dìtí, které

chodí do �koly pì�ky, abychom s mìstem a vedením Z� Vele�ín øe�ili
dopravu kolem �koly pøed zaèátkem vyuèování, pøedev�ím v Dru�stevní
ulici.  Ji� probìhla  schùzka zástupcù  rodièù, vedení mìsta  a  �koly,  ze
které vze�la mimo jiné tato na�e prosba.

Dopravní situaci kolem �koly a �kolky v dobì od 7:30 � 8:00 hodin
pova�ujeme za velmi nebezpeènou a ne��astnou, a  to  i pøes opatøení,
která ji� probìhla, a situaci jednoznaènì zlep�ila (zjednosmìrnìní úseku
kolem  �koly,  zvý�ení  poètu  parkovacích míst  kolem  �koly  a  �kolky,
dohled  mìstské  policie).  Dal�í  opatøení  se  plánují,  ale  jsou
dlouhodobìj�ího charakteru. Napøíklad pøípadná stavba chodníku bude
pøedmìtem zámìru úprav ulice Dru�stevní a není to otázkou nejbli��ích
2 let.

Jsme  si  vìdomi  toho,  �e  v  tuto  ranní  dobu  projí�dí  úsekem
pøedev�ím rodièe dìtí. Provoz je v daný èas tak silný a nepøehledný, �e
k  nehodì  mù�e  dojít  i  pøi  sebevìt�í  pozornosti  øidièù,  i  pøi  nízké
rychlosti  projí�dìjících  vozidel.  Silnice  je  úzká,  z  parkovi�tì  do  ní
couvají auta, chybí chodník   chodci chodí v  trávì  (snìhem, blátem).
Betonové kvìtináèe lemující ulici, v pøípadì krizové situace, neumo�ní
autu vyhnout se smìrem k paneláku. Maminky s koèárky chodí kvùli
silné dopravì mimo komunikaci. V zimì  je prùchod Dru�stevní ulicí
kvùli snìhu a ledu je�tì hor�í. V�e pak komplikují øidièi (rodièe), kteøí
v zatáèce pøed �kolou na silnici zastaví, ani� by kolem nich mohlo projet
jiné auto. Nìkteøí dokonce vystoupí a vypravují své dìti do �koly (!),
zatímco se za nimi tvoøí kolona a� ke kinu, proto�e prùjezd je v tomto
pøípadì nemo�ný. Dìti prochází mezi popojí�dìjícími vozidly. Situace
je pro v�echny (a zvlá�tì pro pì�í dìti) nepøehledná a pro øadu øidièù
nervovì nároèná.

Rádi  bychom  Vás,  rodièe,  kteøí  vozíte  dìti  pøed  �kolu  autem,
po�ádali o  laskavost. Jeli  to  jen  trochu mo�né, abyste svými auty do
této inkriminované oblasti v uvedeném èase nevjí�dìli a vysazovali své
dìti  na  jiných  místech  poblí�  �koly.  Kdy�  u�  je  pro  Vás  prùjezd
Dru�stevní  ulicí  nutný,  zastavujte  prosím  pouze  na  místech  tomu
urèených, nikoliv v zatáèce u �koly. Zvý�íte tak bezpeèí dìtí a u�etøíte
své nervy rozèilováním se v autì, kdo �e to zpùsobil dopravní kolaps.

Pøispìjete tímto drobným èinem k výraznému zvý�ení bezpeèí dìtí?

Za sdru�ení rodièù a pøedev�ím za dìti Vám dìkujeme.
Jana Poloková, Martin Brt, Jitka Lejsková

Dal�í pøíjemnou akcí, na kterou bych v�echny ráda pozvala do na�í
mìstské    knihovny,  bude  koncert  èeskokrumlovské  kapely
�IVULENKY.  Kapela nám zahraje dne 25.3.2019 od 17 hodin a tì�it
se  mù�eme  na  Annu  Nowakovou  (housle),  Alenu  Pekaøovou  (harfa,
zpìv),  Ane�ku  Opekarovou  (viola,  zpìv)  a  Dominika  Svobodu
(violoncello).

A�  do  31.1.2019  mohli  náv�tìvníci  knihovny  vidìt  výstavu
výtvarného oboru ZU� s názvem Pod køídly.  Jeliko� mají �ikovní malí
výtvarníci stále co ukazovat, následovala dne 11.2.2019 vernisá� dal�í
výstavy,  tentokrát pod názvem Malá netopýøí pohádka. Probìhla opìt
pod vedením paní Ivy Hulíkové ze ZU� Vele�ín a o pøíjemné zahájení
se  postarali  �áci HO ZU� Vele�ín. Výstavu  je mo�né  si  prohlédnout
bìhem výpùjèní doby knihovny  a� do 4.3.2019. Pak bude následovat
je�tì  jedna,  poslední  pøedprázdninová  výstava  VO  ZU�,  na  ní�  jste
srdeènì  zváni  a  o  které  budeme  informovat  i  na  na�ich  webových
stránkách.  Tamté�  najdete  i  ná�  online  katalog,  pøes  který  si  ka�dý
ètenáø  mù�e  jakoukoliv  kní�ku  vyhledat,  zarezervovat  a  pøípadnì
prodlou�it i z pohodlí domova.

Zkou�ky: ka�dou nedìli v 19.30 v KINÌ
Lákáli  vás  tanec,  pøijïte  se  podívat  a  pojïte  to  u  nás
zkusit. Jen tak, zatanèit si!
Kontakt: sirak.cz@seznam.cz ,  www.sirak.cz
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      Nechci dìlat advokáta ani soudce, ale nechápu "tahanici" sdru�ení
Ná� Vele�ín (dále jen NV) kdo je vlastnì v právu.
Bývalý  starosta p. Klíma  se  asi  znelíbil  nìkterým èlenùm NV a  jeho
pøíznivcùm. Paní Klímová do�la asi k názoru, �e volby byly neregulérní
a  tak  podala  stí�nost  (èi  jak  se  to  nazývá)  a  ta  byla  zamítnuta  jako
neopodstatnìná. A následovala zlobná reakce NV.
      NV  vlastnì  vyhrál  volby,  má  starostu  a  silné  zastoupení
v zastupitelstvu. Tak proè to? Neslu�el by NV jako vítìzi voleb nadhled
a pøístup gentlemana víc ne� pavlaèová tahanice?
      Zøejmì se nìkteøí èlenové NV a pøívr�enci inspirovali hulvátstvím
èeské  politiky  a  zvolili  pøístup  Vae  victis!    Bìda  pora�eným!  (viz
dìjiny Øíma).  Je  otázkou,  zda  tento  postup  nepo�kodí  dùvìru  v NV.
Dùvìra se ztratí snadno, ale tì�ce získává.
       Mne jako seniora (je mi 79 let) více zajímá co udìlá NV pro zlep�ení
u�  tak  nesnadného  �ivota  generace  seniorù,  proto�e  je  trápí  rùzné
nemoci i pocity osamìní nebo nepotøebnosti. O tí�ivé finanèní situaci
vìt�iny  z  nich  nemluvì.  Vìøím  v�ak,  �e  nové  kolumbárium  nebude
jediné, co bude pro seniory udìláno.
        Rád bych toti�, aby Vele�ín byl také ná�  nás seniorù. To ale uká�e
teprve èas.

Bøetislav Helebrant

MINULÝ ROK JSME BYLI PØEKVAPENI VA�ÍM ZÁJMEM, NYNÍ
JSME PØIPRAVENI!

Srdeènì vás zveme na pravou hradní zabijaèku!
Od rána pro vás budou pøipraveny jitrnice, jelita, ovar s køenem, sulc,
�kvarky, klobásy, tlaèenka a dal�í klasické dobroty!
Toèíme �umberskou 11° a Èernou mambu 14°!
Koøalku dodává rodinná pálenice Zubøí!
K ochutnání budou tradiènì rùzné druhy hradní medoviny!
K poslechu hrají Rybníkáøi a Lakomá Barka!
V provozu hradní kuchynì a kovárna.
Komentované prohlídky hradu ve 13 a 15 hodin.
Vstupné bì�né.

( Kamenný Újezd )
pøijme

Po�adujeme zájem o gastronomii,
vstøícné vystupování.

Nabízíme dobré platební podmínky, stálý
pracovní pomìr.

Nástup bøezen 2019.

Na�e  knihovna  se  sna�í  svým  náv�tìvníkùm  zpøíjemnit  pobyt
i  nìkterými  drobnými,  ale  u�iteènými  slu�bami,  aby  se  v  prostøedí
knihovny cítili témìø jako doma. Proto nabízíme novì drobnou slu�bu,
kterou  zcela  jistì  uvítají  u�ivatelé  dioptrických  brýlí  na  ètení.
Zapomnìli jste si doma brýle a potøebujete si vybrat knihu, nahlédnout
do  slovníku  nebo  do  své  elektronické  po�ty?  Rádi  Vám  u  na�eho
výpùjèního pultu brýle zapùjèíme.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová, telefon: 380 331 847, 731 181 433

Adresa: Dru�stevní 340, 382 32 Vele�ín
Email: knihovna@velesin.cz, Web: http://knihovna.velesin.cz/

CVIÈENÍ PRO DOSPÌLÉ :
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 PRO DÌTI :
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.

Bli��í  a  aktuální  informace  o  akcích  hledejte  na  nové  nástìnce
naproti autobusovému nádra�í !

Tradièní zahájení minikárové sezóny 2019 v moravských Ol�anech
se  pomalu  ale  jistì  blí�í,  a  tak  vele�ín�tí  minikáristé  neváhají
s pøípravami. Loòský rok byl pro na�e závodníky nadprùmìrnì úspì�ný,
ve  druhé  nejmlad�í  kategorii  se  vicemistrem  stal  René  Jùda  (foto  na
str.2) a v kategorii M3 zvítìzila ve v�ech závodech nad ostatními  28
závodníky  Petra  Charvátová,  která  se  tak  stala  mistryní  a  absolutní
vítìzkou.  Jména  dal�ích  èlenù  vele�ínského  minikárového  týmu  se
v  této  kategorii  objevila  do  desáté  pøíèky  ètyøikrát  a  v  dal�ích
kategoriích tomu nebylo jinak. V závodech o pohár Èeské republiky si
velmi dobøe vedli sourozenci Jan a �tìpánka Jùdovi, kteøí obsadili 3. a 5.
pøíèku. Díky skvìlým výsledkùm se jihoèeský kraj umístil na celkovém
skvìlém 3. místì.

V roce 2018 v �alticích probìhly v�emi oblíbené závody, které si
letos zopakujeme 24. a 25. srpna. Na závody se tì�íme a doufáme, �e
leto�ní  sezóna  bude  pro  vele�ínské  minikáristy  alespoò  stejnì  tak
úspì�ná, jako ta minulá.

Za minikáry Vele�ín Adam Charvát

(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).

Pøijmeme plavèíky na letní brigádu od èervna do záøí.
DPP  120 Kè/hod.

Uchazeè musí být dobrý plavec. Za�kolení zajistíme.
Kontakt: Karel Krejèí 602 379 331
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 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

  ve  zdìném  domì  �  2.patro,  ulice  U Høi�tì,
Vele�ín.
Cena 1 380 000, Kè    tel.: 604 736 933

2+0 na Sídli�ti Vele�ín
Tel.: 606 935 166

 pod bývalým kulturákem.
Cena dohodou.    tel.: 723 948 583

 oznamuje prodej kuøic ve Vele�ínì
2.4. v 18 hod. na námìstí pod souso�ím.
Kuøice  stáøí  13 týdnù, cena 140, Kè èervené a èerné.

6.3.   Autogramiáda knihy �Nejlep�í kniha o Fake News�
    s divadelním pøedstavením
15.3.  Sportovní ples ( restaurace U Zlaté podkovy )
17.3.  Muzikálová pohádka �Jak se èerti �enili �
30.3.  Travesti show Techtle Mechtle a Koèky
5.4.   Taneèní zábava   hrají �Chlapi v sobì�
13.4.  Velikonoèní koncert  (K. Falcníková, J. Falta, L. Randák  zpìv)
    klavírní doprovod M. Troup ( Galerie Jakub )
7.4.   Muzikálová pohádka �Kocour Modrooèko�
14.4.   Velikonoèní trh ( Kantùrkovec )
26.4.  Divadelní pøedstavení �K�anda� (J. Sypal, E. Hráská, M. Maxa,

M. Kuklová, P. Janèaøík, K. Kornová, M. Pitkin )
11.5.  Lazebnický den ( Kantùrkovec )
24.5.  Noc kostelù
31.5.   ZU� OPEN ( námìstí Vele�ín )
1.6.   Den dìtí
8.6.   Den øemesel ( Kantùrkovec )
12.6.   Halina Pawlovská ��Manuál zralé �eny �
15.6.   Letní festival regionu Pomal�í (Oskar Petr Band a vzpomínka
    na Marsyas,, Ondøej Fencl a Hromosvod, Hrajeto, Petra
    Èernocká � SAXANA poøad pro dìti, Jiøí Schelinger Memory
    Band a dal�í
10.8.   Rock na plovárnì
17.8.  Houpaèka
1.9.   Tradièní vele�ínská pou� ( Babouci, Le�áci a dal�í )
9.9. � 29.9. Iva Hüttnerová ( talk show + výstava ) Galerie Jakub
21.9.  Divadelní pøedstavení �Hotel Blackout�
28.9.  Svatováclavské peèení a koncert chrámového sboru
12.10.  Zdenìk Izer �Na plný coole�
27.10.  Divadelní pohádka �Velká dobrodru�ství malého brouka�
9.11.  Co jsme si vycinkali ?� � taneèní zábava ( Jiøí Schelinger
    Memory Band, Janchi, Kyanid )
15.11.  Divadelní pøedstavení �Kdy� se zhasne� ( I. �moldas, M.
    Kuklová, L. Langmajer,  M. Bittnerová )
16.11.  Vernisá� výstavy fotografií   Promìny Vele�ín  1989 � 2019
    ( vestibul kina )
23.11.  Koncert Vladimíra Merty   30 let svobody
1.12.  Adventní charitativní trh
5.12.  Mikulá�ská nadílka s pohádkou
7.12. 6.1.  Výstava Rouhùv vele�ínský betlém
6.12.  Adventní koncert �Nezmaøi�
26.12.  Medovina na hradì Vele�ín

Zmìna vyhrazena. Plán bude doplòován prùbì�nì o dal�í akce.
Podrobný pøehled v�ech akcí na www.kicvelesin.cz,
rezervace na program.kinovelesin.cz, tel. 380 331003

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:
zpravodaj@kinovelesin.cz

  mikroregi
onu Pomal�í: www.pomalsi.cz

 � rezer
vace 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
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