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s nástupem jara se pomalu rozbíhají stavební práce. U� v prùbìhu
bøezna zapoèala èinnost na panelovém domì na Sídli�ti, které povede ke
sní�ení energetické nároènosti budovy. Na Nádra�í pak nastoupila firma
na  vybudování  chodníku,  v  prùbìhu  dubna  by  mìla  zaèít  oprava
povrchu  komunikace  z  námìstí  do  ulice  V  Domkách.  Obèanù  se
dotknou i rekonstrukce (a bohu�el i uzavírky) �eleznièních pøejezdù na
Bukovci,  na  Holkovì  a  Nádra�í,  které  probìhnou  koncem  dubna
a  zaèátkem  kvìtna.  Do  toho  je  uzavøen  most  v  Øímovì  smìrem  na
Strá�kovice. Zkrátka, dopravních omezení  si  u�ijeme dost  a dost,  ale
zase se mù�eme tì�it na pohodlnìj�í pøepravu, a� budou ukonèena.

S  dopravou  souvisí  preventivní  akce  Dubenmìsíc  bezpeènosti,
kterou  mìsto  poøádá  ve  spolupráci  se  základní  a  mateøskou  �kolou.
V prvním dubnovém týdnu se mù�ete tì�it na její zahájení.

Èást  zastupitelù  vyrazila  do  Li�ova  na  náv�tìvu  tamního  nového
kulturního  domu,  kterým
nás  velmi  ochotnì  provedl
pan  starosta  �vec  spolu  se
zamìstnanci  starajícími  se
o kulturní dìní v tomto ètyø
a  pùl  tisícovém  mìstì.
Dobøe  øe�ený  prostor
umo�òuje  provoz  sálu  èi
salonkù  dle  poètu
náv�tìvníkù  akce,  dùm
poskytuje  zázemí  pro
spolky,  souèástí  je  men�í
scéna  napø.  pro  koncerty.
Byl bych velmi rád, pokud
by  se  podaøilo  vyu�ít

budovu  na�í  Podkovy  v  podobném  duchu.  V  souèasné  dobì  jsou
oslovovány  spolky  s  dotazníkem  vyu�ití  objektu,  aby  mìsto  bylo
schopno vypracovat projekt dle (nejen) jejich potøeb.

Rada mìsta schválila dotace pro kluby a spolky, jejich zástupci tak
mohou  zaèít  podepisovat  smlouvy  na  ekonomickém  odboru  MìÚ.

Vá�ení ètenáøi.
21.3. ,,první jarní den� pøilétli na hnízdo nad Hou�vákem oba èápi.
23.3.  probìhl  10.  roèník  celostátní  akce  Keltský  telegraf.  Signály
pøedalo na na�í  ,,ji�ní�  trase 10 kopcù. Ve stejný den byla slavnostnì
otevøena  nová  rozhledna  na  Hradi��ském  vrchu  �  rozhled  stojí  za
náv�tìvu.
25.3. jsme pøedali staveni�tì na Vele�ínském Nádra�í � chodník, veøejné

osvìtlení a nový povrch komunikace. Dokonèení prací je plánováno do
konce kvìtna.

Od  6.4.  bì�í  celosvìtová  úklidová  akce  Ukliïme  svìt  �  kluby
spolky najdou na radnici potøebný materiál (pytle). Ukonèení je 6.5.
,,Vítání  ptaèího  zpìvu�  letos  probìhne  6.4.  �    podrobnosti  v  èlánku
Radka Janáka.

Kompostéry  Po témìø roce máme informaci o schválení dotace na
kompostéry, ale je�tì si poèkáme. Bì�í výbìrové øízení na dodavatele
a  dal�í  nutné  kroky.  Budeme  rádi,  jestli  zaèneme  kompostovat  na
podzim�.

Zaèínají  pøípravy  na  leto�ní  Letní  festival  regionu  Pomal�í,  kde
kromì  kulturních  zá�itkù  pøipomeneme  téma  vydrancování  Vele�ína
císaøským vojskem v èervnu 1619. Bude se na co dívat.
Pokud  máte  poznatky  o  po�kozených  komunikací  (mìstských)  nebo
chodníkù, informujte nás prosím (MP, pracovní èeta, místostarosta).

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.  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.

                 V�em krásný a sluneèný duben.  Jirka Rù�ièka
(místostarosta) Tel: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz

Kontakty  pro  jistotu:  Mìst.  policie:  604  189  828,  736  600  799,
mp@velesin.cz,  vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

Zároveò spolky zvu k úèasti na tradièní celorepublikové akci Ukliïme
Èesko, pevnì vìøím ve vy��í úèast ne� v pøedchozích letech.
Pøeji v�em pohodový start jara.                              Petr Vágner, starosta
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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

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
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.

                                                                               EO MìÚ Vele�ín

  Pøijïte si s dìtmi pohrát do na�eho mateøského centra Vele�ínské
klubíèko. Tì�íme se na Vás ka�dou støedu 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 ve vý�i 30 Kè za rodinu.
  Proto�e jaro �uká na dveøe a s ním i pøíznivìj�í poèasí,  ru�íme od
dubna pravidelná  páteèní  setkání,  ale  podle  poèasí  a  zájmu  se  lze  na
pøípadném setkání domluvit.
24. bøezna jsme  uspoøádali na hasièárnì dìtský bazárek. Dìkujeme za
pomoc SDH Vele�ín a KIC Vele�ín.
  V dubnu nás èeká pravidelný jarní úklid. Pøesné datum upøesníme
na facebooku: sejdeme se na dìtském høi�ti na Sídli�ti v rámci projektu
Ukliïme  svìt,  abychom  spoleènì  uklidili  okolí  høi��átka.  Ka�dého
malého i velkého dobrovolníka s radostí uvítáme.

Za MC Vele�ínské klubíèko Hana Trávníková

Taneèní  skupina  �IRÁK  Country  Dance  Club
Vele�ín poøádá a zve

do Svatého Jana nad Mal�í do � Hospody U kostela�
v sobotu 27. dubna 2019 od 19:30 hodin na :

K poslechu a hlavnì tanci hraje �Harley� Vládi Rù�ièky.
Za �irák J. Voráèková

Po  zku�enostech  z  pøede�lých  roèníkù  budou  letos  v  sobotu
 dvì vycházky. První pro dospìlé a druhá pro rodièe s dìtmi.

Sraz  a  ukonèení  bude  v�dy
Vycházka  pro Následovat  bude
vycházka pro

Pùjdeme od parku (místa srazu) areálem zemìdìlského dru�stva na
vyhlídku  Velký  kámen  a  zpìt  a  cestou  budeme  pozorovat  ptáky
a urèovat  je podle hlasu. Doporuèuji nenápadné obleèení, dalekohled,
pøípadnì  kapesní  atlas  ptákù. Vycházky  poøádá Liga  lesní moudrosti

kmen Otyókwa a ZO ÈSOP Vele�ín.
          Kontakt:  Radek  Janák

(radekjanak@seznam.cz) tel. 728 194 469,
Jiøí Rù�ièka (ruzicka@velesin.cz),

tel. 739 026 248

Pojïte s námi na ji� tradièní dopolední
vycházku  do  jarní  pøírody  za  krásným
ptaèím  koncertem.  Vycházku  povede
amatérský  ornitolog  Radek  Janák.  Letos
budeme opìt ménì chodit a více poslouchat
ptaèí zpìv:)                  Radek Janák

Pøijïte si zatanèit

�Dances of Universal Peace�
budou ve ètvrtek 18. 4. 2019 od 18.30 hod.

v Galerii JAKUB ve Vele�ínì
vstupné dobrovolné

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

Dìkuji Mìstskému úøadu a odborové organizaci Jihostroje za pøání
k  narozeninám,  také  za  milou  náv�tìvu  paní  Maru�ky  Radové
a Rù�enky Papou�kové i za pøedání dárkù. Velmi mì to potì�ilo.

Miloslava Rytíøová
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� pracovní úvazek 0,5
 � pracovní

úvazek 0,5.
nástup kvìten 2019. Informace
a nabídky na telefonní èíslo

732 404 423.

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

( Kamenný Újezd )
pøijme

(smìny dle domluvy  víkendy, letní mìsíce )

( pøíprava zeleniny, nádobí u myèky atd. )
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Turistická akce pro v�echny, kteøí podlehli kouzlu pochodù s pejsky
tajuplnými kouty mýtické krajiny.

  15 � 25 � 40 km
Tyto  trasy s prvky dogtrekkingu  jsou urèeny pro poutníky se psy

a  platí  pro  nì  pravidlo,  �e  psovod  je  se  psem  spojen  buï  postrojem
a vodítkem pøipjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku
(èi  støídáním  obou  variant).   Není mo�no  jít  se  psem  "na  volno"  ani
krátkodobì.

Poutníci  se  psy  se  tentokrát  vydají  na  své  trasy  pod  ochranou
Doudlebské  Madony,  ukryté  v  bezpeèí  Doudlebského  kostela  sv.
Vincence. Krat�í trasa provede poutníky po bøezích Mal�e i Stropnice,
dlouhé trasy zavedou poutníky na místa známá z minulých putování, aby
si znovu dopøáli nekoneèné výhledy.

   cca 8 km
Nejkrat�í trasa je urèená pro zaèáteèníky s mladými pejsky a hlavnì

pro aktivní rodiny s dìtmi. Pro dìti i dospìlé jsou pøipravené rùzné hry
a rébusy, kterými si v�ichni mohou zpøíjemnit cestu. A na trase i v cíli
najde ka�dý úèastník nìjaké pøekvapeníJ. Vìt�ina cest je sjízdná i pro
dìtský sportovní koèárek.
  Pro rodiny s dìtmi není povinnost mít s sebou pejska, ale ka�dý psí
kamarád bude samozøejmì vítán.

   Zázemí a obèerstvení nám tentokrát poskytne :
   OBECNÍ HOSPODA V DOLNÍ STROPNICI

GPS: 48.8775806N, 14.5077764E
Propozice a pøihlá�ky na:           http://krajemmytualegend.webnode.cz/

O  masopustním  úterý  dne  5.  bøezna  2019  se
v  tìlocviènì  Z�  promìnilo  v  princezny,  piráty,  indiány,
�mouly,  karkulky  a  spoustu  dal�ích masek  na  tøicet  dìtí
z  oddílù  Cvièení  pøed�kolních  dìtí  a  V�eobecná
gymnastika. Klouzaèky, rùzné pøeká�ky a koblihy, i tak vypadá jednou
v roce cvièení SK ASPV. (foto  na stranì 11)

Za SK ASPV J. Voráèková
Cvièíme ka�dé úterý v tìlocviènì Z� a to:

do sportovní hry,
cvièení na náøadí, zdravotní cvièení apod.

     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 !

Taekwondo sezóna je ji� v plném proudu. Závody se rozbìhly na
plné obrátky,  státní  reprezentace se pøipravuje na Mistrovství Evropy
a  nováèci  se  ji�  pevnì  zabydleli  v  oddíle,  respektive  v místech,  kde
Taekwondo �kola Vele�ín pùsobí. Vele�ín, Kaplice, Kamenný Újezd,
Èeský  Krumlov,  Besednice,  Chval�iny,  Bad  Leonfelden,  tam  v�ude,
v tìchto obcích a mìstech Taekwondo zanechalo ji� neodmyslitelnou
stopu  a  minimálnì  jednou  za  týden  v�echny  generace  nav�tìvují
tìlocvièny. V únoru jsme zorganizovali ve Vele�ínì dìtské závody za
úèasti  ètyø  oddílù  v  povinných  sestavách  a  boji  s  pìnovými  meèi.
Zaèátkem  bøezna  jsme  pøivezli  cenné  kovy  z  mezinárodních  závodù
Czech  Open  2019  a  98  studentù  slo�ilo  zkou�ky  na  vy��í  technický
stupeò.
Letos  se  v�ak  na�emu  oddílu  podaøil  husarský  kousek.  Do  státní
reprezentace se probojovalo hned pìt èlenù napøíè v�emi kategoriemi
a pokud v�ichni ve zdraví pøe�ijí pøípravu, tak se ve dnech 1.7.4.2019
zúèastní  Mistrovství  Evropy  v  italském  Rimini.  Za  juniory  to  je
Franti�ek Halabrín, který má nejvìt�í nadìje ve speciálních technikách,
za  seniory Dominik  Sluka  v  povinných  sestavách  a  sportovním  boji.
Veteránskou  kategorii  bude  reprezentovat  Hanka  Císaøová,  Franti�ek
Jeøábek  a  Zdenìk  Rube�  v  povinných  sestavách,  sportovním  boji
a silovém pøerá�ení. Samozøejmì, �e pojedeme na�e závodníky podpoøit
pøímo do jámy lvové.
V  kvìtnu  nás  èeká  tradièní  velké  jarní  soustøedìní.  Tam  pøivítáme
vzácnou  náv�tìvu.  Ji�  podruhé  k  nám  zavítá  jeden  z  první  generace
tvùrcù Taekwondo, letos osmdesátipìtiletý, veterán z korejské války,
velmistr Kim Bok Man. Nyní �ije v USA, stále vyuèuje Taekwondo
a  jeho  vitalita  je  ú�asná.  Pøipravujeme  s  ním  také  besedu  o  korejské
válce ve spolupráci s vele�ínským KIC. Doufáme, �e pro�ité akce a ty,
které  nás  èekají,  pøinesou  spoustu  nových  zá�itkù  a  upevní  zdraví
a kamarádství , které je tak dùle�ité pro �ivot!
Foto na stranì 11:
Zleva: Franti�ek Halabrín (Kaplice), Franti�ek Jeøábek (Vele�ín), Hana
Císaøová (Vele�ín), Zdenìk Rube� (Èeský Krumlov) a Dominik Sluka
(Kamenný Újezd).

V bøeznu se konal v Èeských Budìjovicích krajský pøebor dru�stev
mlad�ích  �ákù.  Ka�dý  sportovec  dobøe  ví,  jak  tì�ké  je  vyhrát
individuálnì, ale kdy� nìco pokazí, tak to jde jen na jeho �triko�, av�ak
v soutì�ích dru�stev na hráèe doléhá kromì trémy je�tì zodpovìdnost
za výkon týmu. Pro nìkoho mù�e být tento tlak hodnì svazující, �e hraje
jinak, tøeba opatrnìji.  A jsou jedinci, kteøí naopak vydají ze sebe úplnì
v�echno, aby dru�stvo zabodovalo.  Na�i kluci byli ten druhý pøíklad,
tak�e jsme rádi, �e vybojovali krásné tøetí místo. Na fotce zleva:  Matyá�
Borovský, Jakub Kozelský a Simon Pøibyl.

Taky  bych  zde  chtìla  vyzvednout  výkon  Terezky  Chaloupkové,
proto�e v Tøeboni v bodovacím turnaji nejmlad�ích �ákyò vyhrála kolo
útìchy, co� pøedstavuje porazit polovinu soupeøek.

Dobrou náladu a pìkné pro�ití Velikonoèních svátkù
pøeje D. Javoøíková

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

ve Vele�ínì u koupali�tì. Tel.: 606 807 634

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

èíslo 4  2019
vydáno ve Vele�ínì dne 1.4. 2019

Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, Dru�st. 596, 382 32, IÈ71184198
 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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