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poèátkem jara si Èeská republika pøipomene patnácté výroèí
vstupu do Evropské Unie. Ten znamenal zjednodu�ení cestování
i práce v zahranièí a èeská mìsta a obce, Vele�ín nevyjímaje,
mo�nost  financovat  investièní  i  neinvestièní  zámìry  z  tzv.
evropských penìz. Poskytování dotací je vázáno øadou podmí
nek, které je nutno plnit nejen pøi pøípravì projektu, ale i èasto
i po  jeho dokonèení. Takovým projektem byly napøíklad  sta
vební úpravy a nové vyu�ití bývalého kostela Filipa a Jakuba.
V souèasné dobì je ji� mo�no prostor kavárny Jakub vyu�ívat
k  hospodáøské  èinnosti,  a  proto  byl  vypsán  inzerát  na  její
provozování. Po krátké pøestávce, trvající od konce roku, je nyní
opìt mo�né ji nav�tívit a ochutnat nìkteré z piv na èepu. Mìsto
také shání nájemce restaurace v Podkovì.

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo zámìr
vytvoøit  územní  studii  zelenì.  Ta  mìstu  umo�ní  zrevidovat
souèasný stav zelenì a vytvoøit návrh na její zmìny. Jedná se
o koncepèní dokument dlouhodobého charakteru a osobnì mì
velmi tì�í, �e dali zastupitelé studii zelenou.

Dlouhodobì  je  také  nutné  zaznamenávat  dìní  ve  mìstì.
Na tomto místì bych proto rád podìkoval paní Oháòkové, která
po osmnáct let vedla vele�ínskou kroniku a umo�nila tak pøí�tím
generacím èerpat informace z pøehlednì uspoøádaných zápiskù.
Od nynìj�ka vede kroniku paní Ferencziová. Pøeji jí hodnì zdaru
v takto záslu�né èinnosti.

V pátek 7. 4. pro
bìhla v ranních hodi
nách informaèní akce
u základní a mateøské
�koly. Zapojili  se do
ní  �áci  Z�,  ti  rozdá
vali letáky s pravidly
chování  v  obytné
zónì,  kterou  lokalita
ulice  Dru�stevní  je.
Øidièi  se  chovali
vzornì  a  dbali

pokynù pøítomných strá�níkù. Dìkuji v�em za spolupráci.
S dopravou souvisí  i oèekávaný projekt køi�ovatky a pod

chodu pod E55. Ministerstvo dopravy schválilo projekt navr�ený
Øeditelstvím silnic a dálnic, nyní se dokumentace dopracovává.
Samotné stavební práce by se, doufejme, mìly zaèít realizovat
v roce 2020.

Petr Vágner, starosta mìsta

Vá�ení ètenáøi.
V tomto èísle zpravodaje vám pøiblí�ím probíhající stavby: urnový
háj,  kolumbárium,    nový  chodník  na  Vele�ínském  Nádra�í
a opravu komunikace na
námìstí(viz. fotografie ).

 � akce
konèí 6.5. a nezapomeòte
odevzdat zprávy z konané
akce!!

VÝZVA � zmìna????
Na  výroèí  17.  listopadu
chceme pøipravit výstavu
srovnávacích  fotografií
,,Promìny Vele�ína�, kde
by se mohly prezentovat
v�echny ,,promìny� v ob
dobí  pøed  listopadem
1989 a po listopadu.

Firmy,  podnikatelé,
�ivnostníci,  kluby,
spolky, �koly, obec i jed
notlivci  (fotografové),
mohou  dodat  fotografie
ve formátu A4. Na foto
grafiích  by  mìla  být
zachycena  situace  pøed
,,promìnou�  a  po  ,,pro
mìnì�  s  orientaèními
daty  poøízení,  popisem
místa a jménem autora.

Z  dùvodu  nezájmu
uva�ujeme  o  zru�ení
akce. Informace v pøí�tím
èísle.
V�em krásný a sluneèný
kvìten.

 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

Jarní trh na Kantùrkovci 14.4.
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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            12:00 � 17:00
pátek                10:00 � 17:00
sobota                  8:00 � 13:00

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

pondìlí a� pátek               7:00 � 17:00
sobota            8:00 � 13:00

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725 785 422,
pavel.peroutka@email.cz

     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
�ena  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. 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

V Domkách è.p. 100 ve Vele�ínì

Mìstskému úøadu Vele�ín a panu starostovi za pøání
a dárek k mým narozeninám. Také dìkuji paní Amchové a paní
Summeraurové za milou náv�tìvu.

                Marie �ebestová

  panu  doktorovi  Zdeòku  Hintermüllerovi  za  zá
chranu na�eho pejska Dá�enky.

              Rodina Veselých

  S  nástupem  jara  zaèínají  práce  na  zahrádkách.  Strá�níci
upozoròují  obèany,  aby  dodr�ovali  vyhlá�ku  mìsta  è.2/2018
ohlednì shroma�ïování, pøepravy, tøídìní a nakládání s odpady.
K tomuto patøí i zákaz pálení oøezaných vìtví a staré suché trávy.
Vyvá�ení  a  odkládání  trávy na  jiná místa,  ne�  je  povoleno,  je
pova�ováno jako zalo�ení èerné skládky. Za poru�ení vyhlá�ky
mìsta hrozí viníkovi pokuta.

  Strá�nici  se  budou  i  nadále  vìnovat  kontrole  dodr�ování
poøádku  na  místech,  kde  se  v  teplej�ím  poèasí  shroma�ïují
skupinky mláde�e a dìtí.. Zneèi��ování veøejného prostranství je
pøestupkem a proto by mìlo být  samozøejmé  si  po  sobì místa
uklidit a odpadky si odnést,  vyhodit do ko�ù nebo kontejnerù.

   V mìsíci dubnu byly Mìstskou policií Vele�ín uskuteènìny
ve  v�ech  tøídách  Z�  besedy.  Tyto  pøedná�ky  byly  zamìøeny
pøedev�ím na oblast bezpeènosti silnièního provozu. �ákùm byly
pøipomenuty  zásady  pohybu  chodcù  a  jízdy  na  jízdním  kole.
Velký dùraz pøedná�ky byl kladen na dodr�ování èistoty veøej
ného prostranství, zejména dìtských høi��. Zmínìny byly i povin
nosti  úklidu  exkrementù  po  vyvenèení  psù  a  zákazu  volného
pohybu psù. Majitel psa je dle obecnì závazné vyhlá�ky è. 1/2010
povinen na veøejných prostranstvích venèit psa na vodítku. Volné
pobíhání  je mo�né pouze mimo vymezená veøejná prostranství
a pes musí být pod neustálým dohledem.

    Strá�níci  se  intenzivnìji  zamìøují  na  bezpeènost  ranního
provozu u základní a mateøské �koly.

 strá�níci MP Vele�ín, Václav Ottenschläger, Alois Lackinger

 � 1x týdnì � ka�dý pátek  (Poslední
svoz: 29.11.)

UPOZORNÌNÍ: Z dùvodu státního svátku ( 5.7.) probìhne
:

 � 1x mìsíènì Pátek: 6.12.

Volby  do  Evropského  parlamentu  se  konají  ve    dnech
,  hlasování  probíhá  ve  stálých  volebních

okrscích.  V  první  den  voleb  zaèíná  hlasování  ve  14,00  hodin
a konèí  ve 22,00 hodin. Ve druhý dne voleb  zaèíná hlasování
v 8,00 hodin a konèí ve 14,00 hodin.

Právo volit na území ÈR do Evropského parlamentu má ka�dý
obèan ÈR,  který  alespoò  druhý  den  voleb  dosáhl  vìku  18  let,
a obèan  jiného èlenského státu, který alespoò druhý den voleb
dosáhl vìku 18 let, je po dobu nejménì 45 dnù veden v evidenci
obyvatel  a podal u MìÚ nejpozdìji  40 dnù pøede dnem voleb
�ádost o zápis do seznamu volièù pro volby do EP.

Ve Vele�ínì se volí ve tøech okrscích:
 � ulice Kaplická, Na Vr�ích, Ke Kozákùm,

námìstí  J.V.Kamarýta,  Zahradní,  Krumlovská,  V  Domkách,
Latrán,  V  Úvoze,  U  Pøehrady,  K  Mal�i,  U  Pøelo�ky,  Dolní,
Nad Cihelnou, Nová, Svatojanská

 � ulice Dru�stevní, �kolní, Nádra�í, Skøidla, Chodeè,
Bor, Na Hvízdalce, Sídli�tì èp. 376 � 389, 465 � 466, 504 � 505,
Na Humnech

ulice Dìlnická, Strahovská, U Høi�tì,
Tovární, Budìjovická, �umavská, U Lesa, Sídli�tì  374 � 375,
457 � 464, 506 � 508, Holkov

Voliè mù�e po�ádat o vydání volièského prùkazu v listinné
podobì s úøednì ovìøeným podpisem volièe, nebo v elektronické
podobì zaslané prostøednictvím datové schránky  nejpozdìji do
15.kvìtna 2019 do 16,00 hodin, nebo osobnì do 22. kvìtna 2019
do  16,00  hodin.  Obecní  úøad  nebo  zastupitelský  úøad  mù�e
nejdøíve 09. kvìtna 2019 pøedat volièský prùkaz osobnì volièi
nebo osobì, která se proká�e plnou mocí s ovìøeným podpisem
volièe, �ádajícího o vydání volièského prùkazu, anebo jej volièi
za�le.

Volièský  prùkaz  opravòuje  volièe  ve  dnech  voleb  do  EP
k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ÈR.

Voliè, obèan ÈR,  musí ve volební místnosti prokázat svou
toto�nost platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem,
obèan jiného èlenského státu EU tak uèiní napøíklad prùkazem
o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo obèanským
prùkazem.

Voliè  mù�e  po�ádat  ze  záva�ných,  zejména  zdravotních
dùvodù obecní úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat do pøenosné volební schránky.

Hlasovací  lístky  pro  volby  do  EP  budou  dodány  volièùm
nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb do po�tovních schránek.

Za MìÚ D.  Kollarová
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Probíhala  v  letech
195053.  Tehdy  ne
moc  významný
korejský  poloostrov,
byl ji� od roku 1910
a� do skonèení druhé
svìtové  války  pod
nadvládou Japonska.
Hned  po  jeho
kapitulaci  a  ukon
èení  války  v  Paci
fiku,  byl  korejský
poloostrov  rozdìlen
v  podstatì  dvìma
osobnostmi.  V  ji�ní
èásti  autoritativním
prezidentem Li Syn
manem,  jím�  se  stal
na  základì  voleb  a
v  severní,  komuni
stickým  pøedákem
Kim Irsenem, dosa
zeným J.V.Stalinem. Dùvodem k rozpoutání váleèného konfliktu byla
v podstatì chu� agresivního severu ovládnout celý poloostrov a nastolit
komunistickou vládu.

Pøesto�e trvala válka tøi roky, v podstatì bìhem prvního roku do�lo
k nejvìt�ímu pohybu armád severu a vojsk OSN. Od èervence 1951 byla
zahájena jednání o pøímìøí, která se protáhla na dlouhé dva roky. Válka
se zmìnila na zákopovou a docházelo k velkým ztrátám na �ivotech.
Dohoda  o  pøímìøí  byla  podepsána  dne  27.7.1953  a  bìhem  tøíletého
konfliktu  pøi�lo  o  �ivot,  bylo  zranìno  a  pohøe�ováno  2,5miliónu
Korejcù, 33 tisíc Amerièanù, 3000 vojákù OSN, 900 tisíc Èíòanù.
Korejská  válka  byla  veøejnosti,  alespoò  u  nás  v  tehdej�ím
Èeskoslovensku,  pomìrnì  málo  známa,  z  dùvodu  rozpoutání  války
agresivním severem, podporovaným Sovìtským svazem,  se o ni moc
nemluvilo. Velkou popularitu ji pøinesl a� komediální seriál M.A.S.H.
8.kvìtna,  od  15:  00  hodin  máme  zde,  ve  Vele�ínì,  v  budovì  kina,
mo�nost  setkat  se  pøímo  s  úèastníkem  této  války,  panem KIM BOK
MANEM, který jako �estnácti letý nastoupil bránit svou vlast v øadách
jihokorejské armády (ROK Republic of Korea). Snad nám toto setkání
s  váleèným  veteránem  pomù�e  lépe  pochopit  nesmyslnost  svìtových
válek a dùle�itost mírového èasu, který pro�íváme.

M.P.

Letos v èervnu si pøipomeneme 400 let od vydrancování a poplenìní
Vele�ína  císaøskými  vojsky,  pod  vedením  hrabìte  Buquoye,  bìhem
tøicetileté války v roce 1619.

Podrobnìj�í  záznamy  o  této  události  bohu�el  chybí.  A  to  snad
i proto, �e císaø Ferdinand II. vìnoval v únoru 1620 právì Buquoyovi
dìdiènì  statky  Ro�mberk,  Nové  Hrady,  Libìjovice,  �umberk,  spolu
s  dílem  Chvalkovským  a  Cukn�tejn  .  Tím  se  Buquoyové  stali
vele�ínskou vrchností a� do roku 1848, kdy bylo zru�eno poddanství.
A jak je známo, historii pí�í vítìzové. Pro celé Ji�ní Èechy byly roky
1610  �1620  velice  dramatické.  Vzhledem  k  blízkosti  hranice  se  obì
vojska císaøské  i  stavovské, pøelévala  z Èech do Rakous a  zase zpìt,
podle  vývoje  na  boji�tích.  O  tom,  �e  docházelo  k  násilí,  rabování
a  vypalování  obìma  stranami,  není  pochyb.  Vìt�inou  se  jednalo
o  vojska  v  �oldu  a  tìm  bylo  lhostejné,  kdo  je  kdo.  Struèný  zápis
v  historických  zdrojích Vy��ího Brodu  hovoøí  jasnou  øeèí:,,O Bo�ím
tìle (duben 1620) byl Valonským oddílem rozsekán faráø na kusy a celé
zaøízení  kostela  bylo  znièeno�.  Právì  Vy��í  Brod  je  dokladem
nepøehledného a nekontrolovatelného pohybu vojsk po na�em kraji. Od
listopadu 1618 do února 1625 byl Vy��í Brod 10x!!! obsazen vojskem
obou  stran  konfliktu.  Záznamy  o  vypálení  a�  200  vesnic  dávají  také
docela  výmluvnì  svì
dectví o  tehdej�í situaci.
Právì èerven 1619 se stal
bodem  obratu  v  tomto
konfliktu  na  na�em
území.

Èeské  stavovské
vojsko  bylo  pora�eno
v  bitvì  u  Záblatí  10.
èervna  1619  císaøským
vojskem  a  tím  se
odstartoval  øetìzec  udá
lostí.  Podle  záznamù
z korespondence velitelù
vojsk,  se  prùbì�nì
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V    knihovnì  v  dubnu  panoval  pomìrnì  èilý  provoz  bohatý  na
program. Veèer 2.4. jsme s dìtmi z M�tøída Ko�ata za�ili kouzelnou
pohádkovou �Noc s Andersenem�. Dìti si pøivolaly samotného Hanse
Christiana  Andersena,  který  jim  pøinesl  pohádku,  vyzkou�ely  si
malování pomocí sklenìných kulièek a krabice, malovalo se i do talíøù
na mléènou hladinu a na závìr si dìti namíchaly vlastní lektvar, který
jsme  nechali  �vybuchnout�.  V�ichni  jsme  si  veèer  s  Andersenem
v knihovnì moc u�ili a u� se tì�íme na dal�í rok.

Dal�í  velkou  událostí
byla  5.4.  autogramiáda
a  køest  knihy  �Prokletí
Schwartzovy  vily�,  její�
autorkou  je  vele�ínská
spisovatelka  Anna  Beatrix
Bártová,  vlastním  jménem
Sabina Huø�áková. Proto�e
jde  o  mysteriózní  thriller,
rozbìhla  se  �ivá  diskuse
nejen  o  knihách,  ale  i  o
prapodivných  jevech  nebo
o  peripetiích  provázející
vydávání  knih.  Jeliko�
autorka  je  místní,
debatovalo se i o samotném
Vele�ínì.  V  knihovnì  máme  k  zapùjèení  jak  knihu  �Prokletí
Schwartzovy  vily,  tak  autorèin  první  román Gutta  z Bubnu. Kdo  se
nestihl pøijít podívat, mù�e si pustit reportá� na youtube.com magazín
CKTV 3/duben.

Dne  10.4.  se  konala  pøedná�ka  pro  �áky  osmých  tøíd  Z�.  Adolf
Dudek,  známý  ilustrátor,  pro  dìti  pøipravil  program  pod  názvem
�Nehulíme,  kreslíme�.  Dìti  zábavnou  formou  seznámil  s  technikou
kreslení komiksu.

V kvìtnu nás v knihovnì je�tì nav�tíví dìti z M� ze tøídy Vèelièek
a  zároveò pøipravujeme poslední  pøedprázdninovou výstavu. Bude  se
konat od 1.5.2019 do 1.7.2019 a jde o vzpomínkovou výstavu fotografií
pana  Jiøího  Szabó.  Výstava  se  jmenuje  � �  a  jde

o  soubor  fotografií  znázoròujících  rozma
nitost okolní jihoèeské krajiny.

V  neposlední  øadì  bych  moc  ráda
pøivítala  novou  kolegyni  paní  Vlastu
Ferencziovou, která nastoupila na místo dal�í
knihovnice 1.dubna. To také pøinese mo�nost
roz�íøení  otevírací doby knihovny. Ve ètvrtek
bude otevøeno od 8:00 hodin  ráno doposud
bylo  otevøeno  a�  od  10:00  hodin.  Paní
Ferencziová  zároveò  povede  i  mìstskou
kroniku. Pøípadné podnìty mù�ete zasílat na
adresu kronikavelesin@seznam.cz.
  O  v�ech  novinkách  i  nadále  budeme
informovat  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.
Za Mìstskou knihovnu Vele�ín

Jana Buchancová
Telefon: 380 331 847, 731 181 433,

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

Leto�ní  rok  jsme  odstartovali  tøíkrálovou  sbírkou,  do  které  se
aktivnì zapojily dìti z NZDM Molo.
Na�ím prvním  tématem v novém  roce bylo uvìdomìní  si  sebe  sama.
U�ivatelé se zamý�leli nad svými schopnostmi a  tím,  jak  je vyu�ívat.
Spoleènì jsme zapracovali na zvý�ení sebevìdomí.
  Mìsíc  únor  patøil  lásce  a  sebelásce.  S  u�ivateli  jsme  v  tomto
zamilovaném  mìsíci  vyrábìli  voòavá  mýdla  a  svíèky,  kterými
obdarovali své nejbli��í. V klubu jsme si povídali o lásce, dospívání a
také o rozdílech mezi holkou a klukem.

Oproti  pøede�lému  mìsíci,  kdy  se  u�ivatelé  zamý�leli  sami  nad
sebou, dostali  tentokrát za úkol zamyslet se nad � svìtem okolo nás�.
Povídali jsme si o rùzných rostlinách a
bylinkách,  jejich  vyu�ití  a  o  jejich
pøíznivých  úèincích  pro  na�e  tìlo.
Spoleènì  jsme  si  je  v  klubu  zasadili  a
vyrobili rostoucí hlavy.

Ve�kerý program a aktivity v klubu
byly  pøizpùsobeny  momentálním
potøebám u�ivatelù.
Autor  èlánku:  pracovnice  v  sociálních
slu�bách Molo Mgr. Ivana �áèková

Základní umìlecká �kola Vele�ín vypisuje pro zájemce o studium
v hudebním oboru 1. kolo talentové zkou�ky ve dnech 23. a 27. kvìtna
2019.  Ve  ètvrtek  23.  kvìtna  2019  probìhnou  talentové  zkou�ky  od
15.30  do  16.30  ve  tøídì  hudební  nauky  v  1.  patøe  nad  mìstskou
knihovnou. V pondìlí 27. kvìtna pozveme zájemce od 16.00 do 17.00
do ZU�, U Høi�tì 527 (v budovì SO�). Nìkteré dìti 1. kolo talentové
zkou�ky  vykonaly  v  bøeznu  v mateøské  �kole,  proto  prosíme,  aby  se
k  tìmto  termínùm  talentových  zkou�ek  dostavili  pouze  ti,  kteøí  je�tì
zkou�ku nevykonali. V leto�ním roce máme poprvé talentovou zkou�ku
dvoukolovou. Je to z toho dùvodu, �e mù�eme pøijmout omezený poèet
zájemcù  o  studium.  Ke  2.  kolu  talentové  zkou�ky  budou  vybraní
uchazeèi pozváni.

Chtìla  bych  je�tì  zdùraznit,  �e  pokud  dítì  nepostoupí  do  2.  kola
talentové zkou�ky, neznamená to, �e nemá hudební vlohy. Mo�ná se mu
zrovna  pøi  zkou�ce  nedaøilo,  mo�ná  mu  nebylo  dobøe,  nebo  je�tì
potøebuje  èas,  aby  dozrálo.  Prosím  tedy  vás  rodièe,  nevzdávejte  to
v pøípadì, �e jsme va�e dítì poprvé nepøijali.
 Pøijímat mù�eme dìti od 5 let vìku. V pøípadì, �e Vám vý�e uvedené
termíny nevyhovují, je mo�né si domluvit termín náhradní.

Na�e  �kola  nabízí  vzdìlávání  ve  dvou  oborech  �  ve  výtvarném
a hudebním. Ve výtvarném oboru je vyuèována výtvarná tvorba (plo�ná
a  prostorová  tvorba,  objektová  a  akèní  tvorba)  a  výtvarná  kultura.
Výuka probíhá jednou týdnì 3 vyuèovací hodiny. V hudebním oboru se
vyuèuje høe na akordeon, klavír, housle, kytaru, violoncello, zobcovou
a pøíènou flétnu, klarinet, saxofon, na bicí a na klávesy a sólový zpìv.
Na�i �áci mohou také chodit na hodiny pìveckého sboru a mohou získat
hudební zku�enosti v souboru Cvrèci a dal�ích uskupeních.

Marie Procházka �tanglová, øeditelka �koly

Ráda bych Vás pozvala na na�e akce, které na�e �kola v kvìtnu poøádá.
22. kvìtna od 18.00 probìhne v  sále  �koly koncert  tøídy p. Michaely
Kadlecové.
28.  kvìtna  od  18.00  Vás  srdeènì  zveme  na  koncert  smyècového
oddìlení do galerie Jakub.
31. kvìtna se na�e �kola pøipojí k celostátnímu happeningu ZU� Open
poøádanému  Nadací  Magdaleny  Ko�ené.  Na  námìstí  pod  ka�tanem
pøipravujeme  od  15.00  do  18.00  program  plný  tance,  hudby
a výtvarného umìní nazvaný Pøíbìh barev.

Tì�íme se na vidìnou.
Za ZU� Vele�ín Marie Procházka �tanglová

v  tomto  roce  po  na�em  kraji  pohybovaly  armády  o  celkovém  poètu
45 000 mu�ù. Jaký dopad to mìlo na civilní obyvatelstvo se mù�eme jen
domý�let.

Na  letním  festivalu  Pomal�í,  na  který  jste  zváni  15.  èervna  do
Vele�ína, se vám pokusíme pøiblí�it, jak asi vypadal �ivot �oldnéøù v té
dobì a pøipomeneme si i konkrétní události v na�em mìstì.

S laskavým svolením Mgr. Moniky Konrádové, která mi poskytla
svou diplomovou práci na téma ,,Archeologie novovìkých vojenských
le�ení,  táborù  a  polních  opevnìní  v  Ji�ních  Èechách�  ,  se  v  pøí�tím
zpravodaji pokusím v krátkosti pøiblí�it dobu a události v datech.
PS: Trocha historie nikoho nezabije.

V�em krásný kvìten.
Jirka Rù�ièka

Pro  zájemce  jsou  pøipraveny  k  prodeji  (v  omezeném mno�ství)  nové
vlajky se znakem mìsta: rozmìr 90 x 60 cm. Cena je 250 Kè.
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Stejnì  jako  vloni  se
vìt�ina  rychlostních
zkou�ek  jede  v  �ir�ím
okolí  Kaplice,  tentokrát
ale posádky zavítají také
do Vele�ína. Na parkovi
�ti u Jihostroje bude v pá
tek  17.  kvìtna  veèer
pøipraveno  témìø  pùlho
dinové  pøeskupení  sou
tì�ních  vozidel.  První
závodní  speciály  sem
zaènou  pøijí�dìt  kolem
19.  hodiny.  Za  zmínku
urèitì  stojí  také  tradièní
setkání jezdcù a fanou�kù
èeskokrumlovské  rallye,
které  se  uskuteèní  ve
støedu  od  19  hodin  na
Letním parketu Holkov.

      2.místo v povinných sestavách jednotlivci

      2.místo ve sportovním boji
      3.místo v povinných sestavách jednotlivci

      3.místo v povinných sestavách jednotlivci

      2. místo v povinných sestavách � tým
      3.místo ve speciálních technikách � tým
      3.místo  sebeobrana

      2.místo ve speciálních technikách � tým

  Na  mistrovství  Evropy  do  italského  Rimini,  uskuteènìného  ve
dnech 1.47.4. se sjelo pøes 800 závodníkù z 30 ti zemí. Èeská republika
odcestovala  se  43  závodníky  a  témìø  jednu  osminu  týmu  tvoøili
závodníci  z  Taekwondo  �koly  Vele�ín.  Veteránskou  kategorii
zastupovali  Hana  Císaøová,  Zdenìk  Rube�  a  Franti�ek  Jeøábek,
seniorskou Dominik Sluka  a  juniory Franti�ek Halabrín. Soutì�ilo  se
v  pìti  disciplínách  a  kromì  Hanky  Císaøové,  byli  v�ichni  i  souèástí
týmù. Jeliko� takovýto poèet reprezentantù byl za celou dobu existence
pro  vele�ínský  oddíl  unikum,  rozhodl  se  trenér  vele�ínských  Milan
Proke� a vedoucí soutì�ního oddìlení Radek Sluka, podívat se pøímo do
jámy lvové, za svými svìøenci. A proto�e  tento nápad mìlo  i nìkolik
rodièù  z  èeského  týmu,  podíl  èeských  fanou�kù  nebyl  zanedbatelný.
Zároveò  byl  na  závodech  pøítomen  i  otec  èeského  taekwondo,  mistr
Hwang Hoyong, který je pøedsedou svìtové technické komise.

Závody zaèínaly a� ve støedu a  tak si  fanou�ci pøi cestì prohlédli
Benátky  a  v  úterý  veèer  se  ji�  na  hotelu  zdravili  s  èeskými
reprezentanty. Ve støedu v�e vypuklo naplno a nutno poznamenat,  �e
tentokrát  velmi  vázla  organizace  a  program  závodù.  Kategorie  byly
nìkolikrát pøehazovány ze dne na den a tak výsledkem bylo, �e v prvním
dni, kdy mìly být odcvièeny povinné sestavy, naskoèilo zpo�dìní cca
tøíhodinové. Z vele�ínských se na  tatami nikdo nedostal. Dal�í den  to
bylo ov�em jiné. Ráno zastihlo Franti�ka Jeøábka skoro nerozcvièeného
a  ji�  musel  jít  do  souboje  s  øeckým  závodníkem.  I  pøes  poèáteèní
hendikep Franti�ek vybojoval krásnou . To Hanka
Císaøová mìla  ji�  více  èasu  na  zahøátí  celého  tìla  a  výsledkem  byla
krásná . Mezitím docvièil  i Zdenìk Rube�  a  jeliko� nepøe�el
pozdìji pøes ruského závodníka, byl na tom stejnì jako Fanda Jeøábek

!  Na  jiném  ringu  se  týmu  na�ich  juniorù,  kde  byl  i  Franti�ek
Halabrín,  podaøil  dal�í  husarský  kousek,  kdy�  vyskákal   ve
speciálních  technikách.  Ve  tøetím  soutì�ním  dni,  kdy  se  neustále
navy�ovala  ztráta  z  úvodu  �ampionátu,  se  veteráni  dozvìdìli,  �e
v�echny zbývající disciplíny pojedou a� v nedìli. To u� se ale leskla na
hrudi Dominiku  Slukovi  za  týmovou  soutì�
v  povinných  sestavách,  ke  které  následujících  dní  pøidal  je�tì

ze speciálních technik a  ze sebeobrany.

Ná� oddíl  vznikl pøed 17 lety a hned od zaèátku si stanovil velký cíl
� dostat se do ligy, co� pøedstavovalo mít k dispozici prostor, který bude
splòovat  její  herní  parametry.  Díky  vstøícnosti    generálního  øeditele
Jihostroje a.s. � pana ing. Jiøího Gerleho, který si uvìdomuje dùle�itost
sportu mláde�e, nám bylo umo�nìno jít za svým snem:  z bývalé jídelny
se stala sportovní hala se zázemím pro více spolkù. Zaèali jsme od nuly,
ale s tak obrovským nad�ením, �e jsme zatím ka�dou sezónu skonèili na
je�tì  lep�ím  stupínku.    Pøes  okresní  soutì�,  okresní  pøebor,  krajskou
soutì�, krajský pøebor  a� do divize. Tam jsme byli pátí, dal�í rok tøetí.
  Letos  jsme  chtìli  zase  postoupit  vý�,  a  proto  jsme  se  slouèili
s dru�stvem Pøídolí A. Strategie se ukázala správná, nebo� první pùli
(od  záøí  do  prosince)  jsme  jen  s    jedinou  prohrou  byli  v  tabulce  na
1. místì  ze  12 dru�stev  ( Strakonice, Sokol È.B., Sobìslav, Studená,
Kaplice,Tøeboò,  Prachatice,  Tábor,  Týn  n.Vl., Orel È.B., Hluboká  n.
Vltavou). V druhé pùli (leden a� duben) jsme v�ak byli oslabeni, proto�e
jeden z klíèových hráèù Roman Vraspír si vá�nì zranil koleno. Pøesto
chlapi dál tvrdì makali a vybojovali nádherné  2. místo!!!  V divizním
�ebøíèku  je  J. Kamera ml. na   11.místì,   M. Fesl na   13. místì,  a ve
ètyøhrách mají  tito dva  spoluhráèi  3.místo s 90%  úspì�ností. Tradici
jsme neporu�ili, opìt jsme se zlep�ili, tak�e na�i fanou�ci mají radost.
Dìkujeme  za  podporu  lidem,  kteøí  oceòují  nejen  skvìlé  výsledky
dospìlých, ale  i dlouhodobou práci s dìtmi.
                                                                                         D. Javoøíková
Na  fotce na  str.15   zleva první  øada: Kamil Betka,  Josef Strapek,

Du�an Bla�enec, Josef Kamera st.;  zleva druhá øada: Roman Vochozka,
Martin Fesl, Roman Vraspír, Josef Kamera ml..

Bohu�el, v sobotu naveèer se ji� výprava èeských fans vracela domù
a tak pøi�la o medailové �nì veteránù, které si kvùli �patné organizaci
soutì�e musela odøíci. Titulem  se mohou py�nit v�ichni tøi
vele�ín�tí  veteráni,  po  nároèném  nedìlním  soutì�ním  dni.  Celkovì
skonèila Èeská republika na leto�ním ME na krásném ètvrtém místì za
Øeckem, Ukrajinou a prvním Ruskem, k èemu� jí i svými výkony hodnì
pomohli reprezentanti z Vele�ína.

Barevné fotografie k èlánku jsou na str.15
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Pøijmeme plavèíky na letní
brigádu od èervna do záøí.

DPP  120 Kè/hod.
Uchazeè musí být dobrý plavec.

Za�kolení zajistíme.

Pøijmeme uklízeèku na letní bri
gádu od èervna do záøí. DPP � 90

Kè/hod.

Kontakt: Karel Krejèí
602 379 331
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Hrady na Mal�i � pozvánka Poøe�ín

Sobota 11.kvìtna 2019 od 10.00 hod.,
zaèátek pøedstavení v 15.00 hod.

Pøijïte strávit pohodový den, který si mù�ete okoøenit prohlídkou
hradu, pøi které za�ijete nìco, co by se vám na velkých hradech nikdy

nepøihodilo!
Pro dìti budou na hradì tradièní koníèci! Hradní kuchynì pøipravuje

peèená �ebírka s køenem a nìco pro dìti!
Vstupné 200 a 100 Kè

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

� J �
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

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
 mikroregionu Pomal�í: www.pomalsi.cz

 � rezervace míst:
tel:  721 375 895 ( Lenka �vecová )

Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù
 � rezervace vstupenek online:

program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina

mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

salonek s interaktivní tabulí  (budova kina) sál kina se stolovou úpravou
a nejmodernìj�í promítací technikou,  i stolová úprava

  �  mo�nost    poøádání  komornìj�ích
pøedná�ek (øadová i stolová úprava s promítacím zaøízením)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jaroslav Bartizal  tel.:725 919 382
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