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na prahu léta mi dovolte po�ádat vás o spolupráci. Pro mìsto
zpracovává  spoleènost  City  Upgrade  koncepci  rozvoje,  která
navazuje na strategický plán. Jejím cílem je zjistit, jak si obèané
pøedstavují  Vele�ín,  kde  vidí  prostor  pro  zlep�ení.  Koncepce
povede k návrhùm míst a  lokalit, kam rádi chodíte. Zji��ování
problémù  èi  naopak  nevyu�itých mo�ností  ve Vele�ínì  se  bez
obèanù nemù�e obejít. Jaký smysl by mìla koncepce vytvoøená
od stolu, by� by byla sestavená nejlep�ími odborníky? Architekti
ze  City  Upgrade  ji�  strávili  ve  Vele�ínì  tøi  dny  procházením
mìsta a peèlivì sestavili dotazník, který je dùle�itým podkladem
pro  vznik  koncepce.  Najdìte  si  10  minut  na  jeho  vyplnìní,
pomù�ete tím zlep�it mìsto, kde v�ichni �ijeme!

Rád bych na tomto místì podìkoval v�em, kteøí se podíleli na
pøípravì a organizaci festivalu Pomal�í, zejména tìm, kteøí  tak
èiní  ve  svém  volném  èase  bez  nároku  na  odmìnu.  Mohu
prozradit,  �e  ji� nyní  se pøipravuje dal�í  roèník.  Jeho  tématem
bude�to se nechte pøekvapitJ.

Dobrou  zprávou  je,  �e  by  se  v  pùlce  èervence  mìla  opìt
otevøít  restaurace  U  Zlaté  Podkovy,  kterou  bude  provozovat
soukromník.V  souèasné  dobì  tam  probíhají  pøípravné
a úklidové práce.

Pøeji v�em krásné léto, u�ijte si letní akce ve Vele�ínì i jinde,
na nìkterých z nich se urèitì uvidíme.

Petr Vágner, starosta

Èas prázdnin a dovolených je tady. I na�e rozjeté akce se blí�í
k závìru.

Ve  ètvrtek  20.6.  jsme  kolaudovali  vodovodní  øad  na
Holkovì,  kanalizaèní  øad  pojede  dle  projektu  ve  zku�ebním
provozu.  Pøebrali  jsme  dokonèené  kolumbárium  u  kostela  sv.
Václava a èeká nás pøejímka a kolaudace nového urnového háje.
(foto  na  str.10)  Pøi  té  pøíle�itosti  bych  vás  rád  pozval  na
slavnostní �ehnání (vysvìcení) na�eho nového pohøebi�tì, které
provede  svìtící  biskup èeskobudìjovický  , Mons. Pavel Posád
v úterý 16.7. ve 14 hodin.

Dal�í  dokonèenou  stavbou  bude  nový  chodník  na
Vele�ínském  Nádra�í  vèetnì  veøejného  osvìtlení  a  povrchu
komunikace.  ( pokraèování èlánku na str.3 )



2



3

, záchranné
slu�bì nemocnice Èeský Krumlov  a Policii ÈR,  za pomoc pøi
dopravní  nehodì,  která  se  stala  25.5.2019  v  obci  Vele�ín
u èerpací stanice Benzina.

Zároveò  Jiøímu  Kej�arovi,  Radkovi  Adamèíkovi  a  v�em
lidem, kteøí pomáhali u této nehody.

Vøelé  díky  také  patøí  pí.Ivetì  Lavièkové,  byla  mi  velkou
oporou pøi mém zranìní. IVETKO, velké díky!!!

Helena Soukupová s man�elem

  Mìstskému  úøadu  ve  Vele�ínì  a  panu
starostovi za pøání a dárek k mým narozeninám a paní Zdence
Papírové a Maru�ce Uretschlägerové za milou náv�tìvu.

                Jan Krupica

  za  milé  blahopøání  k  narozeninám
p.starostovi  ing.Petru  Vágnerovi,  pí.Zdeòce  Kleinové,
Müllerové  a  Opekarové.  Za  Jednotu  Kaplice  pí.Doubkové
a  Surerauerové.  Dále  dìkuji  v�em  pøátelùm,  kteøí  mì  svou
náv�tìvou velice potì�ili. Dìkuji.           Syslová

  Mìstskému  úøadu  ve  Vele�ínì  za  pøání  a  dárek
k mým narozeninám. Také  dìkuji  Základní  �kole  ve Vele�ínì
za blahopøání. Dìkuji za milou náv�tìvu paní Opekarové a paní
�áèkové.

Bohuslava Baldíková, Vele�ín 374

Sbor dobrovolných hasièù Vele�ín dìkuje spoleènosti Linde
Pohony s.r.o. za finanèní sponzorský dar pro mladé hasièe

Dìkuji v�em, kteøí se jakkoliv podíleli na pøípravì a realizaci
Dìtského  dne  v  sobotu  1.èervna  2019.  Dìkuji  èlenùm
sportovních klubù, kteøí zajistili jednotlivé disciplíny a èásteènì
i  ceny  pro  dìti.  Klubu  FC  Vele�ín  za  poskytnutí  høi�tì
a pøedev�ím Tomá�ovi Èulíkovi za zaøízení zázemí, obèerstvení
a cen pro dìti. Urèitì chci podìkovat i Michalovi Kosteèkovi za
pomoc pøi stavìní lezecké stìny a výdej buøtù a Pavlovi �upovi,
který  zajistil  dal�í  obèerstvení  a  pøístup  na  WC  v  budovì

Dìlo se toho hodnì a bì�ný náv�tìvník si to u�ívá a vìt�inu
problémù v zázemí ani nezaznamená. Snad jen to, �e pøi�la po
21. hodinì bouøka, kterou jsme èekali u� daleko døíve. Na�tìstí
pr�elo sice hodnì, ale bez vìtru. Tak�e  jsme nemuseli pøeru�it
koncert Oskara Petra a kdy� pøed koncem jeho vystoupení pr�et
pøestalo, voda se rychle odpaøila a pokraèovalo se dál podle plánu.
I festival malého rozsahu se zaøizuje témìø rok dopøedu. Ka�dé
vystoupení  se  musí  domluvit,  zajistit  organizaènì  i  technicky
a na v�echno jsou potøeba lidi. Proto dìkuji pøedev�ím kolegovi
Jardovi Bartizalovi, který organizoval, spoleènì s Kájou Krejèím
ml., program na velkém podiu. Klapalo to témìø na minuty. Ani
dé�� nic nezabrzdil. Díky Luká�ovi, Markovi i Pavlovi Èerných
za  spolupráci  na  svìtlech,  zvuku  a  zaji�tìní  obrazovky.  Bylo
fajn, �e se koncert nepøeru�il ani bìhem de�tì. Nakonec v tìch
stáncích  i  velkém  stanu  nahoøe,  kde  obrazovka  byla,  se  lidi
krááásnì maèkali. Alespoò mìli k sobì blí��

Díky také v�em, kteøí zaji��ovali obèerstvení. Nìkdo øekne,
�e  to  dìlají  proto,  aby  si  vydìlali,  ale  ono  to  tak  úplnì  není
pravda. Ka�dý z nás by se také radìji bavil a dopøál si k tomu
ve�kerý servis. Já po tìchto zku�enostech hluboce smekám pøed
ka�dým,  kdo  doká�e  stát  5,  10  i  více  hodin  na  nohách
a  obsluhovat.  A  to  u�  nemluvím  o  tom,  co  tomu  samotnému
prodeji v�echno pøedchází. Tak�e opravdu díky.

Dìkuji  i  v�em dal�ím  dobrovolnicím  ze  spoleènosti  pøátel,
které  celou  noc  pøed  festivalem  pekly  chleba  na  Kantùrkovci
a pak  je�tì celý den peèivo prodávaly. Samozøejmì se  to  týká
i chlapù, kteøí jim v noci pomáhají. Dìkuji i na�im pomocníkùm
na grilování Jardovi a Petrovi, kteøí se starali o obèerstvení nejen
náv�tìvníkù festivalu, ale i v�ech pracovníkù a brigádníkù.

Díky i v�em zamìstnancùm pracovní èety, kteøí v pátek v�e
postavili, v sobotu ráno nanosili stoly a lavice, v nedìli ráno, ne�
jdou  lidi  na m�i,  zase  celé  námìstí  uklidili  a  v  pondìlí  slo�ili
stany.

Tím  se  dostávám  k  dal�í  na�í  velké  podpoøe,  kterou  jsou
místní hasièi. Pomáhali u� v pátek s ukotvením velkého pódia
bannery s vodou. V sobotu se stavbou zázemí, ale hlavnì se po
celý  den  støídali  ve  slu�bách  a  zaji��ovali  i  zdravotnickou
pomoc. A jak se ukázalo, bylo to potøeba, proto�e kromì malých
incidentù  se  stala  vìt�í  nehoda,  kdy  po  pùlnoci  museli  volat
k  jednomu  úrazu  sanitku.  Jejich  zákrok  byl  rychlý
a profesionální. Podporu jim poskytl i mìstský strá�ník. Nebyl
to pøíjemný okam�ik, ale i to se na takových akcích stává. Díky.
Kdy� u� jsem u té podpory, dìkuji i místním rybáøùm, kteøí nám
poskytli  pro  úèinkující  zázemí  na  Kmínalce.    Zpùsobili  jsme
i men�í ��kodu na majetku�, kdy pøi støelbì z kanónu praskla dvì
okna.  V�e  se  vyøe�ilo  na  místì  a  majitel  to  bral  s  humorem.
Prostì kdy� se �válèí�, tak mohou nastat i takové situace.

Nakonec  chci  podìkovat  Jirkovi  Rù�ièkovi  za  organizaci
historického  doprovodného  programu  a  za  dal�í  technickou
podporu na horní èásti námìstí. Dìti urèitì ocenily i vodní mlhu,
která krásnì osvì�ovala. A to krásné blátíèko, které vzniklo, bylo
prostì neodolatelné�

Dìkuji  také  starostovi mìsta  a  v�em  radním, kteøí  poskytli
finanèní podporu festivalu. Na financování se podílí i KIC mìsta
Vele�ín,  ale  podpora  mìsta  je  nepostradatelná.  Také  nám  do
rozpoètu pøispìje Svazek mìst a obcí  regionu Pomal�í a MAS
Sdru�ení Rù�e.

A  abych  nezapomnìla,  k  celkové  atmosféøe  pøispìl
i ohòostroj od nejmenovaného nad�ence.

A  úplnì  nakonec  dìkuji  v�em  obyvatelùm  námìstí
a nejbli��ího okolí, kteøí snad pøe�ili ve�keré dìní bez vìt�í újmy
a s  trpìlivostí. Tak�e pokud v�e pùjde podle plánu. Mù�ete se
pøí�tí rok 13. èervna 2020 tì�it znovu.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

...   pokraèování ze str.1
  Krásnì  se  rýsuje  budova  nové  ZU�  u  po�ty,  kde  sice

nejsme investory, ale partnery. Myslím si, �e nejen dìti se mají
na co tì�it.

Rád  bych  podìkoval  v�em,  kdo  se  podíleli  na  pøípravì
a  realizaci  leto�ního  festivalu Pomal�í. Náv�tìvníci  si pøi�li na
své  a  vzhledem  k  rozlo�ení  programu  se  bavily  v�echny
generace. Jak u�  to  tak bývá, známe    termín pøí�tího festivalu,
a  to  13.6.2020. Mám na  starost  opìt  ,,historickou�  èást. V�dy
hledám  téma  spojené  s Vele�ínem k  danému  roku.  Pokud  vás
zajímá,  jaké  téma se vá�e k  roku  ..20, hledejte v mikrohistorii
Vele�ína jméno Toman (www.pratelevelesin.cz ). Napoví vám,
do jaké doby se pøí�tí rok pøeneseme. Víc neprozradím.

Rád  bych  znal  vá�  názor  na  zatím  teoretickou  mo�nost  �
zalo�ení kvìtnatých luk místo travnatých porostù. Bylo by tøeba
vytypovat  lokality,  kde  by mohla  louka  fungovat,  tak  jak má
a  kosila  by  se  a�  po  odkvìtu.  Není  to  levná  ani  jednoduchá
zále�itost.  A  tak  to  bude  téma  i  pro  odborníky,  kteøí  nám
zpracovávají generel zelenì a vizi rozvoje krajiny. Pokud máte
nìjaký typ, dejte mi prosím vìdìt.

Zru�ení  výzvy  �  pro  nezájem  ru�íme  výzvu  k  dodání
srovnávacích fotografií za posledních 30 let.

Z pøírody: leto�ní úroda èápat nad Hou�vákem: 4 kusy!!!
Pøeji v�em krásné léto a klidnou dovolenou.

Jirka Rù�ièka ,místostarosta
tel: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz

                                 strá�níci MP : 604 189 828, 736 600 799
pracovní skupina: 603 537 754

restaurace Na Høi�ti. Není to samozøejmost, proto�e na Dìtském
dni bylo jenom soutì�ících dìtí kolem 200 a v�ichni mìli s sebou
doprovod. Tak�e úèast byla opravdu velká a bez  této základní
obslu�nosti, by  to ne�lo. Také dìkuji za pexeso a omalovánky
spoleènosti Partners. Nakonec je�tì podìkování patøí radì mìsta,
která Dìtský den finanènì podpoøila.
Díky také mým kolegùm a Lapkùm od Mal�e, kteøí zpestøili ná�
program støelnicí.             Hanka Rù�ièková



4

Kdy�  pí�i  tyto  øádky,  tak  se
blí�í  konec  �kolního  roku  a  je  na
èase  trochu  bilancovat.  Jako
ka�dým rokem jsme se zapojili do rùzných projektù øádovì za
desítky  milionù  korun,  které  nám  napomù�ou  jak  v  dal�ím
vzdìlávání  na�ich  �ákù,  tak  i  v  zlep�ování  jejich  ubytovacích
podmínek. Povedlo se nám vybudovat pravdìpodobnì nejvìt�í
a nejmodernìj�í akreditovanou testovací uèebnu ECDL v Èeské
republice, která výbornì zapadá do konceptu dal�ího smìøování
na�í �koly. Mimo jiné zvy�uje úroveò digitální gramotnosti a tím
podstatnì zvy�uje �anci uchazeèe o zamìstnání na trhu práce, co�
je hlavním posláním �koly na�eho typu.

Na Domovì mláde�e jsme v mìsíci kvìtnu ukonèili druhou
etapu modernizace ubytování, v rámci které jsme nechali vyzdít
jádra a vymìnit ve�kerá potrubí v dal�ích ètyøech �stupaèkách�
ve  v�ech devíti patrech vèetnì sklepù. Dal�í kalendáøní rok nás
èeká  poslední  etapa  modernizace,  výbìrové  øízení
pøedpokládám, �e probìhne na podzim tohoto roku.
V  tomto  �kolním  roce  jsme  poøídili  do  dílen  také
programovatelnou  robotickou  ruku,  ke  které  nám  firma Engel
Kaplice poskytla formou zápùjèky pásový  dopravník, tak�e teï
mù�eme  simulovat  ve  výuce  reálnou  výrobní  linku
obsluhovanou robotem.

Také  bych  chtìl  vyu�ít  této  pøíle�itosti  a  i  touto  formou
podìkovat  Ing.�ípkové,  která  vykonávala  skoro  devìt  rokù
funkci  zástupkynì  øeditele  pro  teoretické  vyuèování  a  která  ji
ukonèila na vlastní �ádost ke dni 30.6.2019. Doufám, �e i nová
zástupkynì na této pozici bude stejnì úspì�ná.

Od nového �kolního  roku se nám do prvního  roèníku hlásí
120 nových �ákù, celkovì jich budeme mít 458, co� je o 30 víc,
ne� v roce minulém.
                                                                  Milan Timko, øeditel

Pøes  prázdniny  bude  klubíèko  oficiálnì
zavøené. Znovu se zaèneme scházet   od záøí 4.9 ka�dou støedu.
V létì se mù�eme domluvit a sejít se buï v klubíèku nebo venku
na høi�ti � sledujte FB stránky, kde budeme o pøípadné schùzce
informovat.
Co bylo:
    5.6. jsme spoleènì oslavili DÌTSKÝ DEN

  19.6. jsme se rozlouèili pøed prázdninami u opékaní buøtíkù
Za MC Vele�ínské klubíèko Hanka Trávníková

Kdy:  11. záøí 2019 v 16:30
Kde:  sraz pøed kinem ve Vele�ínì

Srdeènì zveme v�echny zájemce, nejlépe v doprovodu rodièù na
první  schùzku na�eho oddílu,  kde  se dozvíte ve�keré potøebné
informace.

Tì�íme se na vás.

Tradièní rybáøské závody pro dìti do 15 let, �O pohár pøedsedy
MO  ÈRS  Vele�ín�  se  konaly  25.5.2019  na  rybníce  Borský  �
Nádra�ák �. Závodilo se , jak je ji� zvykem,  ve dvou závodních
kolech.  V  7  hodin  probìhla  prezentace  závodníkù  a  losování
lovných  míst.  První  kolo  probìhlo  od  8  do  10  hodin,  poté
následovalo obèerstvení závodníkù a krátký odpoèinek.  Druhé
kolo probìhlo od 11:30 do 13:30 hodin. Poté byly seèteny body
z úlovkù a probìhla pøíprava na vyhlá�ení výsledkù.
Ocenìni  byli  za  1.místo Petra Hovorková,  za  2.místo  Jaroslav
Bican, za 3.místo Vít Trnka a za nejvìt�í úlovek Matìj �imek.
Celkem se úèastnilo závodù 14 dìtí.
Nejen pro výherce  byly  pøipraveny poháry  a  ceny  ale  i  ka�dý
zúèastnìný obdr�el drobné ceny, které jsme mohli zakoupit díky
podpoøe na�ich sponzorù Èeský rybáøský svaz, z. s., Jihoèeský
územní  svaz,  Mìsto  Vele�ín,  Øeznictví  Josef  Foitl,  Rybáøské
potøeby  Iveta  Mike�ová,  PEHO  Petr  Hovorka,  VELIMPEX
s.r.o. Døevovýroba, kterým za tuto spolupráci patøí velké díky.
Podìkování  patøí  i  hlavním  aktérùm  v  pøípravách  a  chodu
závodu,  vedoucímu  rybáøského  krou�ku  panu  Otovi
Neubauerovi a dobrovolníkùm z øad na�í organizace.
Petrùv Zdar

Pøedseda ÈRS, z. s., MO Vele�ín Martin Opekar

V období letních prázdnin, tj. 1. 7.� 31. 8. 2019 bude otevøeno
takto:

Pondìlí   8.00 � 11.30, 12.30 � 17.00
Støeda     8.00 � 11.30, 12.30 � 16.00
Ve ètvrtek bude pro veøejnost zavøeno.

V�em náv�tìvníkùm pøejeme krásnì strávené léto.
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/

Foto z vyhlá�ení výsledkù UÈEÒ ROKU
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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.

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

  Chtìl  bych  podìkovat  zastupitelùm  mìsta  za  podporu
a  vyèlenìní  finanèní  èástky  pro  realizaci  investièní  akce  �
chodník  a  rekonstrukce  komunikace  v  místní  èásti  Vele�ín  �
Nádra�í.  Celá  akce    právì  vrcholí. Nádra�í  tak  získává  velice
potøebný  a  estetický  prvek,  který  urèitì  ocení  nejen  místní
obyvatelé  ale  v�ichni,  kteøí  k  nám  zavítají  (komunikace  je
souèástí  hojnì  vyu�ívané  cyklotrasy).  Vozovka  je  vybavena
obrubníky  a  klopená  tak,  aby  stékající  voda  �la  do  kanálù
a nedocházelo k zaplavování nemovitostí jako v minulosti. Nové
veøejné  osvìtlení  je  prodlou�eno  smìrem  k  zemìdìlské  farmì
a mìlo by pøispìt ke zvý�ení bezpeènosti
  Jako v�dy, ne v�e se zcela povede, ne v�em se lze zavdìèit.
Náv�tìvníci i místní se podivují, proè je chodník  tak �iroký, zda
není zbyteènì husté osvìtlení, zda není úzká vozovka...  I  já se
podivoval  a  vznesl  dotaz  na  projektanta.  Bohu�el,  souèasné
stavební  pøedpisy  a  normy  jsou  striktní,  takto  to  pøedepisují.
Stavební  povolení  a  kolaudace  by  v  pøípadì  jejich  nedodr�ení
nepro�la.  �Chodníkosilnice�  typu  Tøebonín  (úzká  vozovka
s velmi nízkým obrubníkem a vyhýbání se vozidel èásteènì po
chodníku) je dnes naprosto nemyslitelná. Tolik na vysvìtlenou.
Kaz na kráse je také fakt, �e se nepovela koordinace s Eonem,
který má ji� rok stavební povolení na ulo�ení vzdu�ného vedení
do  kabelu.  A�  bude  jednou  tuto  akci  realizovat,  nebude  sice
provádìn výkop ve vozovce ale za své vezmou èistì upravené
a vyasfaltované vjezdy k jednotlivým domùm.
  Podìkování  patøí  také  pracovníkùm  firmy  ERTL,s.r.o.,
konkrétnì  pánùm  Josefu  Slaninovi  a  Miroslavu  Bittengelovi
(foto  na  titulní  stranì    pánové  uprostøed)  a  jejich  nìkolika
pomocníkùm. Tito pracovníci vytvoøili kvalitní dílo. Práce  jim
�la  od  ruky  a mimo  asfaltování  (firmou Swietelsky)  a montá�
elekroinstalace  osvìtlení,  realizovali  ve�keré  práce  v  malém
kolektivu  tøí  a�  pìti  pracovníkù.  S  pomocí  mechanizace  ale
i  ruènì. A  to  i pøes nepøízeò poèasí, kdy se vystøídala úmorná
vedra,  de�tì  a  dokonce  i  poletující  sníh.  Práce  se  sna�ili,  po
domluvì  místními  obyvateli,  koordinovat  tak,  aby  sni�ovali
nepøíjemný  dopad  stavebních  èinností  na  bì�ný  �ivot  v  na�í
lokalitì. Ne v�dy to v�ak bylo mo�né.

Podìkování  patøí  i  sousedùm  ve  stavbou  dotèené  ulici  za
pochopení a  trpìlivost  s komplikovaným pohybem, pøíjezdem,
problematickým zásobováním  a parkováním po dobu stavby.
  A  jedno  velké   je  urèeno  neukáznìným
øidièùm,  kteøí  pøes  nìkolikeré  dopravní  oznaèení  a  zátarasy
projí�dìli stavbou a kromì toho, �e pøeká�eli  také po�kozovali
vyvá�ené kanalizaèní vpustì a èerstvì osazené obrubníky. Jeden
opravdový �umìlec� vjel i do øídké penetraèní asfaltové vrstvy
a  kanálovému  víku  se  vyhnul  jízdou  po  chodníku  a  ten  zcela
znehodnotil.  Penetrace  je  neodstranitelná,  proto  se  muselo
mnoho metrù znovu rozebrat a novì polo�it, vèetnì obrubníkù.

Na závìr  udìlejte si procházku nebo výlet na kole a posuïte
sami. Jste vítáni.

B.Havlíèek, Vele�ín � Nádra�í.

Kdy� rodinu zasáhne vá�né onemocnìní � a� u�
rodièe nebo dítìte � dopadne jeho tíha na ka�dého z jejích èlenù.
Dobøí andìlé dlouhodobì podporují rodiny s dìtmi, ve kterých
se objevila rakovina nebo jiné vá�né onemocnìní. Pravidelnými
finanèními  pøíspìvky  jim  pomáhají  pøeklenout  tì�ké  �ivotní
období.

�Kromì  výdajù  spojených  s  léèbou  èi  rehabilitací  pacienta  se
rodiny sna�í z pøíspìvkù zmírnit dopad vá�ného onemocnìní také
na sourozence,� vysvìtluje �árka Procházková, øeditelka nadace
Dobrý  andìl,  jejím�  prostøednictvím  dárci  �  Dobøí  andìlé  �
podporují  tisíce  rodin po  celé Èeské  republice.  �I  kdy� peníze
nikdy  nevynahradí  èas  rodièe  vìnovaný  dítìti,  nemusí  se
napøíklad  vzdát  oblíbeného  krou�ku  nebo  mohou  vyrazit
s kamarády v létì na tábor èi �kolní výlet,� dodává.

Pravidelnost pomoci

Za necelých 8  let  fungování nadace podpoøili Dobøí andìlé na
Èeskokrumlovsku desítky dìtí. Poèet nových �ádostí o pomoc
ale stále roste. �Kromì rodin, v nich� se rodiè nebo dítì potýká
s  onkologickým  onemocnìním,  podporujeme  ka�dý mìsíc  také
rodiny  s  dìtmi  s  nejrùznìj�ími  vá�nými  onemocnìními  èi
kombinovanými
posti�eními.  Pomoc
je v tìchto pøípadech
dlouhodobá,  èasto
v øádu let,� doplòuje
�árka Procházková.
Ka�dý  dárce,  který
by  chtìl  rodiny
podpoøit,  si  mù�e
zvolit  vý�i  èástky  i
frekvenci  zasílání
pomoci.  Navíc  má
mo�nost  si  pøeèíst
pøíbìh konkrétní  rodiny,  které pomohl. �Staèí  si  na  stránkách
nadace Dobrý andìl vytvoøit registraci a zaslat první pøíspìvek.
Ve  svém  Andìlském  úètu  pak  ka�dý  dárce  vidí  informace
o rodinì,� vysvìtluje �árka Procházková a dodává: �Pro rodièe
pøedstavuje podpora Dobrých andìlù v takto tì�ké situaci pomoc
nejen finanèní, ale také psychickou � mají pocit, �e na to nejsou
sami,  jsou  klidnìj�í  a  mohou  se  tak  více  vìnovat  tomu,  co  je
dùle�ité.

Kontakt nadace Dobrý andìl:
Markéta Køí�ová
PR mana�erka

Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089
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Souèástí Peèovatelské slu�by je i pùjèovna Kompenzaèních
pomùcek. Novì máme k dispozici mo�nost zapùjèit, mimo jiné,
i  polohovací  elektrickou  postel,  po  které  byla  velká  poptávka
z øad veøejnosti. Díky finanènímu daru Diecézní charity Èeské
Budìjovice ve vý�i Kè 24.500, a z  na�ich vlastních zdrojù, jsme
mohli  tuto  postel  poøídit.    Vý�e  pùjèovného  je  k  dispozici
v aktuálním ceníku na�í peèovatelské slu�by.

Dal�í  velmi  poptávanou  pomocí  od  peèovatelské  slu�by  je
dovoz obìdù. Na podnìty na�ich klientù, kteøí odebírají obìdy,
jsme  od  øíjna  loòského  roku  podepsali  smlouvu  s  novou
vývaøovnou  obìdù  �Jídelny  by A. Hoïánek  s.r.o.�  ze Zubèic.
Dle ohlasù strávníkù je kvalita a výbìr jídel na vysoké úrovni.
Nelze  také  opomenout  dlouholetou  spolupráci  s  restaurací
Slovanský  dùm  a  na  Vele�ínsku  s  firmou Foitl  øeznictví
a uzenáøství, v.o.s., jejich ochotu, vstøícnost i chutná jídla.

Vilma �tìpánovávedoucí peèovatelské slu�by
Mgr. Ivana �áèková

Bìhem  �kolního  roku,  probíhala  v  oddíle
�V�eobecná gymnastika pro �kolní dìti� soutì�
ve  víceboji,  který  se  skládal  z  pìti  disciplín.
Soutì�ilo se v pøeskoku pøes �vihadlo, sedy � lehy a døepy na èas,
skoku do dálky z místa a v bìhu.

Vyhodnocení  v  kategoriích  mlad�í  a  star�í  dìti  probìhlo
v tìlocviènì 4. èervna 2019.
V  soutì�i  ve  víceboji  se  umístily  v  kategorii  mlad�í  dìti  na

.
v  kategorii  star�í  dìti  na

    Ve �kolním roce 2019/2020 zahájíme cvièení v druhé polovinì
záøí � sledujte plakátování a nástìnku.
A jaké je to na�e cvièení?

Cvièíme  v  tìlocviènì  Z�  a  procvièujeme  v�eobecnou
zdatnost  a  obratnost,  základy  atletiky,  gymnastické  cviky,
cvièení na náøadí a zdravotní cvièení.

Pou�íváme  rùzné  cvièební  pomùcky,  jako  jsou  �vihadla,
míèe,  overbally,  obruèe,  tenisáky,  padák,  malou  trampolínu,
�plhací  sí�  apod.  Druh  cvièení  se  pøizpùsobuje  vìku  dìtí.
Souèástí cvièení jsou i rùzné hry a soutì�e.
Fotografie z pøidru�ených akcí jako je Mikulá�, masopust, výlet
a ostatní èinnost je mo�né si prohlédnout

Za SK ASPV cvièitelky Jana Voráèková a Monika Votíková
( foto str.2 )

Na poslední trénink v èervnu pøi�ly dìti s malinkatou trémou
v bøi�e,  i kdy� vìdìly, �e ná�  turnaj  je  jen pro radost, a aby si
ovìøily,  jak se od  ledna zlep�ily.   V�ichni v�ak chtìli pøedvést
nejlep�í výkon, proto�e jim pøi�li fandit rodièe nebo sourozenci.
A opravdu byly k vidìní pìknì napínavé zápasy. Zde jsou jména
výhercù:      nejmlad�í  kategorie  �  1.místo  Tomá�  Dvoøák,
2. Al�bìta Gajová,  3.  Barbora Gale�toková;    druhá  skupina  �
1. Lucie Havlíková, 2. Jan Vojèe, 3. Veronika Schoberová;  tøetí
skupina  zku�ených  hráèù  (  reprezentují  Vele�ín  na  okresních
soutì�ích    mláde�e)  �  1.  Matyá�  Borovský,  2.  Simon  Pøibyl,
3. Karel Toncar.  Kdy� bylo dohráno, tak nastal èas na sladkou
odmìnu a pøání hezkých prázdnin.  Pohodové, slunné léto pøeje

 D. Javoøíková.
( foto str.2 )

foto: Noc kostelù 24.5.

foto:
Milion chvilek pro demokracii11.6.                   Festival Pomal�í
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 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci   Povoleno  MkÈR E10951
Výtisk zdarma

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

30.7   Koncert Petra �porcla
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 )

    ( 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

Festival Pomal�í
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Festival Pomal�í

Výstavba kolumbária  u kostela ...                                                                                   ... a urnového háje za farou
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 pod bývalým kulturákem.
Cena dohodou.    tel.: 723 948 583

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

Den øemesel 8.6.



12



13



14



15



16


