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prázdniny jsou za námi, av�ak i pøes léto se pracuje na rozvoji
mìsta.

Vele�ín  mapovali  architekti  ze  spoleènosti  City  Upgrade
a  také  odborníci  na  mìstskou  zeleò.  V�em  obèanùm,  kteøí  se
zapojili do dotazníku, moc dìkuji, va�e nápady a názory budou
v koncepci  rozvoje mìsta zohlednìny. Zastupitelstvo schválilo
smlouvu,  kterou  mìsto  podpoøí  vybudování  základního
technického  vybavení,  pota�mo  tak  samotnou  výstavbu,
v lokalitì Na Vr�ích. Pevnì vìøím, �e ve�keré práce i výstavba
budou probíhat podle plánu. O dal�ích probíhajících stavebních
pracích více v èlánku pana místostarosty. Rada mìsta schválila
zadání  architektonické  studie  høi�tì  základní  �koly,  jeho�
souèástí  bude  i  víceúèelové  høi�tì,  kde  si  �áci  budou moci  na
umìlém povrchu mohou vìnovat fotbalu, florbalu èi nohejbalu.
V souèasné dobì se pøipravuje �ádost o dotaci a také projekt.

Pøes  léto mìli  napilno  i  hasièi  �  vìnovali  se mj.  likvidaci
obtí�ného hmyzu èi pomoci pøi dopravních nehodách. Dobrou
zprávou  je,  �e  by  u�  v  prosinci mohli  k  podobným  pøípadùm
vyjí�dìt zbrusu novým dopravním autem, které se právì montuje
v  nìmeckém Düsseldorfu. Následnì  bude  pøevezeno do Èech,
kde  bude  zhotovena  specializovaná  vestavba.  Poøízení  vozidla
financujeme i za pøispìní Jihoèeského kraje a ministerstva vnitra.

Po  nìkolika  letech  odchází  z  pracovní  èety  pan  Jiøí  Janda.
Patøí mu podìkování za práci na udr�ování vzhledu mìsta.

V záøí se otevøe také zbrusu nová budova základní umìlecké
�koly  vedle  po�ty.  Na  hudební  produkci  v  koncertním  sále  si
poèkáme je�tì o mìsíc déle, výsledek v�ak bude stát za to.

V�em �ákùm, studentùm i uèitelùm pøeji pohodový start do
nového �kolního roku, osobnì mám tu mo�nost pøivítat prvòáky
na�í základní �koly hned 2. záøí.

Petr Vágner, starosta

Zdravím v�echny ètenáøe.
Hned na zaèátku bych vás rád pozval na pøedstavení návrhù

studií zelenì a prùchodnosti krajiny, na kterých spolupracujeme
s odborníky  ze dvou  spoleèností. Studie mù�ete  shlédnout 24.
záøí v 17.30 v na�em kinì a pøispìt  svými nápady ke zlep�ení
okolní prostøedí.

Dal�í mo�ností, jak pøispìt ke zvelebení prostøedí okolo nás,
je zapojit se do podzimního kola celosvìtové akce Ukliïme svìt.
Akce  zaèíná  21.  záøí  a  pytle  na  odpadky  si mù�ete  jako  v�dy
vyzvednout v pøízemí radnice. Nezapomeòte na tøídìní!!!
S blí�ícím se podzimem zaèneme pracovat na rozpoètu mìsta pro
rok 2020. Pokud máte ze své zku�enosti nìjaký návrh (oprava,
obnova,  doplnìní  mobiliáøe    a  pod.)  napi�te  nebo  zavolejte.
Návrhy následnì projednáme v zastupitelstvu.

Nezapomeòte  nav�tívit  novinku  na  autobusovém  nádra�í  :
Miniknihovnièku zøízenou dìvèaty z na�í knihovny. Cítili jsme
potøebu nabídnout lidem nìco jiného, ne� moderní technologie �
,,obyèejnou knihu�.

Z pøírody: Bohu�el jeden z na�ich mladých èápù zahynul na
sloupu VN nedaleko hnízda.

Pro zájemce � 21.záøí na genofondové plo�e Jeryn u Dlouhé,
poøádá  Liga  lesní  moudrosti  Otyókwa  a  ÈSOP  Vele�ín  ,,Den
otevøených teepee�. Podrobnosti v pozvánce LLM.
!!! Pro cestovatele, dobrodruhy a patrioty máme na  radnici ke
koupi speciální vlajky na�eho mìsta!!!
Pøeji v�em krásné záøí.                     Jirka Rù�ièka ,místostarosta

tel: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz
     U�iteèná tel. èísla: strá�níci MP : 604 189 828, 736 600 799

pracovní skupina: 603 537 754
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  touto  cestou
paní  Müllerové  a  paní
Kleinové  ze  Sociální
komise  a  té�  p.  �lunkovi
a  p.  Skøivánkovi,  jako
zástupcùm  dobrovolných
hasièù, za milou náv�tìvu
a  gratulaci  k  mým  88.
narozeninám.  Dìkuji  za
dárkové  balíèky  a  také
dìkuji  pánùm hasièùm, za
pøedání medaile za 50 let u
vele�ínského Sboru dobrovolných hasièù. Moc si vá�ím takové
pocty.

Karel �korvánek

 Mìstskému úøadu Vele�ín a panu starostovi Ing.Petru
Vágnerovi  za  blahopøání  a  dárek  k  mým  narozeninám.  Paní
M.Amchové  a  paní  M.Sumerauerové  za  milou  náv�tìvu
a pøedání dárkù a kvìtin. Dále pak dìkuji odborùm Jihostroje za
milé pøání k mým narozeninám.

                Anna Semerádová

  Mìstskému  úøadu  Vele�ín  za  pøání    a  dárek
k  narozeninám  a  podìkování  pí.Radové  a  Papou�kové  za
doruèení dárku.

Karel Pfeiffer

  dìkuji  mìstskému  úøadu  za  pøání  a  dar  k  mým
narozeninám.  Také  dìkujiza  pøání  odborové  organizaci
Jihostroje  ve  Vele�ínì.  Té�  dìkuji  paní  Z.Kleinové  za  milou
náv�tìvu.                        Josef Veselý

  Mìstskému  úøadu  ve  Vele�ínì  a  panu
starostovi za pøání a dárek k mým narozeninám a paní Andulce
Bohdalové za milou náv�tìvu.

                Jarmila Jirovská

 panu starostovi,  Ing.
Petru Vágnerovi  za  blahopøání  k mým narozeninám,  za milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku  Zdeòce  Papírové  a  Marii
Uretschlägerové.

Jarmila Ryne�ová

  starostovi  mìsta,  odborùm  Jihostroje  a.s.  za
blahopøání  k  75.narozeninám.  Také  pí.Bohdalové  za  milou
náv�tìvu.                     Václav Taraba

 Mìstskému úøadu ve Vele�ínì a panu  starostovi  za
pøání  a  dárek  k  mým  narozeninám.  Také  dìkuji  za  milou
náv�tìvu paní �áèkové a Opekarové.

                Marta Mike�ová

  panu  starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  blahopøání
k  mým  narozeninám.  Paní  Zdeòce  Papírové  a  Marii
Uretschlägerové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.
Té� dìkuji odborové organizaci Jihostroje za písemné blahopøání.

                Vojtìch Hùlka

  Honebnímu
spoleèenstvu  Vele�ín  za  finanèní  sponzorský  dar  pro  mladé
hasièe.

  ve  Vele�ínì  paní
Buchancové  za  velmi  hezky  pøipravený  program  pro  �áky
prvních tøíd Z� Vele�ín. Dìti èekala pohádka, hledání ukrytých
písmenek a nakonec i mo�nost prohlédnout si pøipravené knihy.
Dìti  se  také dozvìdìly,  jak s knihami zacházet a  jak se k nim
chovat. Ka�dá tøída strávila v knihovnì pøíjemnou hodinu a dìti
se tam budou urèitì rády vracet.
                                                 Uèitelky prvních tøíd Z� Vele�ín

Prázdniny utekly jako voda a my se opìt tì�íme na na�e pravidelná
setkání  v  mateøském  centru  Vele�ínské  klubíèko,  které  se  nachází
v  základní  �kole  �  2.  patro  nad  mìstskou  knihovnou.  Centrum  je
otevøeno ka�dou støedu od 9:30 do 11:30 hodin, je v�ak zapotøebí pøijít
nejpozdìji  v 10:00 hodin,  poté  se vstupní prostory uzamykají. Odejít
mù�ete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od
1 do 4 let, ale nav�tívit nás mohou i dìti mlad�í èi star�í (pøed�kolní).
S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve vý�i
30 Kè za rodinu.
   Poprvé se sejdeme ve støedu 4.9.

V prùbìhu záøí/øíjen se chystáme zapojit do akce UKLIÏMÌ SVÌT
� pøesné datum bude upøesnìno na schùzkách a FB stránkách

V nedìli  15.9.  od  912  hod  pro  vás  pøipravujeme opìt DÌTSKÝ
BAZÁREK na hasièárnì

Na nový �kolní rok pøipravujeme v na�ich prostorách dal�í zájmové
aktivity  nejen  pro  dìti,  ale  i  dospìlé.  Pøesný harmonogram najdete  v
prùbìhu  záøí  na  na�em  facebooku.  V  pøípadì  zájmu,  mù�eme
poskytnout  prostory  klubíèka  pro  nìjaké  va�e  zájmové  aktivity,  více
informací na na�em emailu mcvelesin@seznam.cz.
                         Tì�íme se na Vás! 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.

Jak se øíká: ,,V�echny cesty vedou do Øíma�. A právì tam vedla i ta
na�e z Vele�ína. Dlouho oèekávaná pou� Chrámového sboru do Svatého
mìsta zaèala v pondìlí 1. èervence 2019 veèerním odjezdem. Ráno nás
uvítala krásná Florencie,  kterou  jsme  si  prohlédli  z vyhlídky Piazalle
Michelangelo, nav�tívili jsme i Baziliku San Miniato, a poté autobusem
odjeli do hotelù. Po polední pauze na nás èekaly nejznámìj�í památky
Florencie.

Dal�í  den  byla  na  seznamu  Siena.  Siena  je  vyhlá�ená  nejenom
krásnými  památkami,  ale  i  ka�doroèními  dostihy  na  neosedlaných
koních.  Pøi  procházce mìstem  lidé  oslavovali  slavnostním  prùvodem
vítìze. Pou� pokraèovala do Assisi � rodi�tì svatého Franti�ka. Vìt�inu
z nás uchvátil nejenom chrámový komplex San Francesco, ale i mìsto
samotné.  V  podveèer  na�e  cesta  pokraèovala  a�  do  Øíma.  Uvítání
a  poho�tìní  od  milých  sestøièek  Filipínek  a  na  Velehradì  bylo
pøíjemným zakonèením slunného, ale nároèného dne. A kdo toho nemìl
je�tì dost, mohl se projít i veèerním mìstem.

Ráno nás èekala Vatikánská muzea a Sixtinská kaple, kterou díky
své  �patné  orientaci  nìkteøí  nav�tívili  tøikrát. V  pìt  hodin mìlo  dojít
k nejoèekávanìj�í události na�í pouti � zpívání na m�i svaté v Bazilice
svatého  Petra.  Jen�e  nastal  problém.  Pøi  vstupu  do muzea muzikanti
museli  odlo�it  své  nástroje  a  pøi  odchodu  nastal  problém  s  jejich
vrácením.  Ani  si  nedovedete  pøedstavit  hrùzu  nás  ostatních,  jestli
zaèátek vùbec stihnou. Nakonec do baziliky dorazili vèas. I pøes velké
horko a nìkolik kilometrù v nohách se hudební doprovod povedl a m�e
byla pøekrásná. Po ní jsme mìli je�tì dvì minuty na fotku � v Bazilice
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funguje v�e jako �výcarské hodinky. Po veèeøi na Velehradì se nás ujaly
sestøièky a provedly èástí Øíma.

V páteèním programu byla plánovaná náv�tìva Katakomb svatého
Kalisty, kde byla pochována svatá Cecilie, patronka v�ech muzikantù.
Nikomu se odtud moc nechtìlo  v katakombách bylo asi 18°C a venku
pøes  35°C  .  Následovaly  dal�í  a  dal�í  kostely.  V  Bazilice  sv.  Pavla
slou�il ná� otec, Jan Mike�, m�i svatou. Po veèeøi do�lo na posezení se
zpìvem a hudebními nástroji.

V sobotu jsme mìli naplánované nejznámìj�í památky Øíma. Mimo
jiné i Koloseum, Pantheon a dal�í.
Po dal�ím horkém dni nás èekala je�tì dlouhá cesta � tisíc sto ètyøicet
dva kilometrù. A dva èleny je�tì cesta del�í, cesta do Prahy. V nedìli
ráno, v mìsteèku Caorle, po koupání v moøi, otec Jan celebroval m�i na
plá�i. Po cestì jsme se je�tì zajeli podívat na miniatury nejznámìj�ích
staveb  svìta  v  Klagenfurtu.  Pohled  na  Baziliku  sv.  Petra  nám
pøipomnìlo, jak horká a krásná je Itálie.

Dìkujeme  paní  Marii  Pe�kové  za  nádhernou  pou�.  Mìla  velmi
nelehký úkol � sama pøipravovala program a starala se o �edesát lidí od
deseti  do  osmdesáti  let  a  velký  dík  i Vojtovi  za  péèi  o  na�eho  èlena
sboru, který díky tomu i na vozíku mohl nav�tívit v�echny památky jako
ostatní.  Byl  to  pøekrásný  týden  strávený  s  laskavými  lidmi,  plný
krásných zá�itkù a nových pøíbìhù.

Chrámový sbor Vele�ín (foto na str.1 a 2)

První srpnový víkend patøil na kynologickém cvièi�ti U Leti�tì ve
Vele�ínì  akci,  která  ji�  po�esté  pøilákala  úèastníky  nejen  z  na�í
kynologické organizace. Závod Pohár mìsta Vele�ína ráno slavnostnì
zahájil  starosta  mìsta  pan  Petr  Vágner  a  poté  probìhlo  rozlosování
startovních èísel.  Rozhodèími na�í akce byli pánové Kováø a Zborka,
figurantem pan Svoboda.

Po  oba  dny  se  soutì�ilo  ve  4  kategoriích:  ZZO1,  ZVV1,  IGP3
a stopaøský speciál. Pouze nìkteøí mìli to �tìstí pøedvést své výkony za
sluneèného poèasí, ostatní potrápil dé��, ale i tak v�ichni dosáhli velice
hezkého  bodového  skóre.  Pøíjemným  zji�tìním  bylo,  �e  závodu  se
úèastnila  i  generace mlad�ích psovodù,  kdy  sleèna Svobodová  z  na�í
organizace obsadila 2. místo.

Celá akce se uskuteènila nejen díky práci na�ich èlenù, ale i podpoøe
Mìsta  Vele�ín,  spøátelené  kynologické  organizace  z  Kaplice  a  dále
sponzorùm JUKO Petfood s.r.o. a Království krmiv. Jde o vyvrcholení
na�í celoroèní aktivity, která zahrnuje nejen tréninky poslu�nosti, obran
a  stopaøských prací,  které  se  v  nedìli  dopoledne nabízejí  i  veøejnosti
(www.zkovelesinuletiste.cz), ale napøíklad také agility.

Za fotografie dìkujeme paní Danì Pavelkové. (foto na str. 15)
V�em  závodníkùm  dìkujeme  za  úèast  a  do  dal�í  práce  s  jejich  psy
pøejeme mnoho elánu a úspìchù.

A jak celý závod vlastnì dopadl? U jednotlivých kategorií uvádíme
1.3. místo.
ZZO1: Zavoralová,Wagnerová,Walter
ZVV1: Cozl, Klícha, Codl
IGP3: Martynek, Èervinková, Zborková
Stopaøský speciál: Cozl, Svobodová, Bure�ová

Nový  �kolní  rok  zahajujeme  ve  ètvrtek  19.  záøí  pravidelnými
schùzkami pro dìti. Mlad�í (Skøítci) zaèínají od 16:00 a konèí v 17:15,
star�í  zaèínají  v  17:15  a  konèí  v  18:45.  Spoleèné  budou  víkendové
výpravy, které poøádáme zpravidla 1 x za 3 týdny. O víkendu 21.  22.
záøí budeme táboøit na Jerynu, kde v sobotu odpoledne probìhne ètvrtý
roèník  Indiánského  léta  � .  Pozvánku
najdete v nabídce kulturních akcí v  tomto zpravodaji. Srdeènì zveme
v�echny rodiny s dìtmi na stezku pod �irým nebem, na které vás èeká
ochutnávka  z  na�í  kmenové  èinnosti,  probìhne  zde  zároveò
lukostøelecké  setkání  Letní  medvìd  2019  a  bude  pøíle�itost  potkat
vìt�inu  malých  i  velkých  èlenù  kmene.  Zároveò  probìhne  i  zápis
nových  dìtí  do  kmene. Zájemci mù�ou  kontaktovat  náèelníka Radka
Janáka (728 194 469), nebo spoluvedoucí schùzek  Moniku Korbelovou
(721  388  228)  a  Janu  Janákovou  (607  232  374).  Více  o  Lize  lesní
moudrosti a woodcraftu najdete na webu llm.woodcraft.cz.

Co se v uplynulém �kolním roce událo u nás nového? O prázdninách
jsme  tradiènì  táboøili  v  týpích  na  Jerynu.  Letos  se  nám  o  zábavu
postarali  na�i  dva  konì,  kteøí  se  bìhem  noci  zatoulali  z  ohrady  a�
k Netøebicím. Na�li jsme je kombinací stopaøských dovedností a pøátel
na  telefonech.  Uteèence  nakonec  odchytil  pan  �tìtina  ze  Zvíkova,
kterému  moc  dìkujeme,  stejnì  jako  v�em  ostatním  zapojeným  do
hledání.  Dìkujeme  i  v�em  rodièùm  a  pøátelùm  Otyókwy,  kteøí  nám
pomáhali  s  budováním  a  zásobováním  tábora,  ZO ÈSOP Vele�ín  (J.
Rù�ièka) patøí dík za pøípravu táboøi�tì. Dal�í akce: 7.9.6. výprava do
Vy�ného  (náv�tìva  dvou pøírodních  rezervací  v CHKO Blanský  les),
17.19.5.  setkání  pøírodovìdných  oddílù  Zlatý  list  (Hajnice  v CHKO
Tøeboòsko), 6.4. vítání ptaèího zpìvu ve Vele�ínì, 4.4. uklízení okolí
Jihostroje,  16.3.  akce  kánì  a  vítání  jara,  23.2.  výstava  orchidejí  v
Jihoèeském muzeu, 26.1. tvoøení se �icími stroji, 19.1. okolo pøehrady
na  káòata,  28.12.18  lukostøelecké  setkání  Zimní  medvìd,  2.12.18
tvoøení PF, 2.4.11.18 na chatì Fram (Filipova Hu�), 24.10.18 prohlídka
vele�ínské  èistièky  odpadních  vod,  12.13.10.18  táboøení  u  Vìt�í
Vltavice.

(foto a pozvánka na str.2)      Jana Janáková, Kristýna Ratajová
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Rozhodl  jsem se  reagovat na výzvu pana  starosty, kde nás
obèany vyzývá, k vyjádøení se k návrhùm míst a lokalit, kam rádi
chodíme.  Ka�dý  den  chodím  se  svým  pejskem  na  procházky
okolo  polí  a  luk,které  mají  postupnì  zmizet,  pro  zástavbu
architektonicky bezcenných  staveb a  je mi  smutno na du�i,  �e
jsou  mezi  námi  lidé,  kterým  je  lhostejná  pøítomnost,  nato�
budoucnost  pøí�tích  generací.  Pí�i  o  pøedstavitelích Va�í  obce
a  omlouvám  se  tìm  pøedstavitelùm,  kteøí  chovají  úctu
k zemìdìlcùm a pùdì, na ní� pro nás v�echny zaji��ují ob�ivu
a byli  tøeba pøehlasováni zastupiteli opaèného názoru. Tìch se
má  kritika  netýká.  Chápu  snahu  èásti  lidí,  bydlet  ve  vlastním
domku, ale proè tím znièit dal�í a dal�í  ornou pùdu, v dobì, kdy
nám  dává  na�e  pøíroda  a  klima  které  ji  ovlivòuje,  poslední
mo�nost sebezáchovy? Dennì zmizí nenávratnì jedenáct hektarù
ornice a  nejen na dálnice.? Dnes se dová�í padesát procent masa,
osmdesát  procent  zeleniny  a  ovoce,  brambory  z  Nového
Zélandu,  klesá  úroda  vlivem  zmìny  klimatu  a  to  Vám
pøedstavitelé  této obce  stále nestaèí  jako dostateèný argument,
procitnout  a  chovat  se  ke  zdroji  ob�ivy  nás  i  dal�ích  generací
a v neposlední øadì tìch lidí, co na ni pracují, s nìjakou úctou
a pokorou. Vím, �e Vele�ín je obklopen jenom poli a loukami ale
obec není velkomìsto, obec je pøedev�ím oblast, kde právì tyto
louky  a  pole,  musí  slou�it,  k  ob�ivì  národa.  Kdy�  tímto
neuvá�eným jednáním,  zemìdìlce z jejich zdroje ob�ivy jak pro
nì, tak pro obyvatele,  vy�enete  do lesù , aby si vytrhali paøezy
na holinách po kùrovci a seli tam p�enici, tak Vám budou urèitì
vdìèni.

Jsem dùchodce, unavený celo�ivotní prací, u� pro spoleènost
nepotøebný, ale k napsání tohoto mementa, mne evokovala slova
pana  starosty,  co  si  pøejeme  hezkého  v  obci  zachovat,  pøi
realizaci výhledového plánu obce, do pøí�tí budoucnosti ?, bude
je�tì  nìjaká?,  kdy�  nìkteøí  bezohlední  lidé,  s  darem  na�ich
pøedkù, takto hazardnì zacházejí? Musím se ozvat a bojovat za
dìti a matky, které mi pí�í a dìkují za i malou podporu, kterou
prostøednictvím  Dobrého  andìla  jim  mohu  poskytnout,
k záchranì jejich dìtí, které nemìli to �tìstí a onemocnìli tøeba
i  rakovinou.  Tisíce  lidí  na  tento  projekt  pøispívají  a  vìøím,  �e
i  jim  ukápne  slza  soucitu  a  radosti,  kdy�  ètou,  �e  jejich  dar
pomohl  zachránit dal�í dìtskou du�ièku.V co se ale obrátí snaha
tisícù dárcù, kdy� postupným  znièením prostøedkù pro ob�ivu,
jim  nedáte  druhou  �anci,  radovat  se  z  novì  nabytého
�ivota?Nepí�i o této záslu�né èinnosti Dobrých Andìlù abych se
chlubil, jak u� nìkteré z Vás sly�ím, ale Vy, kteøí nemáte tøeba
dùvod pro�ít aspoò obèas pocit radosti, �e mù�ete i v pokroèilém
vìku  i  malou  èástkou,  zachránit  �ivot,  tak  se  pøihlaste,  je  to
høejivý  pocit.  To  jsem  ale  trochu  odboèil  .  Tak,  jako  jsme
smrtelní  mi,  tak  je  smrtelná  i  na�e  pøíroda  i  na�e  vyjímeèná
planeta v celé galaxii a kdo si  tohle neuvìdomuje,  ten nemù�e
rozhodovat, jakou podobu obce zanecháme lidem po nás. Pøeji
ka�dému,  aby  bydlel  podle  svých  pøedstav,  ale  na  za  cenu
nejvy��í, znièit �anci na dobrý �ivot, dal�ím generacím.Nemám
sílu vlastními prostøedky ovlivnit zastavení  této zástavby a byl
bych  rád,  kdy�  mi  napí�í  lidé,  kterým  není  lhostejné,  v  jaké
pøírodì �ijí a kdy� nás bude více, mù�eme více zmoci.

Chtìl bych psát i o jiných problémech, ale inzerce není levná
zále�itost , tak u� jenom poslední moudro. V orné pùdì, je ukryt
ten  nejvìt�í  poklad pro  nás  lidi,  pro  ná�  �ivot  a  to  by  si mìla
radnice  vytesat,  nad  vchod  jejího  úøadu.    Dìkuji  za  Vá�  èas
a pøeji hezké dny.

 Röschl Jaroslav Na Vr�ích 49.
Vzhledem  k  délce  pøíspìvku,  který  pøesahoval  velikost  danou  pravidly  pro
zveøejòování, byla èást pøíspìvku zpoplatnìna jako øádková inzerce.

Od záøí  sídlí ZU� ve Vele�ínì v    novì  zrekonstruovaných
prostorách bývalé spoøitelny. �Vznikl inspirativní prostor, který
probouzí  kreativitu,�  øíká  øeditelka  ZU�  Marie  Procházka
�tanglová.
  Velká výhoda nových prostor je, �e le�í v centru mìsta a �e
poskytuje  zázemí  pro  hudební  i  výtvarný  obor.  Budova  má
unikátní  architektonické  øe�ení,  které  pracuje  zajímavým
zpùsobem zejména se svìtlem. Náv�tìvníky �koly upoutá krásná
mozaika,  na  které  se  podíleli  �áci  výtvarného  oboru  ve
spolupráci s keramikem Vladimírem Markem. �V budovì vznikl
i koncertní sál pro sto dvacet osob, který je øe�en akusticky tak,
aby vyhovoval na�im potøebám,� doplòuje paní øeditelka.
Na vyklízení  tøíd  a  jejich  stìhování  se podíleli  i  dobrovolníci.
Nejnároènìj�í bylo stìhování koncertního køídla, které má témìø
tunu. �Stìhovali ho ve dvou lidech, ale byl to oøí�ek, proto�e ho
pánové museli nést po úzkém toèitém schodi�ti kolem výtahu,�
doplòuje je�tì paní øeditelka.
  Od    záøí  se  tak  mù�e  více  ne�  dvì  stì  dvacet  �ákù    tì�it
do nových tøíd.                       Iva Èerná, foto na str.2

Mìstská  knihovna  pro  své  ètenáøe  pøipravila  hned  nìkolik
novinek.  První  z  nich  bude  hned  na  zaèátku  záøí. Nese  název
RANDE  NASLEPO  a  potrvá  a�  do  konce  tohoto  roku.
V  knihovnì  bude  police  knih  zabalených  do  neprùhledného
obalu,  ze  kterých  si  nìkterou  naslepo  vypùjèíte.  A�  doma  po
rozbalení  zjistíte,  co  balíèek  vlastnì  skrývá  za  knihu.  Mo�ná
potkáte nové zajímavé tituly a autory, které byste jinak nechali
bez  pov�imnutí.  Mo�ná  se  dozvíte  nìco  nového,  a  mo�ná  to
vùbec nebude  to pravé oøechové,   prostì se necháte pøekvapit.
Drobnou  nápovìdou  bude  jedna  vìta  napsaná  na  obalu.  Tak
hodnì �tìstí, knihy èekají����..

Dal�í pøíjemnou záøijovou akcí v knihovnì bude 23.9.2019

HOSTÉ MÌSTSKÉ KNIHOVNY TENTOKRÁT BUDOU:
ØSpisovatelka MARTINA MÁLKOVÁ
ØIlustrátor JINDRA APEK
ØKytarové DUO RADEK INTERHOLZ & JINDRA APEK

Upozoròujeme, �e prùbìh akce bude fotografován. Poøízené
snímky budou pou�ity výhradnì za úèelem propagace knihovny.
Mìstská  Knihovna  Vele�ín,  Dru�stevní  340,  382  32  Vele�ín,
www.knihovna.velesin.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

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

Web: http://knihovna.velesin.cz/

èíslo 9  2019
vydáno ve Vele�ínì dne 29.8. 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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V  bøeznu  leto�ního  roku  zaèal  v  na�em  domovì  dal�í
významný  posun  v  kvalitì  poskytovaných  slu�eb.  Komfort,
pøíjemné  prostøedí,  mo�nost  být  blí�  pøírodì,  to  je  to,  co  nás
motivovalo ke snu o relaxaèní zahradì ... a ná� sen se brzy stane
skuteèností.  Velké  terénní  úpravy  zahrady  na  pozemcích
domova by mìly trvat do záøí tohoto roku. Poté by mìla navázat
etapa osázení a vybavení zahrady mobiliáøem.
Samozøejmostí  je  bezbariérový  pøístup,  zahrada  na�e
náv�tìvníky dovede a� k výhledu na rybník Pentle. Vzhledem ke
své rozloze 4 203 m² bude zahrada poskytovat dostatek prostoru
pro  spoleèná  setkávání,  ale  bude  mít  i  útulná  zákoutí  pro
individuální relaxaci a odpoèinek jednotlivce.
 K na�emu domovu patøí  neodmyslitelnì  zvíøata,  ta  v  zahradì
dostanou  nový  prostor.  K  souèasnì  umístìným  slepicím
a kohoutovi by se tak mìly vrátit kamerunské ovce, které jsou
zatím v doèasném domovì od roku 2016.

Dobrý den, vá�ení spoluobèané,
prosím  o  vyjádøení   Va�eho   názoru, zda  souhlasíte  s mým
 návrhem  na vytvoøení   vítacích tabulí s erbem  Vele�ína ( viz
obrázky ).
 4 ks  by  byly ve znìní:   � Mìsto Vele�ín  Vás  vítá �     a  byly
by umístìny na  vhodných  pøíjezdových místech  ( samozøejmì
umístìní    by bylo  schváleno   Øeditelstvím silnic  a dálnic)    ve
smìru od Èeských Budìjovic,  Kaplice, Svatého Jána  a Vele�ín
nádra�í
a  4 ks  by byly ve znìní:  �  Mìsto Vele�ín   Na  shledanou �
a  byly  by  umístìny    na    vhodných  výjezdových  místech
z Vele�ína  smìrem  na Èeské Budìjovice, Kaplici,  Svatý    Ján
a Vele�ín nádra�í.

Kdy� jsem tento návrh podávala poprvé, tak byly zhotoveny
podlouhlé vítací  nástavby nad dvìma billboardy, po nìjaké dobì
byly tabule pøesunuty pod nì do trávy!!

Zákazem  reklamních  billboardù  podél  silnic  nyní  svitla
nadìje,  �e  bychom  mohli  náv�tìvníky  na�eho  mìsta  vítat
dùstojnì a pak  se  s nimi  i mile  rozlouèit,  a proto  jsem podala
stejnou �ádost znovu.

V  sobotu  17  srpna,  probìhl  ve  Vele�ínì  ji�  7.roèník
charitativního  a  multi�ánrového  festivalu  HOUPAÈKA,  který
organizuje spolek 2/4. Festival byl zahájen benefièním bìhem,
na  kterém  startovalo  bezmála  200  bì�cù.  Podpoøit  dìti  se
vzácným  metabolickým  onemocnìním,  kterým  bude  leto�ní
výtì�ek  urèen,  pøi�lo  pøes  1000  náv�tìvníkù  vèetnì  tìch
dìtských a vytvoøili fantastickou atmosféru.

Poèasí Houpaèce pøálo a  tak si mohli náv�tìvníci den plný
hudby,  exhibicí,  workshopù,  prezentací,  benefièního  prodeje
a atrakcí pro velké i malé, u�ít naplno.

V  hudební  èásti  si  diváci  u�ili  vystoupení  anglického
bluesmena Justina Lavashe, saxofonové duo SWINGS a  jejich
swingové hity.Veèer pak stoner rockové THE ATAVISTS a po
nich  oèekávaný  høeb  veèera  produkci  populární  alternativní
kapely ZRNÍ.Celý festival pak zakonèil elektronický objev roku
duo HIMALAYAN DALAI LAMA.

�Houpaèkáøi� se seznámili s èinností neziskových organizací
AMNESTY  INTERNATIONAL,  Spolku  METODÌJ,  který
za��ituje dìti a rodiny se vzácným metabolickým onemocnìním,
PSÍ ÚTULEK mìsta Èeský Krumlov a dal�ích.

Dovádìní  dìtí  na  atrakcí  a  nákupy  v  benefièních  stáncích,
prolo�ilo  exhibièní vystoupení biker trialového dua DMJ show
a  kouzelníku  s  jojem  YOYO  BOYS  èi  vystoupení  taneèního
tìlesa AIWA TRIBE!

Je potøeba je�tì dokonèit nezbytnou agendu a vyúètování, ale
ji�  nyní  se  troufáme  tvrdit,  �e  tento  roèník  opìt  dosáhne  na
rekordní výtì�ek a èástka 416 000. ,kterou se houpaèce podaøilo
za  6  roèníkù  vytì�it  a  výraznì  tak  zlep�it  kvalitu  �ivota
�vzácných� dìtí, se výraznì navý�i.
Spolek 2/4 by chtìl  tímto podìkovat v�em partnerùm festivalu
a v�em tìm, kteøí nabídli nezi�tnou pomoc.Dìkujeme.Bez vás by
to ne�lo!

Za spolek 2/4 Kamil Zeman  pøedseda

Zase mi jde o zvý�ení bezpeènosti na køi�ovatkách, �e kdy�
budou  øidièi  projí�dìjících  aut  i  kamiónù  po  E55  vìdìt,  kde
mìsto zaèíná, budou ji� èekat odboèující auta a zpomalí èi budou
obezøetnìji øídit.

A vìt�ina mìst, kterým na jejich presti�i zále�í, dává o sobì
tímto  zpùsobem  vìdìt  jak  krajánkùm,  tak  posiluje  hrdost
místních, �e u� nejsme jen mìstysem u cesty do ciziny.
Pokud  se  Vám  tato  pøedstava  líbí  a  souhlasíte  s  pìkným
zviditelnìním na�eho domova, staèí zajít do konce záøí na obecní
úøad a jen podepsat formuláø u paní Vraspírové.

Pøedem dìkuji za podporu, Dagmar Javoøíková
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Cvièení pøed�kolních dìtí s rodièi
V�eobecná gymnastika pro �kolní dìti

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.

Zdravotní gymnastika a posilování

Od  kdy  se  cvièí,  bli��í  a  aktuální  informace  hledejte  ve
vývìsní skøíòce naproti autobusovému nádra�í !

Va�e cvièitelky

  otevírací doba 1.3  31.10
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

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.

Celkem ji� pravidlem se stává, �e v kontejnerech na tøídìný
odpad  (papír,  plast, BIO)  které  jsou  umístìné  na Vele�ínském
nádra�í  pøi  okraji  silnice,  se  nám  hromadí  odpad,  který  tam
nepatøí (igelity a jiné plasty, pytle s komunálním odpadem, mrtvá
zvíøata,  zka�ené  maso).  Pøi  svozu  na  konci  èervna  bylo
v  kontejneru  na  plast  velké  mno�ství  masa,  které  hnilo  a  po
vysypání tak byla znehodnocena velká èást materiálu a tak odpad
musel skonèit na skládce.

Z  dùvodu  bezohlednosti  nìkterých  obèanù,  kteøí  to  snad
dìlají "úmyslnì", tak budou nádoby na BIO pøemístìny na nová
stanovi�tì a kontejnery na plast a papír budou zamèeny, tak aby
tam nebylo ji� mo�né nevhodný odpad ukládat.

Nedaleko Vele�ína, ale na druhém bøehu Mal�e, je schovaný
pøekrásný  kraj,  nepodobný  svému  okolí.  Ze  v�eho  nejvíc
pøipomíná Vysoèinu. Do Èeských Budìjovic je odtud necelých
patnáct  kilometrù,  ale  tady,  na konci  slepých  silnic,  jakoby  se
zastavil èas.
Do Stropnice se tu vlévá Pa�inovický potok, z vìt�í èásti svých
deseti  kilometrù  délky  ukrytý  v  hlubokých  roklích.  Z  druhé
strany vymezuje oblast potok Svinenský, od Ne�etic protékající
nepøístupnými  ba�inami,  z  nich�  vytéká  v  místì  biblického
jména  Job  se  stejnojmenným  rybníkem  a  samotami  Zadního
Stradova.  Krajina  luk  a  rybníkù  tu  vypadá  jako  ní�inné  nivy
velkých  øek. Nìkdy  je  tì�ké najít mezi  rybníky,  jejich náhony
a potokem pì�iny s lávkami, ale jsou tu, dokonce i mùstky. A je
tu také ukryt cisterciácký jez Prádlo. Rybníky mají krásná jména
Vydra,  Starý,  Tobiá�,  Pomogram,  Pelikán...  Na  rybníku
Hamerském stojí dodnes dochovaný mlýn s hamrem.
Na zøejmì bezejmenném pøítoku pøitékajícím sem ze svahù mezi
Stradovem  a  Sedlem  jsou  dal�í  rybníky  zase  krásných  jmen
Pastu�í, Cihelský, Rohlíèek, Grammanùv, Pra�ivý, Troubový.
Nad v�ím èní Todeòská hora s vyhlídkou pana Oldøicha Fencla,
jedním z nejkrásnìj�ích výhledù na Novohradské a Slepièí hory.
A  je  tu  také  Davidova  tùò,  neobvyklý  soutok  Svinenského
potoka se Stropnicí.
Výlet uskuteèníme v nedìli 20. øíjna 2019. Pøihlásit se mù�ete ji�
teï telefonicky nebo emailem. Kontakt � Jaroslav Bartizal tel.:
725 919 382, email: info@pomalsi.cz



8



9



10

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

 vìt�ího bytu ve Vele�ínì,
tel. 725 885 288

ve Vele�ínì u koupali�tì.

Tel.: 606 807 634

MÌSTO VELE�ÍN nabízí k pronájmu nebytové prostory
na adrese: Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.
Jedná se o kanceláø o velikosti 16 m2, 2. patro.

Více informací: pan Karel Krejèí, telefon 602 379 331
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