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pøednì  mi  dovolte  podìkovat  tìm  z  vás,  kteøí  dorazili  na
veøejné  projednání  studií  týkající  se  zelenì  a  rozvoje  mìsta
konaného  dne  24.  záøí  v  kinì.  Prozatímní  výstupy  z  práce
architektù  si  mù�ete  prohlédnout  na  webové  stránce
www.velesin.cityupgrade.cz,  kde  najdete  mapu  s  nápady  na
vylep�ení  jednotlivých  lokalit.  Urèitì  se  na  ni  podívejte,
dokument je stále �ivý a práce na nìm stále pokraèují. Máte dal�í
pøipomínky  èi  nápady?  Neváhejte  se  mi  ozvat!  Pokud  mìsto
pøipravuje tyto studie a investuje do nich, rozhodnì chce znát vá�
názor.  S  finální  verzí  budou  obèané  seznámeni  takté�  formou
veøejné prezentace.

Rada mìsta  schválila  vypsání  výbìrového  øízení  na  pozici
mìstského  architekta.  Spolupracujeme  na  tom  s  CB
Architektura,  kteøí  mají  zku�enosti  s  výbìrem  mìstského
architekta ve Veselí nad Lu�nicí èi Bene�ovì. V souèasné dobì
pøipravujeme  podmínky  výbìrové  øízení,  abychom  do
pracovního týmu mìsta získali kvalitního odborníka.

Letní  akce  pro  veøejnost  jsou  ji�  za  námi,  na  dodr�ování
veøejného poøádku dohlí�ela mj. mìstská policie v rámci noèních
smìn.  Pro  bezpeènost  �kolákù  jsme  ranní  dohled  u  �koly
a �kolky opìt posílili o èleny na�í hasièské jednotky. Vìøím, �e
jsou obèané spokojeni s jejich prací.

Pøeji v�em hezký zaèátek podzimu.
Petr Vágner, starosta

Vele�ín�tí  strá�níci  mají  v  létì  k  dispozici  elektroskútr  od
spoleènosti  E.On  a  to  ji�  po  nìkolikáté.  Pou�ívání  skútru  se
vyznaèuje nízkými provozními náklady � na jedno nabití lze ujet

a� 100 kilometrù. Dobíjení je mo�no
realizovat  z  bì�né  elektrické
zásuvky.  Pou�ití  je  vhodné
i  z  hlediska  výkonu  slu�by,  nebo�
umo�òuje  strá�níkùm  rychlej�í
pohyb  po  mìstì,  co�  oceòují
zejména  v  pøípadech,  kdy  je  jejich
slu�ební vozidlo v  terénu. Navíc  je
mo�no  skútrem  snáze  zajet  i  na
místa  èásteènì  nebo  zcela
nedostupná  pro  osobní  vozidlo.
Výhodou je i tichý provoz.

Zdravím v�echny ètenáøe.
Vzhledem  k  úspoøe  místa  pro  èlánky  o  odpadovém

hospodáøství, uvedu pouze základní kontakty a pár podnìtù.
Celosvìtové akce Ukliïme svìt konèí 10.10., nezapomeòte na
vyhodnocení.
  Nepøehlédnìte  informace  o  povinnosti  èipování  psù  od
1.1.2020!!!!

Probìhla  plo�ná  deratizace  potkanù  na  veøejných  plochách
a  sítích  �  opìtovnì  jsme  odborníky  upozoròováni  na  krmení
hlodavcù na sídli�tích � prosíme nedìlejte to.
Poslední  prosba:  nejen  høbitovní  øády,  ale  i  etika  èlovìka,
zakazuje  vodit  psy  na  pietní  místa  (høbitov,  urnový  háj).
Dìkujeme za dodr�ování této základní ,,malièkosti�.
!!! Pro cestovatele, dobrodruhy a patrioty máme na  radnici ke
koupi speciální vlajky na�eho mìsta!!!
Pøeji v�em krásný øíjen
                     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

  Ve  dnech  26.  �  30.  srpna  2019  se  v  bulharském Plovdivu
konalo 21. MS v Taekwondo ITF. Z Èeské republiky se tohoto
závodního  klání  úèastnilo  45  èeských  reprezentantù
v konkurenci více jak 968 závodníkù ze 70 zemí celého svìta.
  Èeská  republika  na  Mistrovství  svìta  získala
vynikající  3.  místo  za  favorizovanou  Koreou  a  evropským
lídrem,  Ruskem.    K  tomuto  úspìchu  se  mohou  hrdì  hlásit
i  zástupci  Taekwondo  �koly  Vele�ín  ITF,  která  mìla  mezi
reprezentanty hned 5 závodníkù (na fotografiích).

Více v èlánku na str.7 v rubcice sport.
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 Mìstskému úøadu Vele�ín a panu starostovi Ing.Petru
Vágnerovi  za  blahopøání  a  dárek  k  mým  narozeninám.  Paní
M.Amchové za milou náv�tìvu a pøedání dárkù a kvìtin. Dále
pak dìkuji odborùm Jihostroje za milé pøání k mým narozeninám.

                Jan Semerád

  p.starostovi  mìsta,  odborùm  Jihostroje  a.s.  za
blahopøání  k mým  narozeninám.  Také  pí.Bohdalové  za milou
náv�tìvu a dárek.                     Josef Janda

  panu  starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  blahopøání
k  mým  narozeninám  a  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku,  paní
Kleinové Zdeòce a paní Müllerové za milou náv�tìvu, té� dìkuji
odborùm Jihostroje za písemné blahopøání.

                Václav Krauskopf

 v�em rodièùm a dobrovolníkùm, kteøí nám pomohli
s vyklízením a stìhováním �koly do nové budovy. Z Va�i pomoc
dìkujeme a moc si jí vá�íme.

Za ZU� Vele�ín Marie Procházka �tanglová

SDH  Vele�ín  dìkuje  v�em,  kteøí  se  podíleli  na  uspoøádání
a organizaci  finále okresního poháru mladých hasièù, zejména
spoleènosti Jihostroj za propùjèení parkovi�tì.

Zaèátek �kolního roku máme v�ichni za sebou a i my u� se
pravidelnì  scházíme ka�dou  støedu od 9:30 do 11:30 v na�em
mateøském centru Vele�ínské klubíèko. Pøijïte si s dìtmi pohrát,
zacvièit nebo nìco vytvoøit. Je 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.

V  nejbli��í  dobì  upøesníme  termín  na  akci  UKLIÏME
SVÌT.  Koncem  øíjna/zaèátkem  listopadu  se  také  zaèneme
scházet na tvoøení vìcí na Adventní trhy. Sledujte ná� FB, kde
v�e dùle�ité v�dy zveøejníme.

V nedìli dne 15. 09. probìhl podzimní dìtský bazárek, úèast
byla hojná. Dìkuji v�em maminkám za pomoc a nadále dìkuji
hasièùm za pomoc a poskytnutí jejich hasièárny.

Tì�íme se na Vás ka�dou støedu! Dáda Kleinová

V mìsíci záøí na�e organizace uspoøádala závody pro dospìlé
na rybníce Borském a o týden pozdìji závody dìtí na koupali�ti
v Netøebicích.

O první zmiòované závody byl opìt velký zájem a kapacita
padesáti dvou lovných míst byla obsazena ji� pár dní po vyvì�ení
plakátù. Závody dospìlých probíhaly ve stejném scénáøi z rokù
pøedchozích. Závod byl rozdìlen do dvou kol a mezi nimi byla
krátká pøestávka k obèerstvení zúèastnìných rybáøù. Také k nám
zavítala milá náv�tìva, a to pan starosta mìsta Vele�ín Ing. Petr
Vágner, který byl seznámen s chodem a prací v na�í organizaci.
Výsledky  závodù  dospìlých  1.místo  Jaroslav  Sochor,  2.místo
Jaroslav Paclík a 3.místo Václav Vlá�ek, nejvìt�í úlovek ulovil
Miroslav  Rubick.  Celkem  se  zúèastnilo  závodu  52  rybáøù
a ulovilo se 35ks kapra a 14ks ostatních druhù ryb.

Druhé zmiòované závody jsme uspoøádali dìtem do 15let na
Netøebickém koupali�ti. I tyto závody probíhali, jak je ji� u nás
zvykem. Závodilo  se  ve  dvou  kolech  s  pøestávkou  na  svaèinu
a po skonèení druhého kola následovalo celkové vyhodnocení.
Na tìchto závodech nás nav�tívila Èeskokrumlovská televize se
svou kamerou. Ocenìni v závodech dìtí do 15let byli za 1.místo
Vít Trnka, 2.místo Petr Bla�ek a za 3.místo Hanka Bendíková,
za nejvìt�í úlovek Jiøí Kovaè. Celkem se zúèastnilo závodu 15
dìtí a ulovilo se 17ks kapra, 4ks amura a 98ks ostatních druhù
ryb.

Velké  podìkování  patøí  v�em  závodníkùm  za  úèast,  v�em
zúèastnìným, kteøí se podíleli na pøípravách a organizaci obou
závodù a v neposlední øadì sponzorùm: Rybáøské potøeby Iveta
Mike�ová  Kaplice,  Èeský  Rybáø,  Mìsto  Vele�ín,  PERAGRO
Pøíseèná, s. r. o , Franti�ek Persán, Roman Horák RH Medvìd,
Radek Vondøejc,  Øeznictví  Josef  Foitl, Støechy P.T.S.  s.r.o., GeoJK
geodetická kanceláø, Èeský  rybáøský  svaz,  z.  s.,  Jihoèeský  územní
svaz,  PEHO  Petr  Hovorka,  VELIMPEX  s.r.o.  Døevovýroba,

Jak se stalo ve Vele�ínì tradicí, opìt budeme ve spolupráci
s  rùznými  spolky  a  �kolami  poøádat Adventní  charitativní  trh.
Tentokrát se bude konat první adventní nedìli, tedy 1.12. 2019.
Opìt  se  tedy obracím s prosbou o  spolupráci na v�echny na�e
�vìrné a  letité� spolupracovníky z  øad kulturních spolkù, �kol,
dal�ích  organizací  i  dobrovolníkù.  Opìt  se  k  nám  pøidá Mí�a
Jaro�ová,  která  uspoøádá  charitativní  bazárek  s  názvem
�Charitativní bazárek pro Daniela�. Bude  se konat 16.11.2019
a podrobné informace najdete na plakátu, který je souèástí tohoto
zpravodaje.

Výtì�ky  z  akcí  budou  opìt  pøedány  na  rùzné  dobroèinné
úèely,  o  kterých  vás  budeme  podrobnì  informovat.  Dìkuji
pøedem  v�em  za  ochotu  a  jakoukoliv  pomoc  pøi  poøádání
Adventního charitativního trhu a pokud se k nám chce pøipojit
nìkdo  nový,  mù�e  mne  kdykoliv  kontaktovat  na  tel.
è. 607 806 439 nebo zajít do kanceláøe v kinì . Budeme rádi.
  Za v�echny organizátory

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

  Krásný   den v�em a hlavnì Anièce, Viktorovi a Karolínce,
proto�e    ti  se  podìlí  o  opìt  rekordní  houpaèkovou  sumu
167 962. kè  a to díky vám v�em, kterým není lhostejné, �e vedle
vás �ijí lidé, kteøí potøebují podat pomocnou ruku, aby se jejich

�ivot  zase  o  nìco  více
rozzáøil  a  dodal  jim
nadìji, �e na v�e nejsou
sami..  Díky  vám  v�em,
kteøí si uvìdomujete, �e
pocit �tìstí a relativního
blahobytu,  mù�e  být
pomíjiví  a  ve  zlomku
vteøiny mù�ete být vy èi

va�i blízcí tím kdo bude vítat nezi�tnou pomoc .Díky vám v�em
je� na té pomyslné houpaèce dìláte protiváhu tak, abychom se
mohli v rytmu spokojenosti pohupovat v�ichni. Díky vám v�em,,
kteøí  ostatním  zavì�ujete  koutky  rtù  a�  k  nebi�..Díky  vám
v�em, Houpaèka je na vás py�ná !

Výtì�ek  z  loòského  roku  se  podaøilo  navý�it  o  více  ne�
60  000.Kè  a    ka�dé  z  na�ich  tøí  �vzácných�  dìtí  tedy  obdr�í
dáreèek  55  987.  na  poøízení  pro  nì  nezbytných  pomùcek  ke
zkvalitnìní jejich �ivotù se kterými jsme vás ji� døíve seznámili..
Co  za  poskytnuté  prostøedky  rodiny  poøídili  nás  budou
informovat a my se o to samozøejmì podìlíme s vámi.

Na  závìr  malá  bilance�.Od  roku  2013  se  podaøilo
Houpaèce, vytì�it pro vzácné dìti 584 278.KèJ Juch!
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V knihovnì máme  opìt  nìkolik  novinek.  Jednou  z  nich  je
celková  výmìna  ji�  nevyhovujícího  a  èásteènì  nefunkèního
osvìtlení  knihovny.  Dal�í  zmìnou,  kterou  náv�tìvníci  mohli
zaznamenat,  je nová podoba dìtského oddìlení. Ná� velký dík
patøí  panu  Øihoutovi,  který  k  promìnì  pøispìl  velkou mìrou.
Cílem bylo celý prostor zútulnit, otevøít a zpøehlednit. Jak se nám
to  povedlo,  mù�ete  posoudit  napøíklad  pøi  poøádání  akcí  pro
veøejnost.

Grafologie  je  obor,  který  se  zabývá  poznáváním  lidské
povahy do hloubky. Na základì písma je mo�né zjistit,  jaká je
pisatel  osobnost.  Jedná  se  o  rozpoznání    osobnostních
a  povahových    rysù.  Grafologie  doká�e  odhalit  i  ty  projevy
èlovìka,   které  se  sna�í pøed ostatními skrývat, a� u� zámìrnì
nebo nevìdomky. Mù�e nám pomoci porozumìt sami sobì.
  Pøíjemnì  nás  také  pøekvapil  úspìch  akce  �Rande  naslepo
s  knihou.  Jen  pøipomínáme,  �e  tuto  akci mù�ete  vyu�ít  a�  do
konce tohoto roku, knihy stále doplòujeme.

O v�ech novinkách i nadále budeme informovat na na�ich
webových stránkách a novì i na facebooku:
https://www.facebook.com/knihovnavelesin/

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/

Skuteènì vele�ín�tí zastupitelé nièí pøírodu v na�em okolí?
       Nemohu souhlasit s názorem p. Röschla. Podle mého názoru
za vinou poklesu produkce není ani  tak úbytek pùdy, ale spí�e
zemìdìlská politika EU a èeské vlády, vèetnì toho, �e zemìdìlci
se  vrhli  na  pìstování  výnosných  produktù  (  napø.  øepka
a  kukuøice).  Kromì  toho  dochází  k  prodeji  polností  pro
nezemìdìlské  úèely.  Máme  i  jeden  pøíklad  ve  Vele�ínì    viz
solární  elektrárnu  u  silnice  k  nádra�í.  Pøedkové  souèasných
sedlákù mnohdy za svou pùdu dali i �ivot. Dnes, kdy� se jejich
synové  a  vnuci  tak  lehkomyslnì,  za  úèelem  snadného  zisku,
zbavují  pùdy  se  jistì  obracejí  v  hrobì.  Nemluvì  o  rychlém
poklesu produkce masa, mléka atd. Napø. nedávno byl zveøejnìn
údaj,  �e  prasat  je  u  nás  ménì,  ne�  bylo  v  r.  1920.  Tolik
k zemìdìlství.
       Autor èlánku se obává, �e rozvojem na�eho mìsta si znièíme
pøírodu i �ivotní prostøedí a �e na tom má lví podíl zastupitelstvo
mìsta Vele�ína. S  tím  je  tì�ko souhlasit. Myslím, �e souèasné
zastupitelstvo  dìlá  docela  dost  pro  zji��ování  názoru  lidí.
Ostatnì je to na ka�dém z nás, jestli se zúèastní nebo ne.
                Chápu  autora,  �e  by  chtìl,  aby  to  bylo  jako  døív,  bez
problémù  a  v  "pohodì",  ale  bohu�el  to  u�  nejde.  Chápu  ho,
proto�e mi bude osmdesát a taky u� nìco pamatuji. Vzpomínání,
jak  to  bylo  tenkrát  pìkné,  je  toti�  vlastnì  touhou  po  návratu
na�eho mládí. A mládí se u� nikdy nevrátí...

    Bøetislav Helebrant

díky  kterým  jsme  mìli  mo�nost  pøedat  cenu  ka�dému
závodníkovi.

Skvìlá atmosféra, nádherné poèasí, nemalé úlovky a výteèné
obèerstvení, tak probíhali rybáøské závody v záøí tady u nás ve
Vele�ínì.

Petrùv Zdar
Pøedseda ÈRS, z. s., místní organizace Vele�ín Martin Opekar
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Novì vzniklá Ortopedie Kaplice otevírá svoji ambulanci, do
které  pøijímá  klienty  k  o�etøení.  Objednání  je  mo�né  v  úterý
915h na telefonním èísle: +420 776 878 725. V tìchto hodinách
bude  ordinovat  v  sudých  týdnech  MUDr.  Ján  Pertlíèek  nebo
v lichých týdnech MUDr. Jan Klouda.   V  souèasné  dobì má
Ortopedická  ambulance  uzavøenou  smlouvu  s  V�eobecnou
zdravotní  poji��ovnou  ÈR.  Ostatní  poji��ovny  jsou  zatím
v jednání.

Nové koncepty a modely péèe o seniory nám nabízejí nové
zpùsoby poskytování odborné péèe. Jedním z mo�ných modelù
je  Psychobiografický  model  péèe,  který
vznikl  na  základì  výzkumu  a  zku�eností
profesora  Erwina  Böhma  z  Rakouska.
V  Domovì  pro  seniory  Kaplice  probìhlo
úvodní  �kolení  tohoto modelu  vedené  paní
PhDr.  Evou  Procházkovou,  která  v  Èeské
republice  zalo�ila  Institut  Erwina  Böhma
a  propaguje  tento  inovaèní  model  péèe  ve
svých  pøedná�kách,  vzdìlávacích  kurzech
a odborných konferencích.

Model  podporuje  porozumìní  mezi
generacemi a mezi poskytovateli a pøíjemci
péèe. Ji� název napovídá, �e se v pøístupu ke klientovi vychází
z eho �ivota. Nedílnou souèástí uvedeného modelu péèe je úzká
spolupráce  s  rodinou klienta  z dùvodu,  aby peèující  získali  co
nejvíce  informací o klientovi a  jeho �ivotì. Získané  informace
o  pøedchozím  �ivotì  klienta  (jeho  biografie)  nám  pomohou
pochopit  chování  klienta  a  dají  nám  potøebnou  informaci,  jak
adekvátnì reagovat.

S  prvky  psychobiografického  modelu  u  nás  pracujeme  ji�
del�í  dobu,  na  základì  tohoto  �kolení  a  dal�ího  vzdìlávání
v na�em domovì budeme tuto oblast nadále prohlubovat.

Tøídìní odpadu je u nás
u�  témìø  bì�ná  vìc. Víme
co  se  starým  papírem,
plasty  i  sklem.  Pøesto  ale
mnozí z nás zapomínají pøi
úklidu  vyèlenit  staré
elektro.  Spotøebièe  pøitom
obsahují  nebezpeèné  látky
jako  napøíklad  rtu�,  olovo
nebo  kadmium.  Ty  se  na
klasické  skládce  uvolòují
do  pùdy,  vody  a  ovzdu�í
a  po�kozují  tím  �ivotní  prostøedí.  Pokud  ale  vhodíte  drobné
elektro do èervených kontejnerù, poputují pøímo do recyklaèní
linky, kde se z nich pomocí rùzných separací získávají pùvodní
suroviny a materiály ke znovuvyu�ití.

Kde  jsou  èervené  kontejnery  zjistíte  rychle  na:
www.cervenekontejnery.cz.
Vìdìli jste, �e:

Nejèastìji  do  èervených  kontejnerù  vyhazujeme  varné
konvice?  V  uplynulém  roce  lidé  ve  tøech  ètvrtinách  pøípadù
vhazovali do èervených kontejnerù elektro vyrobené pøed rokem
2005?  Èe�i za loòský rok vyhodili v prùmìru na osobu 1,89 kg
elektra?  V  porovnání  s  ostatními  zemìmi  ale  nejsme  �ádní
rekordmani.  Napøíklad  v  Norsku  èiní  roèní  zpìtný  odbìr
elektrozaøízení  a� 30 kg na osobu. Zpìtným odbìrem  jednoho
kusu tiskárny dojde ke sní�ení produkce nebezpeèných odpadù o
36  kilogramù?  Stejné  mno�ství  nebezpeèného  odpadu
vyprodukuje za rok 9 domácností.

Èe�i  pou�ívají  jeden  mobilní  telefon  v  prùmìru  1218
mìsícù?  Elektronická  hraèka  je  nejèastìji  vyhazovaným
elektrozaøízením  do  smìsného  odpadu  a  má  také  nejvìt�í
spotøebu baterií? Tomu odpovídá také fakt, �e v domácnostech
patøí  k  nejkupovanìj�ím  zaøízením.  Nejménì  polovina  Èechù
koupí elektronickou hraèku jednou za rok.

Zpìtným  odbìrem  jedné  televize  se  sní�í  produkce
skleníkových plynù, proto�e není vyprodukováno 44 kilogramù
CO2? Stejné mno�ství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede
vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Co patøí do èervených kontejnerù?
∙  mobilní telefony, vysílačky, navigace;
∙  přehrávače mp3, diskmany, rádia;
∙  notebooky, klávesnice, myši;
∙  baterie a nabíječky,
∙  kalkulačky, budíky;
∙  elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
∙   menší  kuchyňské  spotřebiče  (šlehače,  toustovače,  mixéry,
  drtièe ledu, rychlovarné konvice aj.);
∙  fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
∙  žehličky, ruční vysavače;
∙  další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

Autorizovaná  obalová  spoleènost  EKOKOM  a.  s.  letos
pøistoupila  ke  zmìnì  politiky  a  novì  umo�òuje  sbìr  tøí  druhù
odpadù v rámci jednoho kontejneru. Kovy se budou moci novì
vyhazovat do �lutých kontejnerù na plasty.

Mìsto  Vele�ín  Vám  nabízí  novou  slu�bu.  Nyní  mù�ete
se�lápnuté plechovky od nápojù vhazovat do �lutých kontejnerù
(1 100 l, 2 500 l) s nápisy PLAST a NÁPOJOVÉ KARTONY,
umístìné  na  separaèních  místech  ve  mìstì.  �Obsah  tìchto
kontejnerù na plasty se následnì po svezení na tøídièce odpadù
vytøídí na jednotlivé vyu�itelné komodity,�

Kontejnery budou v nejbli��ích dnech oznaèeny samolepkou.
  Prosíme,  vhazujte  pouze  plechovky  od  nápojù  a  �ádný  jiný
kovový odpad.
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Dne 27. 8. 2019 probìhla v prostoru sbìrného dvora mìsta
Vele�ín  analýza  smìsného  komunálního  odpadù  za  úèelem
zji�tìní  parciálního  zastoupení  jednotlivých  slo�ek  odpadu
v  celkovém  komunálním  odpadu.  Analýza  odpadu  byla
rozdìlená  do  dvou  èástí,  na  bytovou  a  rodinnou  zástavbu.
Celková  váha  reprezentativního  vzorku  byla  stanovena  na  cca
700  800 kg odpadu. Samotné vzorkování zaèalo po 9. hodinì
ranní. Analýzu realizovalo �est osob pod vedením pro�koleného
zástupce INCIEN.

Rozbor  smìsného  komunálního  odpadu  byl  provádìn  za
úèelem  zji�tìní  podrobného  slo�ení  a  hmotnostních  pomìrù
konkrétních  slo�ek.

Celková  váha  vzorku  byla  344,7  kg.  Zastoupení  odpadu,
který  ji�  není  mo�no  dále  materiálové  vyu�ít  a  nelze  ho
v souèasné dobì nikterak recyklovat bylo 80,03 kg tedy 23,2 %,
konkrétnì  se  jednalo  o  infekèní/neinfekèní  odpad  a  smìsný
komunální  odpad,  který  nebylo  mo�né  dále  vytøídit.  Slo�ky,
které  se  dají  dále  vyu�ít,  byly  v  celkovém  vzorku  zastoupeny
263,63 kg, v pøepoètu na procenta se jednalo o 76,5 %.
Nejvìt�í  zastoupení  ve  vzorku  mìl  organický  odpad  25,9  %.
Jedná  se  o  souèet  slo�ek  zahradní  zeleò  (17 %)  a  kuchyòský
odpad  (8,9  %).  Dal�í  slo�kou,  která  byla  ve  vzorku  hojnì
zastoupena,  bylo   �  13,8  %.  Tento  výsledek  byl  velmi
pøekvapivý.  Dal�í  slo�kou  s  vysokým  obsahem  byl
11,5 %,  co�  je  vy��í  èíslo,  ne�  je  prùmìr  v  ostatních mìstech
(okolo 3 %) a obcích (6 %). Ve vzorku se velmi èasto objevoval

  �  8,4  %  (PET  lahve,  HDP  tvrdé  plasty,  folie  a  ostatní
plasty).   byl  zastoupen  ve  vzorku  4,9  %.  Nejèastìji  se
jednalo  o  obalové materiály  a  tiskoviny. Karton  se  ve  vzorku
objevoval ménì  (1,3 %).   se  podílely  3,1 % a

 1,1 %. V analyzovaném vzorku se objevil  i
 (4,9 %),  (2 %) a  (0,3 %).

V  tomto  èísle  jsou  zveøejnìny  výsledky  analýzy  v  bytové
zástavbì.  V  pøí�tím  èísle  budou  oti�tìny  výsledky  v  zástavbì
rodinných domkù.

Dále  kovový  odpad  jako  jsou  v�echny  druhy  konzerv,
kovová  víèka,  kovové  tuby,  uzávìry,  (které  ov�em  nejsou
zneèi�tìné zbytky potravin).

Nádoby od kosmetiky a ostatní drobné obaly (nevhazují se
tlakové  nádoby  od  sprejù  a  obaly  zneèi�tìné  chemickými
látkami), mù�ete odkládat do sbìrného dvora.

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.

  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
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Ve  dnech  26.  �  30.  srpna  2019  se  v  bulharském Plovdivu
konalo 21. MS v Taekwondo ITF. Z Èeské republiky se tohoto
závodního  klání  úèastnilo  45  èeských  reprezentantù
v konkurenci více jak 968 závodníkù ze 70 zemí celého svìta.
Poprvé v historii v�ech mistrovství svìta zde do�lo ke slouèení
juniorského, seniorského i veteránského mistrovství svìta, které
se  bude  konat  spoleènì  v�dy  jednou  za  dva  roky.  Èeská
republika  na  Mistrovství  svìta  získala  vynikající  3.  místo  za
favorizovanou Koreou a evropským lídrem, Ruskem. A� za námi
skonèili  dal�í  favorité  vèetnì  domácího  Bulharska.  K  tomuto

úspìchu  se  mohou
hrdì  hlásit  i  zástupci
Taekwondo  �koly
Vele�ín  ITF,  která
mìla  mezi  repre
zentanty  hned  5
závodníkù:

Franti�ek Halabrín
(junioøi), Dominik

Sluka (senioøi)
a veteránské trio:
Hana Císaøová,

Franti�ek Jeøábek
a Zdenìk Rube�.

   A  právì  veteráni
pøispìli  nemalou  mìrou  k  celkovému  úspìchu  ÈR.  Èeská
veteránská výprava ziskem 7 zlatých medailí, 2  støíbrných a 3
bronzových vybojovala druhé místo v  celkovém poøadí  a  to  o
pouhou  jednu  zlatou  medaili  za  prvním  Japonskem.  Ve
vele�ínské  sbírce  tak  po  leto�ním  Mistrovství  svìta  pøibyly
4  zlaté  (Císaøová  � wirok,  tul;  Rube�   wirok,  tým  veteráni  �
wirok),  jedna  støíbrná  (Císaøová  �  sportovní  boj),  2  bronzové
(Rube�  �  tul,  tým  veteráni    souèástí  týmu  Rube�,  Jeøábek  �
sportovní boj).

Junioøi a senioøi mìli oproti veteránùm mnohem tì��í postup.
Oba  vele�ín�tí  kluci    (Sluka,  Halabrín)  mìli  jedny
z  nejobsazenìj�ích  skupin  a  i  pøes  skvìlé  výkony  se  jim
nepodaøilo  se  postoupit  do  bojù  o  medaile.  Pokud  závodník
pomý�lel  na  medaili,  prakticky  v�ude  musel  vyhrát  základní
skupinu, co� znamenalo porazit 23 soupeøe. Kromì poctivého
tréninku je tøeba i trochu závodního �tìstí a to tentokrát nepøálo
ani  Franti�kovi  Jeøábkovi,  který  v  pavoukovém  postupu
v  individuálních  soutì�ích  v�dy  narazil  na  vítìze  èi  finalistu
a  tak byl bohu�el pøíli� brzo vyøazen ze soutì�e ne� aby mohl
zabojovat o medailové pozice.

Jak  jsem  ji� psala, k úspìchu  je  tøeba nejen sebedisciplína,
poctivý  trénink,  trochu  závodního  �tìstí,  ale  pøedev�ím  také
podpora  okolí.  Bez  trpìlivosti  a  podpory  rodiny  bychom  ani
jeden  z  nás  takových  úspìchù  nedosáhli  a  za  to  patøí  na�im
blízkým vøelý dík. Troufnu si  øíci, �e bez nich by  to rozhodnì
ne�lo. Ráda bych na tomto místì podìkovala i Milanu Proke�ovi,
který  nám  byl  velkou  motivací  a  oporou  v  trénincích.  Velké
podìkování  patøí  také  vám  v�em,  kteøí  jste  nám  dr�eli  palce
a  sdíleli  s  námi  na�i  radost.  Proto�e  sdílená  radost  je
mnohonásobná radost! Krásný podzim v�emJ
     Nominace a výsledky vele�ínských reprezentantù:

  technické sestavy 4. dan  1.místo
sportovní boj nad 75 kg  2 místo, silové pøerá�ení  1. místo

  technické sestavy 5. dan  3. místo
sportovní boj do 90 kg, silové pøerá�ení  1.místo
tým veteráni  3. místo sportovní boj, 1.místo wirok

  technické sestavy 4. dan
sportovní boj do 80 kg
tým veteráni  3.místo sportovní boj, 1. místo wirok

  technické sestavy 3. dan, sport. boj do 64 kg
sebeobrana 1:3     tým senioøi

  sportovní boj do 69 kg  sebeobrana 1:3
tým junioøi

Zdravotní  gymnastika  a  posilování    Pondìlí  20  00  do  21  15
hodin  tìlocvièna Z�
  Eva  Veselá  �  základy  rytmické  gymnastiky,  posilování,
kalanetika, protahovací a
relaxaèní cvièení  cvièení s ni��í intenzitou

Cvièení pøed�kolních dìtí s rodièi  Úterý od 16 15 do 17 15 
tìlocvièna Z�
 Jana Voráèková a Monika Votíková � sportovní hry, cvièení na
náøadí, zdravotní
cvièení apod.
V�eobecná gymnastika pro �kolní dìti  Úterý od 17 15 do 18 30
 tìlocvièna Z�
  Jana  Voráèková  a  Monika  Votíková  �  základy  atletiky,
gymnastické cviky, spor
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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

èíslo 10  2019
vydáno ve Vele�ínì dne 1.10. 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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vìt�ího bytu nejlépe i se zahradou ve
Vele�ínì. RK nevolat!
Mobil 728 750 478

  s  péèí  o  babièku
ve Vele�ínì na Sídli�ti.
Jedná  se  o  výpomoc  ve  veèerních
hodinách  (v  pracovní  dny)  1  hodinu
dennì pøibli�nì od 19 do 20 hod.
Babièka  potøebuje  dopomoci
s pøevlékáním a ulo�ením do postele.
Cena dohodou.  Tel. 724 503 957

  z.s.
hledá  pro  následující  sezóny  správce
tenisových dvorcù (zajímavé finanèní
podmínky).
bli��í info p. Mike�  tel. 603 530 247

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