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s blí�ícím se koncem roku se dokonèují pøípravy plánù na ten
dal�í. Dobrou zprávou je, �e je�tì v tom leto�ním by mìli na�i
hasièi  zaèít  vyjí�dìt  k  zásahùm  zbrusu  novým  dopravním
automobilem, na jeho� finální úpravy jsem se byl osobnì podívat
ve firmì nedaleko Øíèan u Prahy. Je vypsáno výbìrové øízení na
zøízení funkce mìstského architekta, který by mìl nastoupit od
bøezna  pøí�tího  roku.  Pomù�e  nám  pøi  pøípravách  a  úpravách
rozvojových  dokumentù  a  plánù  mìsta  a  také  s  realizací
stavebních  èi  krajináøských  projektù.  Na  prohlídku  jednoho
stavebního  poèinu  vás  zvu  dne  16.  listopadu  �  Základní
umìlecká �kola otevøe v tento den od 9:00 své brány veøejnosti.
Pøijïte se urèitì podívat. Zároveò opìt vyzýváme obèany, aby
nám  nahlásili  rozbité  èásti  silnic  èi  chodníkù,  abychom  jejich
úpravy mohli zaøadit do rozpoètu na dal�í rok.

Ve spolupráci se sociální komisí pøipravujeme dotazníkové
�etøení zamìøené na na�e star�í obèany. Rádi bychom zjistili, jak
mù�e mìsto pomoci zlep�it �ivot seniorù, jaké sociální slu�by by
zde uvítali, èi jak je mo�no vylep�it èi upravit poskytování tìch
stávajících.  Dotazník  bude  distribuován  do  schránek  a  bude
dostupný na webu mìsta.

Dovolte mi je�tì jednu pozvánku: Dne 28. listopadu, od pùl
tøetí  se koná komentovaná vycházka mìstem se zamìøením na
veøejné prostory a zeleò. Sraz je u fontány na námìstí. Od 17:00
je  mo�no  zapojit  se  do  diskuse  formou  kulatého  stolu,  který
probìhne v zasedací místnosti v kinì. Tato setkání jsou urèena
pro  v�echny,  kteøí  mají  zájem  se  aktivnì  podílet  na  tvorbì
rozvoje  mìsta.  Zájemci,  prosím,  po�lete  pøihlá�ku  paní  Lindì
Kováøové na linda.liko@gmail.com.

Petr Vágner, starosta

Zdravím v�echny ètenáøe.
Podzimní  poèasí  nám  stále  je�tì  pøeje,  a  tak  se  dokonèují

rozdìlané  práce. V  listopadu  by  se mìl  realizovat  nový  boèní
vchod  do  areálu  �kolky  a  snad  se  tak  zlep�í  ranní  zmatky
u stávajících vchodù. Majitelé nemovitostí na Holkovì dokonèili
napojování kanalizaèních a vodovodních pøípojek.
 Máme  tak dal�í  lokalitu napojenou na veøejnou  infrastrukturu
a  zlep�íme  tak  i  dopad  na  �ivotní  prostøedí  �  vypou�tìní
odpadních vod.

Jako  ke  konci  ka�dého  roku mù�ete  iniciovat  podnìty  pro
rozpoèet mìsta pro rok 2020. Oslovte ,,svého� zastupitele a nebo
doruète podnìt na radnici.

Neustále se pracuje na studii zelenì a prostupnosti krajiny.
Díky v�em, kdo pomohli svými nápady a radami.

Po  del�ím  èekání  na  výsledky  �ádosti  Pomal�í  o  dotaci  na
kompostéry  jsme  se  koneènì  doèkali. Od  pondìlí  21.10.  jsme
zaèali  sepisovat  smlouvy  a  na  sbìrném  dvoøe  vydávat
kompostéry.  Ve  spolupráci  s  odpadovým  hospodáøem
pøipravujeme dal�í výzvu.

Zapi�te si do kalendáøe!! 26.11. od 18 hodin bude v na�em
kinì  pøedná�ka  pracovníkù  muzea  v  ÈB  a  NPÚ
o archeologických lokalitách a nálezech na Vele�ínsku a celém
regionu Pomal�í.

PØÍRODA:  Dokonèili  jsme  podzimní  kolo  akce  Ukliïme
svìt. Díky v�em za pomoc. Celkovì se zapojilo 211 lidí v�eho
vìku a sebralo se cca 200 kg odpadu.

16.11. zaèíná sèítání káòat � kdo by se chtìl pøipojit, dejte
vìdìt

ÈSOP  Vele�ín  �  pro  kostel  v  Dubném    a  pro  obec  Staré
Mìsto pod Land�tejnem jsme vyrábìli a montovali nová hnízda
pro èápy. Na jaøe uvidíme, jak jsme se jim �trefili� do noty.

V�em pøeji krásný ,,mìsíc padajícího listí�.
                 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



2



3

 srdeènì Mìstskému úøadu Vele�ín a panu starostovi
za pøání a dárek k mým narozeninám a paní Zdence Kleinové
a paní Marii Müllerové za milou náv�tìvu.     Jan Busta

  v�em  gratulantùm  za  náv�tìvu
i dárky k mému jubileu. Nedá mi nezmínit se, �e i mùj man�el
Martin  by  patøil  k  oslavencùm.  Byli  jsme  spolu  stejnì  staøí
a narozeniny jsme slavili v�dy spoleènì.

Dìkuji  i  své  rodinì,  v�em  pøátelùm  a  zákazníkùm  na�í
cukrárny.  70  let  �ivota  ve  Vele�ínì  je  kus  dìjin. Mám  na  co
vzpomínat a z èeho se tì�it.       Dìkuji v�em, Eva Moková

jednotce  hasièù  SDH  Skøidla,  za
výbornou  práci  pøi  pomáhání  spoluobèanùm.  Pøed  pár  dny  se
vyskytl problém na na�em domì s ucpaným odtokem a následné
zaplavení sklepních prostor po de�ti. Pohotoví ho�i z  jednotky
Skøidla  provedli  odèerpání  sklepních  prostor  a  následné
proèi�tìní  tlakem vody. Za  to bych  jim  ráda  touto cestou moc
podìkovala.  Je  zøejmé,  �e  opìtovné  zalo�ení  jednotky  SDH
Skøidla má své opodstatnìní a smysl.
            Dìkují Tøebínovi, Vele�ín � Nádra�í

Mìstskému  úøadu  Vele�ín  a  panu  starostovi
Ing. Petru Vágnerovi za blahopøání  a dárek k mým narozeninám.
Paní Kleinové Zdeòce dìkuji za pøedání dárku.

Anna Trajerová

  starostovi  mìsta  p.ing.Vágnerovi  za
písemné blahopøání k mým narozeninám a pí.Zdeòce Papírové
a Maru�ce Uretschlägerové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.
                               B.Crkvová

  v�em  èlenùm  sociální  komise  za  jejich  dar,
který nám pøedali. Oba jsme byli velmi mile pøekvapeni. Je�tì
jednou veliké  podìkování v�em .

Dìkují man�elé Zivèakovi

  p.  starostovi  Ing.  P.  Vágnerovi  za  projevenou
soustrast pøi úmrtí p. Milana �ítala.               �ítalovi

  panu  starostovi  Ing.Petru  Vágnerovi  za  blahopøání
k  mým  narozeninám  a  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku,
paní Amchové a paní Sumerauerové.                   Jan Soukup

  za  v�echna  osobní  i  písemná  blahopøání
k mým 85.narozeninám.              Dá�a Nováková

 za blahopøání a dárek k mým 89. narozeninám mìstu
Vele�ín a odborové organizaci Jihostroje.
                       Kalku�ová Bìla

  vedení  mìsta  za  blahopøání  k  narozeninám  a  paní
�áèkové za milou náv�tìvu.
                               Jan Kandìra

Zveme  v�echny  maminky  ale  i  tatínky
s  dìtièkami  na  na�e  pravidelná  setkání  v  mateøském  centru
Vele�ínské klubíèko, které se nachází v základní �kole � 2. patro
nad mìstskou knihovnou. Scházíme se ka�dou støedu od 9:30 do
11:30 hodin. V pøípadì zájmu se mù�eme od listopadu scházet
i v pátek ve  stejný èas. Vybíráme pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za
rodinu.

Dne  11.  10.  jsme  se  zapojili  do  akce UKLIÏME  SVÌT.
Spoleènì  jsme  uklidili  sídli�tì  od  energocentra  a�  po  Penny
market.  Moc  nás  nebylo,  ale  i  tak  dìkuji  v�em  zúèastnìným
maminkám za pomoc a za pøíjemnì strávené dopoledne. Foto na
str.2.

Pomalinku u� se k nám blí�í zima a s ní spojené Vánoce. Jako
ka�dý  rok  se  zapojíme  do  adventního  trhu,  který  se  uskuteèní
v  nedìli  1.  prosince.  Proto  se  od  28.  10.  budeme  pravidelnì
scházet  ka�dé  pondìlí  od  20,00  hod.  v  klubíèku  a  budeme
vytváøet výrobky na tento trh. Pøijít mohou i maminky, které u�
klubíèko nenav�tìvují, ale chtìli by se zapojit.

Dáda Kleinová

V  sobotu  19.  øíjna  2019  byli  pøivítáni  do  na�eho  mìsta
nejmen�í obèánci:

Ti, kteøí se fotografovali, se mohou o sta�ení fotek pøihlásit
v kanceláøi KICu Vele�ín. V�em je�tì jednou pøeji hodnì zdraví
, lásky a trpìlivosti pøi výchovì Va�ich nejmen�ích.

Za obèanskou komisi Zdeòka Kleinová.
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V pátek 20. 9. 2019 jsme jeli s na�í tøídou 7. B do Kaplice na
výstavu Kaplický u�ák. Bylo to tam hezké, vidìli jsme králíky,
holuby, slepice, kachny a dal�í zvíøata, ale �koda, �e  jsme tam
nebyli i odpoledne, kdy tam mìla být vystavena i vìt�í domácí
zvíøata.  Nejvíce  se  mi  asi  líbil  králík  beránek,  který  tam  byl
i minulý  rok,  a  já  jsem se do nìj prostì  zamilovala. Byly  tam
vystaveny i na�e obrázky zvíøat, ale myslím, �e ten mùj rozhodnì
nevyhraje.
                                                                        Karolína �mejkalová
  Od  paní  uèitelky  jsme  dostali  za  úkol  najít  rùzná  domácí
zvíøata, ale mnì osobnì se líbil zakrslý králík beran, byl krásný
a vypadal jako ovce.       Franti�ek Drgoòa
  Mnì  se  líbil  belgický  obr.  Také  jsem  se  podíval  na  svùj
namalovaný obrázek. Myslím, �e se mi povedl.

 Libor Tomka
  Nejvíce mì tam zaujal jeden zakrslý králík. Byl moc hezký,
byl pìknì zbarvený, proto jsem si na nìj prostì musela sáhnout.
       Sa�a Olenjuková
  Moc se mi tam líbily slepice, které mìly krásné a zajímavé
zbarvení. Potom se mi líbili králíci s dlouhým tìlem, ale byli tam
i srandovní králíci s dlouhýma u�ima. Zaujaly mì také husy, malí
oran�oví  ptáèci  a  holubi.  Na�la  jsem  holuba,  kterého  jsem
kreslila na výstavu. Bylo to tam hezké a pøí�tí rok bych tam jela
zas!                                        Tereza �tindlová

  Na  výstavì  byli  králíci,  kteøí  vypadali  divnì,  jeden  byl
chlupatý,  druhý  obrovský,  ale  nejvíce  se  mi  líbili  králíci
s flekama.                 Lilien Lunterová

  Líbili  se  mi  tam  hlavnì  zakrslí  králíci,  kteøí  mìli  krátká
a malá ou�ka, krátkou srst a èerné oèi. Nejvíce se mi líbil zakrslý
králík durynský. Líbil se mi holub King. Mìla jsem tam obrázek
králíka, kterého jsem kreslila na výtvarné výchovì. Výstava se
mi líbila a klidnì bych tam jela pøí�tí rok znovu.

 Tereza Leebová
  Byl tam takový èerný roztomilý a ten se mi moc líbil. Mìli to
hezky udìlané a lidi si tam mohli i koupit zvíøátka. A tím chci
øíct, �e se tì�ím, a� tam pojedeme znovu!
                                                                          �árka Lokvencová
  Mnì se nejvíc líbil ba�ant zlatý. Byl fakt celý zlatý, ale byl
i trochu èervený i èerný. Taky tam bylo fakt stra�idelné zvíøe �
krùta � teda nevím, komu se líbí, ale mnì fakt ne!
                                                                                  Tomá� Pokorný
  Moc se mi líbil králíèek, který vypadal jako ten, kterého jsem
mìla u dìdy, ne� ho zabili.                                            Eva Tarabová

  O  zvíøata  bylo  perfektnì  postaráno.  Mnì  se  líbil  králík
hermelín,  proto�e  má  srandovní  jméno.  Ale  taky  holubi  byli
krásní. Taky se mi líbil king, v pøekladu král. Zaujalo mì krmení
králíkù � krmili je speciálním senem. Jedna slepice mìla zelená
vajíèka. Mnì se tam velice líbilo, jel bych znova.

 Vít �tudlar
  Nejvíce jsem se tì�ila na králíky a kozy. Ale kdy� jsme tam
byli,  tak  tam  kozy  je�tì  nebyly,  ale  jinak  to  mìli  moc  pìknì
udìlané.                                        Aneta �áková

  Mnì se nejvíce líbili zakrslí králíci, kteøí mìli hnìdou barvu
a tmavé oèi. Jsem stra�nì ráda, �e jsem tam mohla být se svou
tøídou, proto�e kdybych tam byla s nìkým jiným, tak bych si to
tolik neu�ila.                                                     Dominika Sedláková

  Jeden  spolu�ák  do  té  klece  s  králíkem  strkal  prsty  a  pan
poøadatel ho napomenul!              Kateøina Vlnová

  Nejvíce se mi líbil zakrslý hnìdý králík s èerným èumáèkem,
také se mi líbily slepice australky.           Monika Eva Mi�oòová

  Mne  nejvíce  zaujal  zakrslý  králík  s  �edobílou  barvou. Ale
nádherná byla i ostatní zvíøátka. Byly zde i zvlá�tní druhy slepic,
které  jsem  je�tì  nevidìla,  ale  nìjaké  z  nich  jsem  ji�  vidìla
u babièky a dìdy.                                                   Nikola Vykouková

  Líbilo se mi, �e nám poøadatelé trochu pomáhali s otázkami,
co jsme dostali od paní uèitelky Bickové. Ze zaèátku jsem byl na
ty otázky na�tvaný, ale pak  jsme se spojili a pomáhali  jsme si
a ve �kole jsme za ty odpovìdi dostali známky do pøírodopisu.

 Michal �vec
  Kdy�  jsme  pøi�li  ke  vstupu,  ucítil  jsem  divný  zápach,  ale
vìdìl  jsem,  �e  ten  smrad  je  z  tìch  zvíøat.  Uvnitø  jsem  uvidìl
slepice,  kohouty,  husy,  králíky  a  rùzné  ptactvo.  Byly  tam
dokonce  slepice  s  takovou  chocholkou  nebo  stra�nì  chlupatí
králíci  a  rùznì  zbarvení  holubi.  Mnì  se  tam  moc  líbilo
a doporuèuji, abychom tam jeli i pøí�tí rok.              Luká� To�er

  V  pracovním  listì  jsme  mìli  10  otázek,  které  se  týkaly
vystavených zvíøat. Já  jsem je vypracoval v�echny a dostal jsem
z toho jednièku.                                                  Daniel �vec
  Ze  v�ech  zvíøat  se  mi  nejvíce  líbili  papou�ci.  Byl  tam
i odpolední program, ten jsme ale se �kolou nevidìli.

 Marek Týra
  Na  Kaplickém  u�ákovi  jsem  sice  nebyl  se  �kolou,  ale  byl
jsem  tam  dobrovolnì.  �li  jsme  si  koupit  králíka  pro  moji
sestøenici k narozeninám. Kdy� jsme dojeli do Kaplice, zaplatili
jsme vstup  a  �li  jsme  rovnou pro  nìj.  Po  del�ím hledání  jsme
koneènì  na�li  ten  typ,  který  chtìla  moje  sestøenice,  tak  jsme
neváhali  a  rovnou  jsme ho  koupili.  Jestli  se  nemýlím,  bylo  to
plemeno  kastorex. Králíka  jsme  tedy  nechali  u  pokladny  a  �li
jsme  si  prohlí�et  stánky  okolo,  napø.  jsem  uvidìl  kostým
Kaplického u�áka, který byl moc krásný a propracovaný, bylo
legraèní,  jak  skákal  pøes  pøeká�ky.  No  a  nakonec  jsme  si
s mamkou vzali králíka a jeli jsme domù. Moje sestøenice byla
z králíka moc nad�ená, moc se jí líbil.                     David �áèek
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 V sobotu 17.srpna 2019 se ve Vele�ínì v areálu fotbalového
høi�tì,  uskuteènil  ji�  sedmý  roèník  charitativního  a  multi
�ánrového  festivalu  �HOUPAÈKA�aneb  my  vámvy  nám�,
který se podaøilo realizovat hlavnì díky va�í empatii a finanèní,
materiální èi dobrovolnické pomoci.

       Projekt HOUPAÈKA, který si dává za úkol nejen  finanèní
pomoc zdravotnì hendikepovaným dìtem a jejich rodinám, ale
seznamovat  �irokou  veøejnost  s  alternativními  kulturnì
spoleèenskými  projekty  se  i  letos  nadmíru  vydaøil  a  mù�e  se
pochlubit rekordní vytì�enou èástkou 167 962.kè (celkovì ji�
584  278.kè)  Tato  èástka  byla  rozdìlena  mezi  tøi  konkrétní
pøíjemce�.Anièku,  Viktora  (vzácná  metabolická  porucha)
a Karolínku (DMO).Ní�e naleznete reakci rodièù a  vyjádøení na
co byli a budou vytì�ené finanèní prostøedky vyu�ity od rodièù
.
    Dovolte i nám, abychom vám podìkovali a smekli klobouk nad
va�í  nezi�tnou  pomocí  a  chutí  podpoøit  dobrou  vìc.
MNOHOKRÁT  DÌKUJEME  a  doufáme,  �e  Houpaèce
zachováte pøízeò i pøi realizaci ji� 8. roèníku v roce 2020.
    Za spolek 2/4 Kamil Zeman  pøedseda

 Houpaèka 2019 v kostce 
https://www.youtube.com/watch?v=H_sILiinH5o

    Houpaèka 2019
    �Zdraví si nekoupí�, ale kolo si koupit mù�e�!�, pravila Ruth
z  na�eho  spolku  Metodìj.  A  mìla  pravdu.  Nemoc  na�eho
Viktorka nelze vyléèit, ale je mo�né koupí pomùcek jeho �ivot
zkvalitnit.  Díky  témìø  56  000,Kè,  kterými  Viktorka  letos
podpoøil  projekt  Houpaèka  2019  jsme mu mohli  poøídit  nové
�kolo� � Benecykl � Kozlík Junior. Viktorek sám na kole jezdit
nemù�e, ale za kolem ano! A to je velká paráda! Benecykl lze
navíc  vyu�ít  i  jako  terénní  káru,  nebo  i  coby  káru  do  mìsta.
Proto�e  ale  i  Viktorek  se  tou�í  pohybovat  sám,  má  nyní  na
zkou�ku  pùjèený  mechanický  vozík.  Èasem  tedy  pøidáme
druhou  èást  výtì�ku  z  Houpaèky  i  k  úhradì  jeho  osobního
vozíku. Kdo Viktorka zná, ví, �e umí chodit i bìhat sám, ale co
není na první pohled vidìt, je, �e je Viky slabý na plíce. Rychle
se zadýchá a pak stoná i nìkolik týdnù dávivým ka�lem. K tomu
v�emu  mu  navíc  nyní
plíce"spálil"  èerný
ka�el. Pobyt  venku na
vzduchu  je  více  ne�
blahodárný.  Pøesto�e
nás  tì�í  jeho  nad�ení,
musíme  Vikyho  v
rozletu  omezovat  a
chránit ho tak. Zároveò
ale  chceme,  aby  ná�
sokol letìl, kam je mu
libo.
        PS:  Pùvodnì  jsme
zamý�leli za výtì�ek z
Houpaèky 2019 koupit
Viktorkovi poji��ovnou nehrazený lék Carbaglu, který lze pou�ít
v pøípadì metabolického rozvratu na sní�ení hladiny amoniaku.
Lék jsme dosud poøizovali ètyøikrát v cenì 15 500, Kè. Nyní se
nám podaøilo získat na Carbaglu pøíspìvek poji��ovny!
        Díky,  Houpaèko!  Velké  díky  v�em,  kteøí  k  Tobì  patøí
a pomáhají nejen nám!
 S úctou, máma Petra Bártová.

        V  srpnu  se  Kája  poprvé  zúèastnila  závodu.  Bylo  to  na
Houpaèce  a  mohlo  se  závodit  na  èemkoliv.  Kája  jela  na
speciálním kole Loped (tøíkolka) a byli jsme nad�ení. Nejen �e
to  s  mírnou  pomocí  celé  u�lapala  (co�  pro  nás  byl  obrovský
úspìch), ale v cíli dostala  medaili, ze které mìla ohromnou radost.

Mo�ná si nìkteøí obèané v�imli, �e mìli mo�nost se vyjádøit
k vytvoøení vítacích tabulí s erbem Vele�ína, i �e pro jejich lep�í
pøedstavu  tohoto návrhu    jsem na nástìnky ve mìstì   vyvìsila
jeho grafickou verzi s fotkami. Zvý�ení bezpeènosti pøi vjezdech
do mìsta, pìkné zviditelnìní mìsta, i ukázání okolí, kde domov
ná�, mo�ná oslovilo více obèanù, ale  jenom 20 osob vìnovalo
svùj èas k vyjádøení souhlasu  podpisem na obci. Tìmto dvaceti
lidem chci opravdu moc podìkovat.   Tøeba si také za�ili, jaké to
je sedìt v autì s dìtmi na zadním sedadle, èekat na odboèení do
Vele�ína  z  È.  Budìjovic,  kde  není  ani  odboèovací  pruh,  ani
sní�ená rychlost, a modlit se, aby nejel nìjaký rozjetý kamion�,
a  rozhodli se s tím nìco udìlat. Tøeba si také øekli: our town, our
castle�, a  �e hrdì uká�eme erb mìsta. Ne jen ceduli � Vele�ín�,
ne jen ceduli �Vele�ín pøe�krtnutý � !!
        P.S.  Mo�ná  si  vìt�ina  Vele�íòákù  myslela,  �e  nìco  tak
samozøejmého pùjde vytvoøit i bez nich. Usnesení rady mìsta ze
dne  7.10.19    zní:  �Rada  neschvaluje  návrh  p.  Javoøíkové  na
zhotovení vítacích tabulí.�   Bilance: dvì zamítnutí radou (první
odmítnutí 10.6.19)  +  tøikrát zamy�lení � mo�ná�

Víte, �iju tady jenom 25 let, tak�e pro mnohé zaryté patrioty
pouhá naplavenina, ale v�em + i tìmto rodilým starousedlíkùm
køtìných    Mal�í    slibuji,  �e  se  jich  osobnì  zeptám  na  jejich
stanovisko k  tìmto vítacím  tabulím s podpisovým formuláøem
v ruce, jen to bude a� v lednu 2020.  Bìhem listopadu a prosince
budu fotit varianty, jak vítají náv�tìvníky jiná mìsta.

 D. Javoøíková

  V  polovinì  øíjna  probìhla  v  knihovnì  výmìna  regálù
v oddìlení periodik, doporuèené literatury a poezie. Jejím cílem
bylo  zpøehlednìní  titulù  a  dal�í  o�ivení  prostoru  knihovny.
Vìøíme,  �e  se  zmìna bude  ètenáøùm  líbit. Ná� velký dík patøí
také  paní  Hance  Charvátové,  která  pro  dìtské  oddìlení  na�í
knihovny vlastnoruènì vyrobila �pilnou ètenáøku Josefínu�.
Nejbli��í akcí v listopadu, na kterou bychom Vás rádi pozvali,
bude .  Jeho  kytara
rozezní na�í knihovnu ve ètvrtek

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/
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Pokraèování  èlánku  z  minulého  èísla  Vele�ínského
zpravodaje

V tomto èísle jsou zveøejnìny výsledky analýzy v zástavbì
rodinných domkù.

Celková váha vzorku byla 329,36 kg. Zastoupení odpadu,
který  ji�  není  mo�no  dále  materiálové  vyu�ít  a  nelze  ho
v  souèasné  dobì  nikterak  recyklovat  bylo  64  kg  tedy  19,4 %,
konkrétnì  se  jednalo  o  infekèní/neinfekèní  odpad  a  smìsný
komunální  odpad,  který  nebylo  mo�né  dále  vytøídit.  Pokud
porovnáme  mno�ství  nevytøíditelného  odpadu  s  bytovou
zástavbou, tak u rodinných domù je tohoto odpadu o 3,8 % ménì
ne�  u  bytových  domù.  Slo�ky,  které  se  dají  dále  vyu�ít,  byly
v celkovém vzorku zastoupeny 264,56 kg, v pøepoètu na procenta
se jednalo o 80,3 %.

Hlavní podíl ve vzorku mìl opìt  54,9 %
(bytová zástavba 25,9 %). Jedná se o souèet slo�ek zahradní zeleò
(43,2 %) a kuchyòský odpad (11,7 %). Dal�í slo�kou, které byla
ve vzorku hojnì zastoupena, byl  � 7,6 %, co� je o 0,8 %
ménì ne� v bytové zástavbì. Opìt zde mìl nejvìt�í podíl mìkký
plast (5,2 %). Dal�í slo�ka, která byla zastoupena ve vy��í míøe,
byl  7 % (bytová zástavba 11,5 %).  byl zastoupen
ve vzorku 3,5 %, co� je o 1,4 % ménì ne� u bytové zástavby.

 bylo ve vzorku zastoupeno 3,1 %, co� je o 10,7 % ménì ne�
v bytové zástavbì. byly ve vzorku zastoupeny 2,5 %, co�
je o 0,6 % ménì ne� u bytové zástavby.  tvoøily
1,3 %, tedy o 0,2 % více ne� v bytové zástavbì.
se v analyzovaném vzorku neobjevil vùbec,  tvoøil
0,4 %. V obou vzorcích se vyskytovaly .

Z fyzické analýzy smìsného komunálního odpadu vyplynulo,
�e mìsto má ve sbìrných nádobách na smìsný komunální odpad
a� 80 % odpadu, který by  tam vùbec konèit nemìl. Nejvìt�ím
podílem  byl  zastoupen  kompostovatelný  odpad,  neboli
biologicky rozlo�itelný odpad (zahradní zeleò), kuchyòský odpad,
dále pak textil, plast, sklo a papír.

V dal�ím èísle zpravodaje Vás budeme informovat o dal�ích
krocích,  které  mìsto  v  oblasti  odpadového  hospodáøství  bude
realizovat.

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø

    Výtì�ek z Houpaèky
pou�ijeme  na  uhrazení
rehabilitace  na  klinice
Axon  v  Praze.  Tato
léèba  stojí  60�  80  tisíc
a není bohu�el hrazena
poji��ovnou.  Cvièí  se
ve  speciálním
�kosmickém�  obleèku,
který pomáhá zapojovat
svaly,  které  normálnì
Kája  neumí  pou�ívat
a  jsou  dùle�ité  pro
správný pohyb.
        Díky  velkému
výtì�ku  z  houpaèky
mù�eme Káje pøiplatit i
terapii  Lokomat.  To  je
robot,  do  kterého  se
èlovìk  pøipne  a  Loko
mat  s  ním  pak  chodí
sám  a  èím  víckrát  si

mozek  promítne  obraz  správné  chùze,  tím  lépe  bude  daný
jedinec chodit.
     Do Axonu se chystáme v  listopadu a díky Houpaèce máme
témìø celý pobyt uhrazen.
          Za  Káju  a  celou  na�í  rodinu  moc  dìkuji  v�em  dárcùm
a organizátorùm této skvìlé akce.

    Nikola Kromková

    V roce 2013 se nám narodila dvojèata Antonín a Anna . V�e
vypadalo v poøádku. Následnì  se Anièka po zdravotní  stránce
doslova ztrácela pøed oèima, vy�etøení v Praze nakonec ukázalo,

�e  trpí vrozenou dìdiènou chorobou
nazvanou  galaktosemie.  Za  pøispìní
spolku  Metodìj  se  nám  daøilo
nacházet schùdnìj�í cesty k tomu co
smí nebo nesmí Anièka  jíst. V  roce
2018 si s námi �ivot zahrál hru v ní�
není vítìze, zemøela dìtem maminka
a  mì  man�elka  Marcela  Koneèná,
a to v situaci, kdy ná� dùm byl a stále
je  zatí�en  hypotékou,  dvojèatùm
je�tì  nebylo  5  let  a  star�í  sestøe
Adélce  bylo  16  let.  V  nejbli��ím
okolí nemáme �ádné blízké pøíbuzné.
Musíme  spoléhat  pouze  na  sebe.
Anièka  vzhledem  k  její  nemoci

spoustu potravin nesmí a ty, které smí, tak je smí s výhradami.
Potraviny,  které  jsou  upravené  a  neobsahují  galaktózu    jsou
finanènì nároènìj�í na jejich poøízení.

Zaslaná èástka je tedy vítanou injekcí do rodinného rozpoètu,
budou z ní prùbì�nì poøizovány potraviny pro Andulku a vìci do
�koly kam brzy i s brá�kou nastoupí. Marnì hledám slova díky
za  to co Houpaèka pro nás svojí aktivitou a èinností udìlala.
Je�tì jednou za to dìkujeme.

   S úctou tatínek Anièky, Zdenìk Koneèný
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V  øíjnu  poøádal  oddíl  stolního  tenisu  OST  Vele�ín  ve
sportovní  hale  Jihostroje  krajský  turnaj  pro  nejmlad�í  �actvo
(vìk do roku 2009). Celkem bylo zastoupeno 15 oddílù:   KST
Orel  Èeské  Budìjovice,  Spartak  Kaplice,  TTC Kováøov,  DTJ
Kondor  Lomnice  nad  Lu�nicí,  Libín  Prachatice,  VS  Tábor,
Sokol Studená, DDM Sobìslav, Sokol Strakonice, Sokol Èeské
Budìjovice,  Jindøichùv  Hradec,  Sokol  Lhenice,  Vy��í  Brod,
Sokol Vodòany, OST Vele�ín.

30 dìtí rozehrálo koncert pod taktovkou vrchního rozhodèího
Milana  Rù�ièky,  jeho�  sportovní  zku�enosti  skvìle  dirigovaly
dìti,  kdo  s  kým  hraje,  kde  se  odehrává  kolo  útìchy,  kteøí
virtuosové  vystoupí  ve  finále.  Publikum  pak  potì�enì
aplaudovalo  nejen  vítìzùm,  ale  v�em  hráèùm,  nebo�    hráli
s nad�ením, zápalem a dle fair play.
1.  místo � Adam Pluhaø ( VS Tábor)
2.  místo � Jakub Netøeba ( Spartak Kaplice)
3.  místo � Tomá� Jare� ( Sokol Vodòany)
a  dívky se umístily v tomto poøadí
1.  místo � Lucie Novotná (Sokol Lhenice)

3.  místo � Johana Lahodná (DTJ Kondor Lomnice nad Lu�nicí)
Ano,  Terezka  vybojovala  nádherné  druhé  místo,  co�  je

krásná odmìna za její neutuchající nasazení pøi trénincích. Taky
Petr Vítù i Tomá� Dvoøák hráli moc hezky a stateènì, i kdy� na
vítìzné  pøíèky  nedosáhli.    Ale  poka�dé    v�em  na�im  dìtem
v oddílu øíkám, �e není ostuda prohrát, kdy� ví�, �e jsi pro výhru
udìlal  své  maximum.  Nejhor�í  by  bylo:  vzdát  se  bez  boje.
Foto k èlánku je na str. 15.

D. Javoøíková

Vá�ení spoluobèané,
od  1.1.2020  dochází  ke  zmìnì  v  rezervaèním  systému  na
kulturní akce.

.
O délce platnosti rezervace budete informováni v potvrzení

rezervace. Prosím, vìnujte této informaci zvý�enou pozornost.
Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

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:
LISTOPAD � 1x týdnì � ka�dý pátek, poslední svoz: 29.11.
PROSINEC � 1x mìsíènì Pátek: 6.12.

  otevírací doba 1.11.  28.2.
Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají

mo�nost ukládat odpad (Loèenice, Mojné, Zubèice, Zvíkov) je
upravena provozní doba:

pondìlí a� ètvrtek            11:00 � 16:00
pátek                      9:00 � 16:00
sobota                         8:00 � 13:00

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

pondìlí a� pátek                    7:00 � 16:00
sobota                   8:00 � 13:00
Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725 785 422,

pavel.peroutka@email.cz

  Soutì�  �Vele�áci  na  cestách�  skonèila! Vlajka Vele�ína  se
nejdál dostala na ostrov Skellig Michael u Irska   (1796 km od
MìÚ Vele�ín) a vyfotil se s ní Jakub Rozko�ný. Foto na stranì
15.
  Vítìzi blahopøejeme. O dvì volné vstupenky se mù�e hlásit
v KIC na emailu kino@kinovelesin.cz nebo na tel. 380 331 003,
pøípadnì v kanceláøi KIC v budovì kina Vele�ín

Zdroj: MAPY.cz
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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 Faltová )

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 poèí
taèe

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 112019

vydáno ve Vele�ínì dne 1.11. 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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 Vele�ín z.s. hledá pro
následující sezóny správce tenisových dvorcù
(zajímavé finanèní podmínky).
bli��í info p. Mike�  tel. 603 530 247

 na pøechodnou dobu novì zaøízený
podkrovní byt 2+kk RD  na samotì
v Opalicích  u Kamenného Újezdu. Tel.606935166
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Jakub
Rozko�ný

Skellig
Michael
u Irska

èlánek:
Vele�áci
na cestách
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