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první mìsíc  roku  2020  je  za  námi. V  tom  druhém  èeká
vele�ínské  zastupitele  hlasování  o  dùle�itém  dokumentu  �
rozpoètu na leto�ní rok. Ten urèí nejen investièní priority, ale
i výdaje na provoz a správu mìsta. Bylo vypsáno výbìrové
øízení na zhotovitele stavby podchodu pod silnicí I/3, pevnì
vìøíme, �e  se  stavební  firmy  i pøes velké mno�ství zakázek
a rùst èeského stavebnictví, pøihlásí. Tento projekt, pokud bude
realizován, bude nejvìt�í investicí leto�ního roku. Pøi pláno
vání financí v�ak musíme myslet i na dal�í období a vytváøet
rezervy na budoucí zásadní projekty. V souèasné dobì probíhá
na  národní  úrovni  vyjednávání  o  oblastech  podpory  z  tzv.
evropských fondù na období 20212027. I  ty do velké míry
urèí, co bude Vele�ín schopný realizovat. Jedním z velkých
projektù by mìla být  rekonstrukce domu U Zlaté Podkovy,
o které jste se mohli doèíst v minulém èísle Zpravodaje. U této
investièní akce by ji� mìl být k dispozici mìstský architekt,
na  jeho�  funkci  právì  bì�í  výbìrové  øízení.  Pomù�e  se
specifikací zámìru, jak by mìla budova fungovat, bude oporou
pøi  hodnocení  jednotlivých  architektonických  návrhù  i  pøi
pøípravì projektové dokumentace.

Dne 10. ledna zemøel èlen zastupitelstva a rady Mgr. Josef
Klíma. Ve vele�ínské komunální politice pùsobil od poèátku
90. let, v roce 2002 se stal starostou. Vele�ín pod jeho vedením
realizoval øadu pro rozvoj mìsta zásadních projektù. Za to bych
mu rád podìkoval. Od listopadu roku 2018, kdy jsem nastoupil
do funkce starosty, jsme èasto a dlouze diskutovali na zasedá
ních rady a zastupitelstva. Aèkoliv se na�e názory na rozvoj
a chod mìsta rùznily, jsem rád, �e na�e vztahy zùstaly v osobní
rovinì v poøádku. Èest jeho památce.

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Od  kamarádù,  spolupracovníkù  a  známých  bývalého

starosty  Josefa  Klímy,  jsem  dostal  nelehký  úkol,  napsat
vzpomínku  na  jeho  práci  pro  mìsto.  Pøedbìhl  mì  ale  pan
Gregor, který shrnul ve svém èlánku v�e podstatné. Pepík byl
vizionáø a  rozvoj Vele�ína mu v�dy  le�el na  srdci. Nebudu
suplovat  èlánek  pana  Gregora,  ale  jednu  pøipomínku  si
neodustím. Jako ka�dý z nás nebyl Pepa neomylný. V jednom
v�ak  nemìl  a  nebude  mít  moc  konkurentù.  Podle  Zákona
o obcích, ,,starosta zastupuje obec navenek�. A to Pepík umìl.
Je �koda, �e tak brzy ode�el.

O stavu a pøípravì èinností na rok 2020 budeme informovat
a� po zasedání zastupitelstva a schválení rozpoètu.
Zatím si poznamenejte datumy:
2.4. Pravìké poklady Ji�ních Èech � pøedná�ka
25.4. Slavnosti jara � jak vítali staøí Slované jaro

        tance, písnì, zvyky i pochutiny�..
V�em pøeji krásný únor.   Jirka Rù�ièka ( místostarosta ),

 tel: 739 026 248, email: ruzicka@velesin.cz
A jako obvykle nìkolik u�iteèných kontaktù :
strá�níci MP: 604 189 828, 736 600 799, prac. skupina: 603 537 754

Koledníci ve Vele�ínì s nejmlad�ím �králem� Luká�kem.
 Tøíkrálové nokturno  Ko�ata
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Polovinu svého �ivota pro�il pøed rokem 1989 v socialis
tických  a  nedemokratických  pomìrech,  druhou  polovinu
následnì v dobì kapitalistické a zdánlivì demokratické.

Nakolik  je mi známo, byl pùvodní profesí uèitel. Stejnì
jako  mnoho  dal�ích  musel  po  listopadu  1989  v  nových
pomìrech najít své místo. Mimo jiné se vìnoval poji��ovnictví.
Ji� v r. 1994 byl poprvé zvolen do zastupitelstva mìsta. V roce
2002 se pak stal díky hlasu �pøebìhlíka� starostou Vele�ína
a byl  jím plných 16  let. V porevoluèní dobì nemìl Vele�ín
�ádného starostu slou�ícího tak dlouho.

Josef  Klíma  byl  kultivovaný
a vzdìlaný èlovìk,  sportovec, umìl
jednat s lidmi, navazovat a udr�ovat
pøátelské  kontakty  jak  ve Vele�ínì,
tak  s  regionálními  politiky  a  úøed
níky.  Pouèen  pøedchozí  dobou,
vyplatilo se mu (a mìstu) být apoli
tický a jednat se v�emi. Nemìl nouzi
o  velké  vize  a  øadu  z  nich  dokázal
s pomocí svých spolupracovníkù na
radnici  a  v  orgánech  mìsta,  svých
kontaktù  a  krajských,  státních  èi
unijních dotací naplnit.

Za dobu jeho pùsobení se Vele�ín
nevídanì  zmìnil  k  lep�ímu.  Pøed
16 lety by si asi tì�ko nìkdo dokázal
pøedstavit, �e nevelké mìsto bude mít
napø. nìkolik domù pro seniory a so
ciálnì  potøebné  spoluobèany,  kom
pletnì  zrekonstruovanou  Z�  i  M�,
novou oblast pro výstavbu rodinných
domù, nový supermarket, autobusové
nádra�í,  umìleckou  �kolu,  galerii,
infocentrum, muzeum, kulturní dùm,

kino,  resp.  Kulturní  a  informaèní  centrum  (postavené  je�tì
za Josefa Valacha), sbìrný dvùr (zásluhou pøedev�ím místost.
Jiøího  Rù�ièky),  koupali�tì,  tenisovou  halu,  nová  høi�tì,
opravené silnice a chodníky, prùmyslovou zónu, poloprofesi
onální hasièskou  jednotku, úspì�né spolky a mnoho  jiného.
Ta bilance je nejen podle mì natolik úctyhodná, �e lze Vele�ín
smìle  prezentovat  jako  pøíklad  úspì�ného  komunálního
rozvoje i smìrem do zahranièí.

Bìhem svého dlouhého pùsobení byl Josef Klíma kritizo
ván podle mì spí�e sporadicky. Pokud je mi známo, ve�keré
problémy  se  sna�il  øe�it  bez  odkladu. Nìkteré  jeho  zámìry
jsem  svého  èasu  na  stránkách  Vele�ínského  zpravodaje
podrobnì kritizoval i já, napø. pùvodní, ponìkud megaloman
ský  zámìr  krytého,  celoroènì provozovaného bazénu  apod.
Ta diskuse ale byla v�dy vìcná, kultivovaná a adresná. Asi
nejzáva�nìj�í byly prùtahy, neprùhledné smlouvy a kritické
hlasy  na  jeho  adresu  spojené  s  novou  výstavbou  v  lokalitì
Vele�ín Jih. Tam si Josef Klíma nakonec postavil dùm a tím
se stal snadným terèem fatální kritiky.

Po prohraných volbách na�el Josef Klíma od bøezna 2019
doèasné  útoèi�tì  na  úseku  vnìj�ích  vztahù  Vysoké  �koly
technické a ekonomické v È. Budìjovicích. Tím se na�e cesty
znovu  protnuly,  bìhem  roku  jsme  v�ak  odtud  oba  ode�li.
V srpnu 2019 jsem ho náhodou naposledy potkal v nemocnici
v È. Krumlovì. Dalo se tu�it, �e jeho potí�e jsou záva�né.

Josef Klíma se nepochybnì zaslou�il o nebývalý rozkvìt
Vele�ína,  který  je  díky  své  rozvinutosti,  blízkosti  dopravnì
lehce dostupné krajské metropole a krásné pøírody mimoøádnì
atraktivním místem k �ivotu. Myslím, �e by byl rád, kdyby si
tyto øádky mohl pøeèíst.

Èest jeho památce.
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (do r. 2010 obèan Vele�ína)

Upozoròujeme  obèany,  �e  poplatek  za  svoz  a  likvidaci
komunálního odpadu na  ve vý�i  na jednoho
poplatníka je splatný do  (dle OZV Mìsta Vele�ín
è. 5/2019 o poplatku                                  za komunální odpad).

Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, pøi její� èinnosti na
území  mìsta  vzniká  komunální  odpad,  zejména,  která  je
pøihlá�ená na území mìsta k trvalému pobytu, jako� i ta, která
má k nemovitosti, nebo její èásti urèené k bydlení na území
mìsta  právo  vlastnické  nebo  právo  u�ívací  (i  odvozené)
svìdèící  právu  nájemnímu  èi  podnájemnímu  a  pokud  takto
nemovitost, èi její èást, za úèelem pobytu ve mìstì u�ívá.

Poplatek  lze  uhradit  v  pokladnì  MìÚ  nebo  pøevodním
pøíkazem na è. úètu: 582481309/0800, který je veden u Èeské
spoøitelny,  a.s.  Variabilní  symbol  uveïte  ve  tvaru:  èíslo
popisné a koncové è. 4.

Nebudeli  poplatek  uhrazen  vèas  nebo  ve  správné  vý�i,
bude vymìøen platebním výmìrem.

EO MìÚ Vele�ín

Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
(1)

a) v domì s více jak ètyømi byty        800, Kè
b) v rodinném domku              300, Kè
c) v mìstské èásti Bor, Holkov, Chodeè, Nádra�í, Skøidla
(dále jen v mìstské èásti)              150, Kè

(2)
a) v domì s více jak ètyømi byty          1 200, Kè
b) v rodinném domku              450, Kè
c) v mìstské èásti                                               225, Kè

(3)
a) v domì s více jak ètyømi byty                        200, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               100, Kè

(4)

a) v domì s více jak ètyømi byty                       300, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               150, Kè

  osoba nevidomá,
  osoba, která je pova�ována za
závislou  na  pomoci  jiné  fyzické
osob  podle  zákona  upravujícího
sociální slu�by,
  osoba,  která  je  dr�itelem
prùkazu ZTP nebo ZTP/P,
  osoba provádìjící výcvik psù
urèených  k  doprovodu  tìchto
osob,
  osoba  provozující  útulek  pro
zvíøata nebo osoba, které stanoví
povinnosti dr�ení a pou�ívání psa
zvlá�tní právní pøedpis.
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  ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání
a dárek k mým narozeninám a paní Papírové

a Uretschlägerové za milou náv�tìvu.
                  Karel Dichtl

  ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání
k mým 80.narozeninám a paní Sumerauerové

a Opekarové za milou náv�tìvu, popovídání a pøedání dárku.
                Loudová Anna

  k mým  narozeninám  od  pana  starosty
Ing.  Petra  Vágnera,  potì�ilo  mì  také  výtvarné  zpracování
kresby  od  mladého Matyá�e  Borovského.  Dále  bych  touto
cestou ráda podìkovala za milou náv�tìvu v adventním èase
paní Papírové a paní Uretschlägerové, dìkuji rovnì� odborové
organizaci Jihostroj Vele�ín za písemné blahopøání.

Marta Mare�ová

  a  v�em  sousedùm  a  známým  za
kondolenci  a  úèast  na  posledním  rozlouèení  s  paní  Olgou
Patlejchovou.

                  Josef Patlejch

 s úmrtím man�ela
Jana Figury.

                                                                  Jaroslava  Figurová

 tímto vedení Mìsta Vele�ín za krásné blahopøání
k  mým  narozeninám  a  zvlá�tì  paní  Kleinové  a  Ol�anové
za milou náv�tìvu spojenou s pøedáním dárkù.

                  Jiøina Lep�í

v�em,  kteøí  se  pøi�li  rozlouèit
s mým man�elem Franti�kem Ondrá�kem. Dìkuji za nabíze
nou pomoc, slova útìchy i kvìtinové dary.

Marie Ondrá�ková s rodinou

V sobotu 11. ledna 2020 bylo plaètivé a zasmu�ilé ráno.
V�e bylo pøipravené na Tøíkrálovou sbírku , ale poèasí mne
v�dy  kvùli  dìtem  stra�í.  Ranní  sraz  dìtí  na  faøe  u�  ale  byl
veselej�í. Nìkterým nemoc nedovolila koledovat, ale vìt�ina
pøi�la.  Poèasí  se  umoudøilo,  a  tak  vyrazilo  17  skupinek  po
Vele�ínì, Nádra�í, Skøidlech, Chodèi, Boru a Markvarticích.
Ten den se také koledovalo v Mojném, Zahorkovicích a prù
bì�nì celý týden v Tøebonínì. O víkendu 4. ledna probìhla
 Tøíkrálová sbírka ve Sv. Janu n. Mal�í, Loèenicích a Mokrém
Lomu,  kteøí  jako  ka�dý  rok  koledují  s  námi  do  "spoleèné
kasy". Díky úsilí dìtí, dospìlých, kteøí je doprovází a Va�im
�tìdrým  darùm  jsme .  Ze  srdce
dìkujeme. Dìkuji  také paní �varcové za výbornou polévku
pro v�echny koledníky, paní Valou�kové za "královské per
níèky" pro dìti a hlavnì dìtem, mimochodem letos jsme mìli

nejmen�ího  koled
níèka  Luká�ka
Bulkù, kterému jsou
necelé  3  roky
a v Mojném koledo
vala  dokonce  dvou
letá  Verunka
Balková.  Dìti  sice
dostanou  spoustu
dobrot,  ale  trpìlivì
zpívají  a  zpívají
a  zpívají  �    Dík
patøí  i  dospìlému
doprovodu, �e vìnují
svùj  èas pro dobrou
vìc a mù�e nás i Vás
høát  pocit  dobrého
skutku.

:
Ondøej  Brù�ek,  Jan
Zeman  a  Markétka
Dychtlová.

:  Julie Mroèková,  Pavlínka  Jilková,  Lucie
Kyriánová,  Lucie,  Daniel  a  Franti�ek  Ko�íèkovi,  Jaroslav
Kyrián, Ondøej Novotný, Eli�ka Foitlová a Luká� Tlapa.

: Klárka a Simonka Ví�kovy,
Jakub a Ondra Le�tinovi, Mi�a Barabá�ová, Eli�ka Skláøová,
Julie Kovalchynová, Amálka �varcová, Honza a Vojta Frá
novi, Standa, Matìj a Madlenka Maòáskovi.

:    Maru�ka  a  Marek  Bou�kovi,  Benjamin
a  Kristián  Odvárkovi,  Kristýnka  Kozlová,  Jiøík  a  Magda
Wipplingerovi, Honzík Mrázek a Kaèka Hanzalová.

: �tìpánka a Ane�ka Mráè
kovy, Kristýnka  a Eli�ka Homolkovy, Terezka Pöschelová,
Evièka  a  �imon  Kostohryzovi,  Josefína  Traplová,  Mí�a
�ítalová, Verunka a Martínek Vaclíkovi, Matyas Maistrzsyn,
Zdenièka Vozábalová, a Radu�ka Bínová.

: Mi�a Hosenseidl,  Anièka  Sýkorová,  Leonka
a Sára Prilipínovy, Matyá� Grznárik a Mí�a Foitl.

:  Filip  Polok,  Eli�ka
a Tomá� Holubovi, Franti�ek Stanìk a Rebeèka Bene�ová.

: Lucka Lavièková, Vilém Tomek,
Jan Drgoòa, Dominik �ustr, Vojtìch Majer, Matyá� Zivèák,
Ká�a a Bìtka Gajovy, Aneta a Nela Kandìrovy, Bára Gale�to
ková,  Jana  a  Kája  Polákovy,  Elenka  Kukaèková,  Liliana
Jandová, Milu�ka Velecká, Mirka Beòová, Jaru�ka �áèková,
Terezka Janouchová, Jáchym a Kry�tof Papou�kovi, Zdenda
a Markétka Urbanovi, Marek  Sulzer, Daniel  Pelderl,  Lucie
Havlíková, Adriana Macho, Ema Korbelová, Tomá� a Ane�ka
Riegerovi, Lucinka Loèárková,  Jakub Vojtìch, Eva a Anna
Kleinovy,  Verunka  a  Luká�ek  Bulkovi,  Kateøina  Havlová,
Kateøina Horká, Háta a Adam Oli�arovi, Franti�ek Kunkela,
Bonifác  Bartizal,  Natálie  Kozová,  Luká�  Smolík,  Nicol
Tøebínová,  Eli�ka  Øihoutová,  Anetka  a  Maxík  Èadovi,
Kamilka a Ros�a Müllerovi, Terezka a Tomík Èápovi, Filip
Sumerauer a Pe�a Vítù.

Tisíceré díky v�em za farní charitu Zdeòka Kleinová.

V  úterý  28.  ledna  2020  se  se�li  zástupci  v�ech,  kdo  se
podíleli na Adventním charitativním trhu

prosince 2019. Mezi ji� známými tváøemi napøíklad z M�,
Spoleènosti pøátel mìsta Vele�ín, Z�, ZU� a dal�ích dobrovol
níkù, kteøí se na pøípravì nebo prùbìhu adventu podíleli, jsme
pøivítali i nové tváøe.

Byly to napøíklad maminky z MC Klubíèko, které pøispìly
nemalou mìrou ke koneènému výsledku.
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Pøijïte  si  s dìtmi pohrát do na�eho mateøského
centra Vele�ínské klubíèko. Tì�íme se na Vás ka�dou støedu a pátek
od 9:30 do 11:30. Kde nás najdete? Ve druhém patøe základní �koly
nad  mìstskou  knihovnou.  S  sebou  si  nezapomeòte  pøíspìvek  za
rodinu ve vý�i 30 Kè (støeda), 20Kè (pátek) za rodinu.
V únoru, konkrétnì ve støedu 19. bude v klubíèku .
V�echny Vás tímto srdeènì zveme, kostým dítìte vítán. :) Pro dìti
bude zaji�tìno drobné obèerstvení a nìjaká ta odmìna, proto tento
den bude pøíspìvek za rodinu 50Kè.

Pomalu a jistì zaèínáme pøipravovat ,
který se uskuteèní v sobotu 14. bøezna (pøíjem vìcí 19,00 
21,00 hod.) a nedìli 15. bøezna (prodej 9,00 � 12 hod. a výdej
vìcí 12,00 � 13,00 hod.). Poplatek za zprostøedkování prodeje
bude  30  kè  za  50  kusù. Zájemci  o  prodej  si mohou  psát  o
formuláø a identifikaèní kód na mail: mcvelesin@seznam.cz,
vìci  se  pøijímají  èisté,  oznaèené  id.  kódem,  s  cenovkou  a
pøilo�eným seznamem vìcí.

Za MC Vele�ínské klubíèko Dáda Kleinová

Kynologický klub ZKO Vele�ín U Leti�tì poøádá ka�dou
nedìli výcvik pro veøejnost. Ten poslední v roce 2019 jsme
pøipravili  v  tro�ku  jiné  podobì.  Vánoèní  závod  byl  urèen
zaèáteèníkùm  i  pokroèilým  psovodùm  a  jejich  chlupatým
kamarádùm. Dvì dru�stva  soutì�ila v netradièních disciplí
nách. U�  jste  nìkdy  zkou�eli  vézt  svého  psa  skrz  slalom v
zahradním koleèku? Myslíte, �e vá� pes zvládne pøinést buøt,
ani� by ho zba�til? A chytne v�echny pi�koty, které mu hodíte?

Ovìøili  jsme si, �e vìt�ina z psovodù je se svými kamarády
sehraná,  disciplíny  zvládli  na  jednièku.  Jen  s  tìmi  buøty  si
pejsci poradili po svém. Na na�em webu www.zkovelesinule
tiste.cz najdete ve fotogalerii spoustu ukázek z výcviku. Pokud
vás nalákají, nestyïte se pøijít v nedìli v 9 hodin si s námi
zacvièit.

V záøí loòského roku zahájil
èinnost skautský oddíl ve Vele�ínì.
Kromì  pravidelných  støedeèních
schùzek  jsme  je�tì  do  konce  roku
stihli  uspoøádat  3  jednodenní
výpravy  první  v  øíjnu  v  rámci
úklidové akce �Ukliïme svìt�, druhou v listopadu po okolí
na�eho  mìsta  a  tøetí  pøedvánoèní  výpravu  do  Èeských
Budìjovic. V Èeských Budìjovicích jsme nav�tívili výstavu
vánoèních betlémù a tradic v Jihoèeském muzeu a pøivezli
jsme si domù Betlémské svìtlo, které rozvá�í skauti po celé
republice prostøednictvím vlakù. Tuto poslední akci pøed
koncem  roku  2019  jsme  ukonèili  ve  vánoèním  duchu
posezením v klubovnì s èajem a cukrovím.

Od ledna se opìt scházíme
 v klubovnì (v zasedací místnosti v kinì). Z 10.

na 11. ledna jsme si zde zkusili i pøenocovat. Byl to takový
testík na víkendové výlety, na kterých nìkteøí z nás poprvé
nebudou spát doma. U� v únoru nás èeká první z nich, kdy
se vypravíme za na�imi  skautskými  sestrami  a  bratry do
Holubova.

V kvìtnu se zúèastníme závodu vlèat a svìtlu�ek,
kde pomìøíme na�e znalosti a zruènost s ostatními mladými
skauty z okresu a urèitì poznáme spoustu nových kamarádù.
Potom  u�  se  mù�eme  zaèít  tì�it  na  letní  tábor,  který  je
vyvrcholením na�í celoroèní èinnosti.

V souèasné dobì má ná� oddíl 13 dìtských èlenù
10  chlapcù  a  3  dìvèata.  Rádi  mezi  sebou  uvítáme  dal�í
zájemce od 5 do 11 let. Staèí pøijít na na�i schùzku a zbytek
se dozvíte pøímo na místì.

Za skautský oddíl Albatros Vele�ín Kvìta To�ilová

A  komu  jsme  peníze  pøedali?  Celkovou  èástku  69  tisíc
korun jsme rozdìlili na tøi díly.

Prvních  23  tisíc  obdr�elo  Centrum  Bazalka  z  Èeských
Budìjovic, které se stará o posti�ené dìti a mláde� s autistic
kými poruchami.

Dal�ích 23 tisíc obdr�ela Charita Kaplice, která obstarává
ve Vele�ínì a okolí peèovatelskou slu�bu a zaji��uje provoz
Nízkoprahového zaøízení pro dìti a mláde� � MOLO.

A posledních 23  tisíc dostala ZU� ve Vele�ínì, která se
velkou  mìrou  podílí  na  kulturním  a  spoleèenském  �ivotì
Vele�ína.

V�ichni obdarovaní urèitì dají vìdìt v dal�ím èísle Vele
�ínského  zpravodaje,  na  co  konkrétnì  pøíspìvek  pou�ijí.
Dùle�ité je, �e utr�ené peníze poslou�í zpìtnì opìt malým i
velkým obyvatelùm  Vele�ína.

Je�tì jednou dìkuji v�em, kteøí se aktivnì úèastní spoleèen
ského �ivota v na�em malém mìstì a tím pomáhají k vytvoøení
pøíjemného místa pro �ivot.

( v�echny fotografie najdete na FB KIC Vele�ín a www.
kicvelesin.cz )

Za v�echny zúèastnìné
Hana Rù�ièková
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Pozvánka na køest knihy:

  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/

Situace ohlednì parkovacích míst na Sídli�ti byla èásteènì
vyøe�ena vybudováním nového parkovi�tì u mateøské �koly.
Veèerní obchùzkou strá�níkù bylo zji�tìno, �e na parkovi�tích
u po�ty a mateøské �koly jsou v�dy volná místa ke stání. Stále
v�ak dochází k pøestupkùm. Øada majitelù vozidel parkuje na
�lutém vodorovném znaèení zákazu stání pøed kontejnery na
komunální i tøídìný odpad, na chodníku pøed prodejnou COOP
nebo  v  tìsné  blízkosti  pøechodu  pro  chodce  nad  prodejnou
Penny market. Vzhledem k tomu, �e tento pøechod je velmi
vyu�íván mj. náv�tìvníky prodejny, zvy�uje nesprávné parko
vání riziko støetu vozidla s chodcem. Upozoròujeme, �e pokuty
za nesprávné parkování mohou být strá�níky ulo�eny a� do
vý�e dvou tisíc korun.

                                                         strá�níci MP Vele�ín
Václav Ottenschläger, Alois Lackinger
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Tato,  údajnì  japonská moudrost,  zcela  vystihuje  dne�ní
informaèní  trend  ve  v�ech  lidských  èinnostech.  Obrázky  a
fotografie mohou  lépe  a  rychleji  upoutat  pozornost  a  sdìlit
více informací. To platí i pro ná� Vele�ínský zpravodaj.

U nás v  tiskárnì  to bude  ji� brzy 30  let co ka�dý mìsíc
graficky  pøipravujeme  a  tiskneme  z  dodaných  materiálù  z
KICu ná� zpravodaj. Vele�ín je oproti jiným mìstùm trochu
atypický. Ale pozitivnì. Díky pracovitým spolkùm a sportov
ním oddílùm, �kolám i aktivním obèanùm nikdy nebyl nedo
statek  pøíspìvkù  a  èlánkù.  To  nebývá  v  mnoha  mìstech  a
obcích v�dy bì�né. Trochu problém ale v�dy byl s nedostat
kem fotografií a obrázkù. Kolikrát jsme museli takzvanì �vaøit
z  vody�  retu�ovat  nekvalitní  fotografie,  obtelefonovávat
autory, jezdit si vyfotit sami a pod.

Ale snad i ètenáøi zaregistrovali v prùbìhu loòského roku
výrazné  zlep�ení. Do  slu�eb KICu nastoupila  paní Marcela
�eniglová, která má, mimo jiné, na starosti pøípravu podkladù
èlánkù a fotografií pro jednotlivá èísla zpravodaje. A proto�e
se vìt�iny akcí ve mìstì zúèastòuje s fotoaparátem v ruce a
fotografování jí  jde pìknì od ruky a zjevnì jí  i baví, máme
nyní v redakci opaèný (ale pøíjemný) problém  co vybrat ze
zaslaného mno�ství fotomateriálu.

Tímto  paní  Marcele  �eniglové  dìkujeme  za  dosavadní
práci, pøejeme i nadále ostrý objektiv a hodnì elánu do dal�ích
let! A dìkujeme i v�em ostatním, kteøí své pøíspìvky dodávají
s fotografickou nebo obrázkovou pøílohou.

Za  redakci Vele�ínského  zpravodaje  (a  doufám,  �e  i  za
ètenáøe)                 Boøivoj Havlíèek, Grafostudio
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 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci   Povoleno  MkÈR E10951
Výtisk zdarma

PROSINEC 2019 � BØEZEN 2020

   Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad, �e
v období od prosince 2019 do bøezna 2020 budou nádoby svá�eny
dle uvedeného harmonogramu:

 � 1x mìsíènì    Pátek: 6.12.
 � 1x mìsíènì           Pátek: 3.1.
 � 1x mìsíènì             Pátek: 7.2.

        Pátek: 6.3., 20.3.

    otevírací doba do konce února 2020
Pro  obèany  mìsta  Vele�ín  a  okolních  obcí,  které  mají

mo�nost ukládat odpad (Besednice, Loèenice, Øímov, 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

, který
bude dále vyu�it pøedev�ím pro charitativní úèely

Mìsto Vele�ín vyhla�uje zaèátek anketního prùzkumu pro
zájemce o poøízení kompostéru. �ádost o kompostér, kterou
naleznete na webových stránkách mìsta v sekci Mìstský úøad
� aktuality, lze vyplnit a poslat èi osobnì doruèit do 13. bøezna
2020 na MìÚ k paní �ímové: simova@velesin.cz. �ádost je
pro zájemce k dispozici i na Mìstském úøadu. Pøedpokládané
dodání kompostérù je a� v druhé polovinì roku 2021.

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 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 zaøíze
ním)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jar.Bartizal  tel.:725 919 382
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 pod bývalým kulturákem.
Cena dohodou.    tel.: 723 948 583

 pod bývalým kulturním domem.
Cena 2 000 mìsíènì plus elektøina.
Po 16. hod. na tel.è. 605 35 84 84

Vele�ínské spolky vás zvou na tradièní
SPORTOVNÍ PLES

téma: BLACK & GOLD

Restaurace U Zlaté  podkovy  ve Vele�ínì  14.  3.  2019  od
19:30 hodin
Hraje kapela "Hey Apple"

Tì�it se mù�ete na taneèní vystoupení Aiwa Tribe (tanec ve
stylu burlesky a orientální tanec), losování o hodnotné ceny,
fotokoutek a "after párty".

Vstupné vèetnì welcome drinku: 249 Kè
Do pùlnoci mo�nost obèerstvení v restauraci.

Rezervace vstupenek do 9. února na emailu: traja@tra
ja.cz (minimální poèet rezervovaných lístkù: 4 ks)

Prodej lístkù od 10. února v kanceláøi KIC mìsta Vele�ín
v budovì kina

Je tomu ji� nìkolik let, co jsme se,
po tvrdé kritice v jednom nejmenova
ném  vele�ínském  noèním  podniku,
dozvìdìli,  �e  pro  dìti  v  taekwondu
toho  dìláme  dost,  ale  co  ti  chudáci
senioøi�na ty  jsme se prý vyka�lali.
Slovo dalo slovo a po této tvrdé kritice
a poèáteènímu nad�ení adeptù a vstøíc
nosti  KICu  Vele�ín,  zaèali  cvièit  ve
vele�ínském kinì  senioøi.  Je�tì nyní,
stále po tìch letech, mi v u�ích zní vìta
jednoho  z  hlavních  iniciátorù  této
pøibli�nì  roèní  seniorské  akce  :
�Milane, na nìjaký kopy a údery ti já ka�lu, ale já si v pohodì
mù�u zavázat tkanièky u bot a jakou fyzièku to pøineslo na
svahu �enský se nestaèily otáèet.� Tak a� posud historie.

  Nyní  støih  a  pøeneseme  se  do  èasu  loòského,  tìsnì
pøedvánoèního a na jedné nejmenované akci si opìt stejný
senior  postì�oval:  �U�  se  mi  zase  hùø  a  hùø  zavazujou
tkanièky a o  svahu  radìji nemluvím. Tak kdy zaèneme?�
Jeliko� jsem mìkké povahy a Taekwondo �kola Vele�ín má
v  souèasné  dobì  ji�  14  trenérù  a  tudí�  ve  mne  snadnou
postradatelnost,  kývl  jsem  neuvá�enì  na  výzvu. Na  vý�e
zmínìné akci byly pøítomny  i  �eny, v  samém zárodku  se
rodící cvièení, které mìlo být èistì mu�skou zále�itostí, bylo
poznamenáno jejich pøáními a po�adavky. Nakonec z této
pomìrnì plamenné debaty bylo ujednáno, �e cvièení bude
probíhat  stylem  jedna  hodina  �eny,  jedna  hodina  mu�i
s cílem nejen si zavázat lépe a bez potí�í tkanièky, ale hlavnì
mít dobrý pocit z toho, �e èlovìk nìco udìlal pro své tìlo a
nauèil  se  pár  dobrých  cvikù,  které  pøi  silné  vùli  mù�e
praktikovat i doma , sám, na velmi malém prostoru.

 K dosa�ení tohoto cíle, se pokusím zúroèit v�echny mé
zku�enosti  za 31  let, kdy se vìnuji  taekwondo,  streèinku,
józe a posilování. Budu brát ohled na jednotlivce a rozhodnì
nechci stát nad nìkým se stopkami. Radost z pohybu a vá�it
si svého tìla, musí být na�e hlavní heslo, které doplním je�tì
E.T.Setonem: �Tìlo je chrám du�e�.

Nyní je�tì nìkolik nezbytných údajù:
Zaèínáme 3.února 2020, v  sále kina Vele�ín. �eny od

18:0019:00 hod, mu�i od 19:0020:00 hod. na sebe poho
dlný cvièební odìv. Zaèínáme zahøátím, uvolnìním, prota

�ením, dále posilovacím cvièením a v�e zakonèíme uvolnìním
svalstva s jógovými cviky. Dle zájmu pøidáme i jednoduchý
nácvik sebeobranných technik. Celý cvièební program bude
koncipován  na  jeden  rok  a  v  prosinci  2020,  zhodnotíme
výsledky.

Milan Proke�

V  lednu  se  konal  bodovací  turnaj  nejmlad�ího  �actva
v Lomnici  nad Lu�nicí  a Terezka Chaloupková  vybojovala
støíbrnou medaili,  v prùbì�ném celkovém poøadí je na tøetím
místì. Nìkteré �ákynì mohou mít nyní je�tì lep�í technické
údery,  ale  ty  se  dají  nauèit,  co  v�ak  je  pro  Terezku  nejvíc
charakteristické:  (a  co  je  nejdùle�itìj�ím  základem  pro
ka�dého sportovce) je to cílevìdomost, chce se zlep�ovat. Dala
tak pìkný dárek na�emu oddílu k jeho osmnáctinám. Ano, 18
let. Jsme dospìlí. Nebudu zde popisovat ka�dý rok, na to by
bylo  ve  zpravodaji  pøíli� málo místa,  ale  chtìla  bych  touto
cestou  je�tì  znovu  podìkovat  dvìma  lidem,  kteøí  stolnímu
tenisu ve Vele�ínì v�dy pomáhali, v jeho zaèátcích se nebáli
ho  podpoøit,  v�dy  hlasovali  tak,  abychom  získali  potøebné
finance, a oceòovali na�e sportovní výsledky: panu Franti�kovi
Ondrá�kovi a panu Mgr. Josefu Klímovi.  Dìkujeme Vám, za
OST Vele�ín, pøedseda D. Javoøíková
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