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zastupitelstvo mìsta  na  svém  zasedání  dne  24.  2. mìlo  na
programu  nìkolik  dùle�itých  bodù.  Za  zesnulého Mgr.  Josefa
Klímu byl do rady mìsta zvolen Ing. Petr Skøivánek. Vìøím, �e
bude konstruktivní souèástí rady.

Dále byl schválen rozpoèet na rok 2020, dosud trvalo  období
tzv.  rozpoètového  provizoria.  To  v�ak  neznamená,  �e  by  snad
mìsto  fungovalo  provizornì,  naopak,  probíhala  intenzivní  pøí
prava podkladù pro to, abychom se od schvalovaného rozpoètu
v prùbìhu roku pøíli� neodchýlili, aby byl co mo�ná nejpøesnìj�ím
finanèním  plánem  na  leto�ní  rok.  Zároveò  se  letos  povedlo
zachovat rezervu pro dal�í roky na finanènì velmi nákladné akce,
kterým  se  nemù�eme  vyhýbat:  Rekonstrukce  domu  U  Zlaté
Podkovy,  vyèi�tìní  rybníka  �indeláø,  celková  oprava  námìstí.
V leto�ním roce se pustíme do úprav sbìrného dvora a napojení
Podkovy na centrální zdroj vytápìní. Tím umo�níme snadnìj�í
provoz  budovy  a  pokud  to  bude  technicky  mo�né,  oddìlení
okruhù vytápìní restaurace a sálu. Dále mù�eme slíbit pohybuch
tivým  obèanùm,  �e  v  leto�ním  roce  vznikne  stezka  v  lokalitì
Strahov,  kde  si  mù�ete  zacvièit  a  zároveò  získat  informace
o historii tohoto pìkného údolí. A� bude v�e hotové, urèitì tam
vyra�te!

V plánu jsme nezapomnìli ani na obnovu herních prvkù na
dìtských høi�tích, doplnìní a  roz�íøení mobiliáøe � z dotazníku
pro star�í obèany vyplynula potøeba umístìní lavièek na rùzných
místech po mìstì. Pro údr�bu mìsta bude zakoupen parní èistiè
a  také sekaèka, který zrychlí práci pøi sekání  trávy zejména na
Sídli�ti.

Od pondìlí 10. února zastihla Èeskou republiku vichøice, na�e
hasièská  jednotka  se  pøi  likvidaci,  zejména  padlých  stromù,
nezastavila a umo�nila  tak øadì  lidí dostat se do zamìstnání èi
k lékaøi. Výpadek proudu postihl obèany mj. v ulicích K Mal�i,
U Pøehrady a Latrán. Pøi tìchto výpadcích v�dy komunikujeme
se spoleèností E.On, av�ak vzhledem k rozsahu �kod zpùsobených
vìtrnou kalamitou, byla dodávka obnovena a� v úterý.

Na sklonku února skonèila ve funkci vedoucí ekonomického
odboru MìÚ Vele�ín, ing. Hanzalíková. Za její práci pro mìsto
jí patøí velké podìkování. Její peèlivost a pøehled pomáhaly udr�et
finanèní zdraví mìsta, zároveò ka�dý rok procházela  její práce
dùkladnou kontrolou krajských i jiných úøedníkù a nutno øíci, �e
výsledky tìchto kontrol jsou velmi dobré. Za mìstský úøad pøeji
paní Hanzalíkové hodnì zdraví a energie do dal�ích let. Nástup

Vá�ení ètenáøi.
Na úvod si dovolím velké podìkování v�em na�im hasièùm,

pracovní  skupinì, Mìstskému úøadu V Kaplici a pracovníkùm
ÈEVAK  a  E.O.N.,  za  obrovské  nasazení  pøi  orkánu  Sabina.
V�ichni dìlali, co mohli, aby zmírnili následky vìtru a zprovoznili
komunikace, veøejná prostranství  i  technologie. Èásti mìsta U
Pøehrady, K Mal�i a osada Skøidla, to tentokrát odnesly nejhùøe
kvùli po�kozenému vedení VN. Témìø 30 hodin bez elektøiny.
Na�tìstí  se nám podaøilo zajistit pro na�i ÈOV náhradní zdroj
a tak nedo�lo k �ádnému ohro�ení �ivotního prostøedí. �kody na
lesních  porostech  mù�ete  vidìt  pøi  procházkách.  Silný  vítr
z  nedìle  24.2.  na  pondìlí  zase  napáchal  �kody  na  høbitovì
a  povalil  nìkolik  pomníkù.  Je�tì  jednou  díky  v�em  za  pomoc
a ochotu.

A� se  jaro zeptá�ka�dý kdo má chu� zapojit se do nìjaké
,,jarní�  èinnosti,  je  vítán.  Na  stránkách  www.hradynamalsi.cz
najdete  termíny  brigád  a  workshopù  nejen  na  Poøe�ínì,  ale
i zajímavé mo�nosti poznávání na tvrzi Tichá.

Ruku k dílu mù�ete pøilo�it pøi jarní akci Ukliïme svìt nebo
pomoci sázet les nové generace s Lesy ÈR.

Z pøipravovaných kulturních akcí kde se mù�eme potkat: 2.4.
pøedná�ka  o  archeologických  pokladech  Ji�ních  Èech,  23.4.
promítání  o Mal�i  a  25.4.  Slavnosti  jara  �  tradice,  dovednosti
a zvyky starých Slovanù�. Je to jen na vás�

V�em pøeji krásný bøezen.   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.èeta: 603 537 754

kyní  je paní Jana �tìpánková, do funkce úèetní nastupuje paní
Pavlína Prá�ková.

Dne  9.3.  od  17:30  se  mù�e  veøejnost  pøijít  do  sálu  kina
seznámit s finální podobou koncepce rozvoje mìsta.

Tak pìkný zaèátek jara v�em!    Petr Vágner, starosta
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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�  èin
nosti  na  území mìsta  vzniká
komunální  odpad,  zejména,
která  je  pøihlá�ená  na  území
mìsta  k  trvalému  pobytu,
jako� i ta, která má k nemovi
tosti, 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.

za  písemné  blahopøání  k  mým  75.narozeninám
starostovi  mìsta  ing.Petru  Vágnerovi  a  za  milou  náv�tìvu
a pøedání dárku paní Amchové a Sumerauerové.

                  Josef Patlejch

 starostovi mìsta Ing.Petru Vágnerovi za blahopøání
k  mým  narozeninám  a  paní  Bohdalové  za  milou  náv�tìvu
a pøedání dárku. Dìkuji za blahopøání také Odborové organi
zaci Jihostroje Vele�ín.

                Franti�ek Pokorný

za projevy soustrasti.
                  Klímovi

 touto cestou panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi,
paní  Papírové  a  Uretschlägerové  za  gratulaci  k  mým  85
narozeninám. Svou milou náv�tìvou, vlídným  slovem a dár
kem mne potì�ily.

Emilie Proke�ová

starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání  k  mým
narozeninám a zástupcùm mìsta paní Mülerové a paní Klei
nové za milou náv�tìvu a dárek, té� dìkuji odborùm Jihostroje
za pøání.

              Helena Krauskopfová

panu  starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání
a dárek k mým narozeninám a paní Papírové a Uretschlägerové
za milou náv�tìvu.

                Michal Adamèík

Za Základní umìleckou �kolu ve Vele�ínì bych moc ráda
podìkovala za finanèní dar ve vý�i 23 000, Kè, který jsme
obdr�eli  od  poøadatelù  adventního  charitativního  trhu.  Dar
rozdìlíme mezi tøi obory, které v na�í �kole vyuèujeme.

V hudebním oboru podpoøíme koncertní cyklus Jihoèes
kého violoncellového orchestru, který na�e �kola dlouhodobì
organizuje. Do orchestru je zapojeno 7 základních umìleckých
�kol  Jihoèeského kraje a ka�doroènì se nám daøí uspoøádat
alespoò 3 koncerty. Na�i �kolu v orchestru reprezentuje nejen
vìt�ina  souèasných  �ákù  hry  na  violoncello  tøídy  p. Radky
Hájkové, ale také øada na�ich absolventù.

�áci výtvarného oboru se mohou tì�it na náv�tìvu kera
mika  p.  Jaroslava  Marka,  pod  jeho�  vedením  a  vedením
vyuèující výtvarného oboru p. Ivy Hulíkové by mìlo vzniknout
nìkolik keramických plastik, které umístíme do areálu �koly.

Od záøí 2020 budeme moci pøijmout první �áky do taneè
ního oboru (v souèasné dobì probíhá výuka scénického tance
formou kurzù) a ná� novì otevøený obor podpoøíme nákupem
materiálu na kostýmy, které  pro na�e �áky �ije vyuèující p.
Ludmila Korbelová.

Dìkuji v�em, kteøí se do adventního trhu jakkoli zapojili
a dìkuji také za velkou, nejen finanèní, podporu, které se na�í
�kole ve Vele�ínì dostává.

        Za ZU� Vele�ín
Marie Procházka �tanglová, øeditelka

Dne 28. 1. 2020 nám byl u pøíle�itosti slavnostního setkání
zástupcù poøadatelù a úèastníkù  tradièních adventních trhù ve
Vele�ínì  pøedán  Certifikát  s  finanèním  darem  ve  vý�i  Kè
23.000,.  Touto  nemalou  èástkou  bude  podpoøen  provoz
na�ich sociálních slu�eb poskytovaných ve Mìstì Vele�ín.
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Dìkujeme tímto v�em, kteøí se podíleli na nároèné pøípravì
a realizaci adventních trhù, za jejich práci, nad�ení, elán, výdr�
a kolegialitu. Dìkujeme také za pøíjemnou úterní atmosféru.

Mgr. Ivana �áèková

Vá�ená paní Rù�ièková, vá�ení pøátelé KIC,
Rádi bychom vám je�tì jednou velmi moc podìkovali za

Va�i dlouholetou a �tìdrou podporu, které se ji� pátým rokem
dostává na�emu Centru BAZALKA  prostøednictvím vele�ín
ského adventního charitativního trhu. Tì�í nás to o to víc, �e
jste si nás vybrali,  i kdy� nejsme z Vele�ína. Va�e korunky
pou�ijeme  na  dovybavení  novì  vznikajících  prostor  na�í
Mateøské �kolky speciální. Velmi obdivujeme s jakým nad�e
ním pøistupujete v�ichni jako celek k této krásné akci .

Srdeènì Vás zveme k nám do Centra BAZALKA  a bu
deme rádi, kdy� si udìláte èas a pøijedete se podívat, kde Va�e
peníze pomáhají. Rádi vás provedeme.

Je�tì jednou dìkujeme a tì�íme se na dal�í spolupráciJ

Za Centrum Bazalka
Martina Koudelková

 Zveme v�echny maminky i tatínky do
mateøského  centra  Vele�ínské  klubíèko.

Najdete nás v prostorách základní �koly ve druhém patøe nad
mìstskou knihovnou. Co s sebou? Ve støedu 30kè za rodinu,
v pátek 20 Kè za rodinu a v�dy dobrou náladu :) Centrum je
pro vás otevøeno ka�dou støedu a pátek od 9:30 do 11:30. Na
co se mù�ete tì�it? Ka�dou støedu pøipraví nìkterá z maminek
zábavný  program  (zpívání,  tancování,  cvièení,  tvoøení...),
zbývá i èas pro volné hraní, svaèinku a seznámení.

V bøeznu, konkrétnì 4. se uskuteèní KARNEVAL, který
jsme pøelo�ily z února (v únoru probíhala rekonstrukce �kolní
budovy, ve které máme prostory). Pro dìti bude pøipraveno
drobné obèerstvení a nìjaký ten dáreèek.

O  víkendu  14.  a  15.  probìhne  JARNÍ  DÌTSKÝ
BAZÁREK v hasièárnì, v�echny potøebné informace nalez
nete na plakátech a i zde ve zpravodaji. Zájemci o prodej se
mohou ozvat na meil: mcvelesin@seznam.cz � za�leme Vám
identifikaèní kód a formuláø.

Pomalinku  a  jistì  u�  se  blí�í  i  VELIKONOCE,  které
v klubíèku oslavíme 8. dubna.

Vá�ení  èlenové  ÈRS,  z.s.  místní
organizace Vele�ín, tímto Vás srdeènì

zveme na výroèní èlenskou schùzi, která se uskuteèní v sobotu
7.3.2020 od 10 hod. v kinosále KIC Vele�ín.

Talentové zkou�ky do hudebního oboru Základní umìlecké
�koly ve Vele�ínì se uskuteèní ve dnech 20. dubna od 17:00
do 18:00 a 21. dubna od 15:00 do 16:00 v budovì ZU�. Tyto
termíny  talentových  zkou�ek  jsou  vypsané  pro  v�echny
zájemce o  studium, kteøí nedocházejí do mateøské  �koly ve
Vele�ínì.

Pro dìti, které docházejí do mateøské �koly ve Vele�ínì,
probìhnou talentové zkou�ky v pondìlí 25. kvìtna a v úterý
26. kvìtna od 16:00 do 17:00 v budovì ZU�.

Talentové zkou�ky do výtvarného oboru probìhnou v ma
teøské �kole v prùbìhu bøezna a dubna. Star�í zájemci o stu
dium  se  mohou  k  talentové  zkou�ce  dostavit  po  dohodì
s vyuèující výtvarného oboru p. Ivou Hulíkovou.

Ke studiu v na�í �kole mù�e být pøijat pouze ten uchazeè,
který talentovou zkou�ku úspì�nì vykonal.

Za ZU� Vele�ín Marie Procházka �tanglová
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více je v�ak péèe o ní dùle�itá. Zamìstnanci, v èele s aktivi
zaèními pracovníky a dobrovolníky, nabízejí klientùm �iroké
spektrum denních aktivit. Cílem tìchto èinností je vyvolat u
klienta zájem, chu� pracovat,  tvoøit, komunikovat, udr�et si
urèitou míru samostatnosti a nezávislosti. Nabízeny jsou rùzné
aktivity  pøizpùsobené  seniorské  kategorii. Velkou  oblibu  si
získalo  cvièení  jógy,  masá�ní  a  relaxaèní  chvilky,  cvièení
pamìti, tvoøivé aktivity, spoleèenská setkání.

Budoucnost na�eho Domova je plánována v tzv. Konceptu
biografické  péèe.  Tento  model  péèe  vychází  z  �ivotního
pøíbìhu ka�dého klienta. Na základì poznání jeho minulosti
umo�òuje  nastavit  péèi  �na  míru�,  tzn.  tak,  aby  v  sobì
odrá�ela, kým klient ve svém �ivotì byl, jaké byly jeho radosti,
starosti, zvyky, smysl �ivota.

�Být stále mlád� � dnes ji� legendární píseò mistra èeské
populární hudby pana Karla Gotta. Kdo z nás by nechtìl být
stále plný síly, �ivotního optimismu, dobrého zdraví, obklopen
rodinou a pøáteli. Èas v�ak mìøí v�em spravedlivì a ke stáøí
se  døív  nebo  pozdìji  dopracuje  vìt�ina  z  nás.  Tuto  cestu
k poslednímu �ivotnímu milníku v�ak máme mo�nost do urèité
míry ovlivòovat my v�ichni. Svým postojem k �ivotu, zpùso
bem my�lení, chutí pohnout vlastním osudem, ale i pøístupem
k �ivotnímu stylu a vlastnímu zdraví. V�dy� právì zdraví je
jedním  z  hlavních  faktorù,  který  ná�  �ivot  ovlivòuje.  Ne
náhodou si pøi oslavách a nejrùznìj�ích spoleèenských pøíle
�itostech pøejeme na prvním místì �hodnì zdraví�. S pøibýva
jícími lety si zpravidla zaèneme uvìdomovat, �e tato fráze má
v sobì hluboko zakoøenìnou pravdu. V�dy� pokud nemáme
zdraví, je o mnoho nároènìj�í obstát ve zkou�kách, které nám
�ivot pøiná�í.

Právì oslabené zdraví bývá jedním z hlavních dùvodù, kdy
senior  vyhledá  sociální  slu�bu.  Nejinak  je  to  i  v  na�em
Domovì. Obyvatelem Domova pro seniory Kaplice se èlovìk
stává zpravidla právì proto, �e zmìny v jeho zdravotním stavu
ji� vy�adují odbornou péèi druhé osoby.

Pøíchod do pobytové sociální slu�by mù�e být bezpochyby
stresujícím faktorem, ovlivòujícím fyzický
i psychický stav. Na�ím krédem je tak vìdomí, �e ka�dý nový
klient je pro nás specifickou osobností, která si s sebou pøiná�í
svùj �ivotní pøíbìh, své zvyklosti, denní stereotypy, potøeby.
Cílem  na�í  slu�by  je  pracovat  se  v�emi  tìmito  aspekty,  se
souèasným dodr�ením nutných zákonných norem.

Èlovìk je bytost celistvá, a tak se staráme jak o tìlesnou
schránku, tak o du�evní stav. Nebo� jedno ovlivòuje druhé.

O zdravotní stav klientù peèuje praktická lékaøka a profe
sionální tým zdravotních sester a pracovníkù pøímé obslu�né
péèe. Cílem jejich vzájemné spolupráce je efektivnì oddálit,
vèas zachytit èi zmírnit zdravotní obtí�e, které zkrátka k ob
dobí stáøí vìt�inou patøí. Tento komfort permanentní zdravotní
péèe  a  dohledu  by  si  senior  ve  svém  domácím  prostøedí
pravdìpodobnì dovolit nemohl. Tato celodenní péèe je neo
cenitelnou devizou, dodávající znaènou míru pocitu bezpeèí
a ochrany.

Zimní mìsíce jsou tradièní �ivnou pùdou pro nemoci jako
chøipka  èi  jiná  respiraèní  onemocnìní.  Díky  nastaveným
preventivním opatøením (oèkování, disciplinovanost náv�tìv
v dobì nemocí) nebyl v na�em Domovì zaznamenán zvý�ený
výskyt zmiòovaných onemocnìní. Tento odpovìdný pøístup
se  týká  rovnì�  zamìstnancù,  kteøí  vyu�ívají  preventivní
opatøení zaji�tìná ze strany zamìstnavatele (oèkování, preven
tivní prohlídky, ochranné pomùcky pou�ívané pøi práci atd.).

Na  pøíznivém  stavu  klientù  se  podílí  také  dal�í  faktory.
Jedním z nich je správné nastavení hydratace a vý�ivy. Tato
oblast  bývá  èastým  �jablkem  sváru�  mezi  poskytovatelem
slu�by a klientem. Jak u� bylo zmínìno, ka�dý klient pøichází
z rùzného prostøedí, ovlivnìn svými �ivotními zvyky a potøe
bami.  Poskytovatel  je  na  druhé  stranì  �svázán�  urèitými
zákonnými normami, které musí dodr�ovat. Jde napø. o tzv.
spotøební ko�. V praxi  to znamená, �e nastavení  jídelníèku,
které  je konzultováno s nutrièní  terapeutkou, musí  splòovat
daná kritéria. Jídla musí být vý�ivovì vyvá�ená, aby odpoví
dala  specifickým  po�adavkùm  tìla  v  seniorském  vìku.  Ne
v�dy se tak slo�ení jídelníèku mù�e zamlouvat chutím a zvy
kùm klientù. Na�i zamìstnanci v�ak vìnují znaèné úsilí tomu,
aby byly co mo�ná nejvíce uspokojeny v�echny strany.

Neoddìlitelnou slo�kou z pohledu zdraví  je  samozøejmì
slo�ka du�evní. Není sice na první pohled tak viditelná, o co

Spolek 2/4 + Naturamed

Charitativní a multi�ánrový festival

Milí partneøi a houpaèkáøi,
Spolek  2/4  se  spoleènì  s  Vámi  a  partnery,  pou�tí  do

realizace 8. roèníku Va�eho charitativního a multi�ánrového
festivalu HOUPAÈKA 2020, který ji� neodmyslitelnì patøí ke
stì�ejním  akcím  v  na�em  regionu.  Houpaèku  rozhoupáme
v  sobotu  15.  8.  2020  opìt  v  areálu  fotbalového  høi�tì  ve
Vele�ínì a to ji� tradiènì od 13.00 hod.

Spolek 2/4 se spolu se svými partnery sna�í nabídnout vám
originální  kulturní,  sportovní  a  umìlecké  projekty,  které  se
vymykají obecnì nabízenému mainstreamu a jsou �jiné�. To
v�ak neznamená, �e mají ni��í umìleckou a výpovìdní hod
notu.. právì naopak

Rádi  bychom,  aby  jste  pro�ili  skvìlý  den  plný  zábavy
a  pozitivní  atmosféry.  Pøedstavíme  vám  ojedinìlé  atrakce,
soutì�e, exhibice, workshopy a dal�í vy�ití. Budete se moci
seznámit s aktivitami neziskových organizací, nav�tívit stánky
s benefièním prodejem, dra�it v aukci a také se tì�it na ko�atý
hudební  program  tuzemské  alternativní  scény.  A  nesmíme
zapomenout na tradièní benefièní bìh.

Houpaèka  se na Vás moc  tì�í  a  vìøí,  �e  se  s  ní  bájeènì
pohoupete. NEZAPOMEÒTE, �e Va�e úèast pomáhá druhým
J

Letos  se  spolu  s Vámi pokusíme pomoci dìtem a  jejich
rodinám s DMD /Duchennova svalová dystrofie/  nejèastìj�í
smrtelné genetické onemocnìní (postupné ochabování svalstva
vedoucí  k  oslabování  kosterního  svalstva,  dýchacích  svalù
a  srdeèní  èinnosti)  a  s  SMA  /spinální  svalová  atrofie/  
onemocnìní  neuronù,  které  odpovídají  za  vìdomé  pohyby
svalù (bìhání, pohyby hlavy, polykání).

Dìti a jejich rodiny, zastøe�ují dvì spolu velmi úzce spjaté
organizace END DUCHENNE z.s  / www.endduchenne.cz /
a SMAci z.s / www.smaci.cz /.

Tyto dva subjekty spoleènì organizují psychorehabilitaèní
odlehèující pobyt pro dìti s DMD a s SMA v penzionu �Pluhùv
�ïár�.

Náklady  na  jedno  dítì  èiní  15.  000,  Kè,  ve  kterých  je
zahrnuto  ubytování,  jídlo  5  x  dennì  +  pitný  re�im  a  malá
odmìna pro dobrovolné asistenty. Dìti za�ijí spoustu zajíma
vých  akcí,  vèetnì  canisterapie,  ergoterapie,  tvoøivých  dílen
apod.Pobyt je prospì�ný i pro rodiny dìtí a alespoò na krátko
jim �uleví� od jejich starostí.

Po vzájemné dohodì jsme se rozhodli, �e pøípadný výtì�ek
festivalu  Houpaèka  2020  poputuje  na  financování  tohoto
pobytu  a  to  6ti  konkrétním  dìtem  s  tí�ivým  finanèním
zázemím.  Pokud  by  výtì�ek  pøekraèoval  tuto  èástku,  bude
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pou�it na honoráøe osobních asistentù. Samozøejmì o dal�ích
podrobnostech Vás budou zástupci obou organizací informo
vat pøímo na místì.

BÁRA SEDLÁÈKOVÁ / 17 let � neuropatie
Barèa tráví vìt�inu èasu na vozíku, nebo� má velmi malý

pohyb v kloubech. Je to pozitivní aktivní dívka, je� se zajímá
o umìní a design. Staèí �tìtec, pastelky, fix a pøedstavuje svìtu
svùj vlastní výtvarný styl �pusopis�. Poøádá vlastní výstavy
svých povzbuzujících obrázkù.

PATRIK KOCIÁN / 13 let  DMD
Patrik je odkázaný na invalidní vozík. Je to veselý kluk,

který  se  sna�í  u�ívat  svìt  plnými  dou�ky.  Vzhledem  ke
svému hendikepu se dostane od rodiny zøídka, proto je pobyt
pro nìj velmi vítanou zmìnou.

EVIÈKA LÁSKOVÁ / 13 let  SMA
Evièka  má  velmi  ráda  kreslení  a  dojí�dí  na  výtvarný

krou�ek. Má 4 bratry. Maminka je asistentkou na Z� a tatínek
dìlník.

MATÌJ ÈUTKA / 13 let  DMD
Matìj  je  upoután  na  invalidní  vozík  a  nutnì  potøebuje

celodenní  péèi. Rád  se  dostává mimo  svùj  domov  a  za�ívá
nové vìci. Na pobyt se moc tì�í, proto�e se zde potká se svým
nejvìt�ím kamarádem.

VOJTA TURNER / 15 let � SMA
Vojta je stateèný a trpìlivý kluk se ètyømi sourozenci. Je

zcela závislý na péèi druhých. Pobyt prospìje jak Vojtovi, tak
i jeho rodinì, nebo� otec se na péèi svých dìtí finanènì nepodílí.

JAN ÈEPEK / 12 let  DMD
Honzík  je  stále  usmìvavý  kluk  se  ztrátou  chùze.  Je  ve

støídavé péèi obou rodièù. Maminka je zakladatelka sdru�ení
vodních terapeutù a mentorský spolupracuje s organizací End
Duchenne z.s .

Realizace  projektu  charitativní  a  multi�ánrový  festival
HOUPAÈKA 2020 se neobejde bez empatie, finanèní a mate
riální pomoci partnerù a sympatizantù.

Pokud se rozhodnete i vy podpoøit tento projekt, neváhejte
a kontaktujte nás. Pøispìjete  tak ke zkvalitnìní  �ivota  tì�ce
nemocných  dìtí  a  zároveò  pomù�ete  zviditelnit  minoritní
umìlecké a kulturnì spoleèenské poèiny.

��ivot je jako na Houpaèce a nikdy nemù�ete vìdìt, kdy
budete potøebovat pomocnou ruku i vy!�

Rádi  by  jste  finanènì  pomohli?  Pøispìli  k  obohacení
programu, nebo máte jiný nápad?

NEVÁHEJTE a KONTAKTUJTE NÁS. BEZ VÁS BY
TO NE�LO. MNOHOKRÁT DÌKUJEME!

(Sponzorské smlouvy, bannery èi umístìní va�eho loga na
propagaèních materiálech je samozøejmost)

Spolek 2/4/ Kamil Zeman � pøedseda
kamil.zeman@seznam.cz, +420 606 148 544
ÈU � Moneta bank 162934383/0600

Èlenové  spolku  2/4  pracují  na  projektu  bez  nároku  na
odmìnu.
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 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci   Povoleno  MkÈR E10951
Výtisk zdarma

BØEZEN 2020 � PROSINEC 2020

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

Pátek: 6.3., 20.3.

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 3.4.
Poslední svoz: 27.11.

UPOZORNÌNÍ
Z dùvodu státních svátkù (pátek 10.4., 1.5. a 8.5.)

    otevírací doba  od 1. 3. do 31. 10
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               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

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

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

 kompletní realizace zahrad
a  mnoho  dal�ích  èinností  v  zahradnických
pracích ( kvalita a dobrá cena).

Tel.: 604 231 577,
 www.zahradyoupic.cz

, garsonka, 1+1, 2+1.
Tel. 608 82 44 82

Pøijmeme plavèíky na letní brigádu od
èervna do záøí.

DPP  120 Kè/hod.
Uchazeè musí být dobrý plavec.

Za�kolení zajistíme.
Info:

SMM Karel Krejèí 602 379 331

na adrese:
Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.

Info:
SMM Karel Krejèí tel. 602  379 331
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