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tento úvodník pí�i v  ji� o nìco optimistiètìj�í atmosféøe,
ne� ten minulý. Vláda ÈR postupnì mírní zavedená opatøení
proti �íøení koronaviru a pøedstavila i plán uvolòování pravidel
do 8. èervna.

V souvislosti s uvolòováním pravidel sledujte web mìsta,
pøiná�íme na nìm aktuální informace o vývoji situace.

Chci podìkovat v�em, kteøí se jakkoliv zapojili do pomoci
druhým:  firmám,  dobrovolníkùm,  pøíspìvkovým  a  dal�ím
organizacím  a  jejich  zamìstnancùm.  Nejen  za  nezi�tnou
pomoc, ale i za to, �e �pouze� chodí do práce a udr�ují aspoò
èásteènì  slu�by v  chodu. Víte  o  nìkom, kdo by potøeboval
nakoupit  léky  èi  potraviny  nebo  je  v  nouzi?  Zavolejte  na
702 601 589 (funguje mezi 811h).

Chod øady firem a úøadù se v poslední dobì zkomplikoval
èi zpomalil. To v�ak neznamená, �e by v�e ve mìstì utichlo.
Naopak, nucené provozní pøestávky �ikovnì vyu�ili v základní
�kole, kde stihli dokonèit nové prostory dru�iny nad knihov
nou, vymalovali tøídy druhého stupnì a je�tì stihli realizovat
zápis do 1. tøíd. Zapsaných dìtí je dost, od nového �kolního
roku budou hned tøi tøídy prvòákù. Výmalba a drobné opravy
èekají  i  prostory  knihovny,  stejnì  tak  èást  budov mateøské
�koly.

Otevøení mateøské �koly ani základní �koly v  tuto chvíli
není jisté, nejsou známy pøesné hygienické podmínky provozu.
O v�em budeme informovat.

Od 27.4. bì�í stavba podchodu pod silnicí E55. Do konce
èervence  by  mìlo  být  v�e  hotovo.  Tento  podchod  umo�ní
bezpeèné  pøekonání  frekventované  komunikace  k  vlakové
zastávce Vele�ín mìsto  a  také  k  zahrádkám. V místì  bude
dopravní  omezení  �  kyvadlový  provoz  øízený  semafory.
Zároveò bude od 5. kvìtna probíhat oprava mostu v Netøebi
cích.  Objízdná  trasa  pro  osobní  vozy  smìrem  od  Kaplice
povede pøes ulici Ke Kozákùm a Kaplická. Prosím v�echny
o trpìlivost s omezeními a nekomfortem zpùsobeným staveb
ními pracemi. Myslím, �e výsledek bude stát za to.

Pøeji v�em pevné zdraví.

Petr Vágner, starosta

Krásný kvìten v�em ètenáøùm.
Èínský  ,,hajzlík�  nás  sice  stále  trápí  a  zdr�uje,  ale  to

nebrání projednávání a pøípravì naplánovaných prací.
27.4. zahájila dodavatelská firma práce na výstavbì pod

chodu pod E 55 (pracovnì Blanka II). Podle harmonogramu
by se mìl podchod dokonèit do konce èervna. Poté by mìla
být upravena kompletnì køi�ovatka vèetnì roz�íøení komuni
kace E 55. Aby  toho nebylo málo, od 5.5. budou zapoèaty
práce na rekonstrukci mostu pøes �eleznici pod Netøebicemi.
Mù�eme se tedy tì�it na déletrvající objí�ïky a omezení. Tak
hlavnì klid�

Na zaèátku kvìtna dostaneme na mìsto dva stroje ECLIP
 parní vysokotlaký èistiè a rider na sekání trávy.

Parní èistiè budeme pou�ívat na ekologické hubení plevelù,
na  èi�tìní  lavièek,  kontejnerù  ploch  atd.  Jedním  z  dal�ích
mo�ných vyu�ití je i dezinfekce veøejných prostranství horkou
párou.

Pro obyvatele jsou novì zøízena tøi místa pro sbìr jedlých
olejù : nádoba u Benzinky (kontejnerové stání), na køi�ovatce
U Pøehrady a K Mal�i, u prodejny potravin na Sídli�ti. Oleje
vhazujte do nádob v uzavøených plastových lahvích.

Mimoøádná opatøení: jako asi nikdo, nemám ani já radost
ze zru�ených akcí a ve�kerých mo�ných, (ale i nemo�ných)
omezení. Z èeho ale malou radost mám je to, �e na obci zøízený
,,nouzový  telefon�  volá  málo  lidí  o  pomoc  v  nouzi.  To  je
známka toho, �e se o ka�dého doká�í postarat pøíbuzní nebo
sousedi.

Mo�ná �e ten ,,Èínský hajzlík� v tomhle pøípadì zafungo
val pozitivnì a lidé k sobì budou mít blí� ne� døív.

Ka�dopádnì jsme v�ichni pøipraveni na poskytnutí pomoci
nebo porady.

V�em pevné nervy a je�tì pevnìj�í zdraví.
          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
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Upozoròujeme  obèany,  �e  poplatek  za  svoz
a  likvidaci  komunálního  odpadu  na  rok  2020

ve vý�i  na jednoho poplatníka je
(dle Obecnì závazné vyhlá�ky 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
�ena  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 Vele�ín nebo pøevodním

pøíkazem na è. úètu: 582481309/0800, který  je veden u Èeské
spoøitelny. 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

Vá�ení sousedé, nìkteøí z vás se mì dotazovali (i na zastupi
telstvu mìsta) na dùvody zvý�ení poplatku za komunální odpad
�  jeho  navý�ení  odhlasovali  zastupitelé  mìsta  jednohlasnì
v prosinci 2019. Poplatek se zvý�il z 660 Kè (platný pro rok 2019)
na  780  Kè  na  osobu,  který  je  platný  pro  rok  2020.  Dùvody
vysvìtlím na následujících øádcích.

V posledních  letech dochází ke zvy�ování výdajù mìsta za
odpadové  hospodáøství.  Mù�e  za  to  rùst  cen  slu�eb,  energií,
pøepravy odpadu èi mezd a také legislativní po�adavky, zavádìjící
napø.  povinný  sbìr  bioodpadu  nebo  textilu.  Zákon  také  poèítá
s nárùstem poplatkù za skládkování odpadù. V období let 2015
a  2019  do�lo  k  nárùstu  celkových  nákladù  mìsta  za  odpad
o zhruba 60 %. Poplatek za osobu byl za stejné období zvý�en
o 10 %. Bohu�el, tento stav znamenal pro mìsto nutnost navý�it
letos  poplatek  tak,  abychom aspoò  èásteènì pokryli  výdaje  na
hospodaøení s odpadem.

Mìsto se sna�í neustále vylep�ovat slu�by pro obèany. Sbìrný
dvùr je otevøen 6 dní v týdnu a je mo�né do nìj zdarma vyvézt
jakýkoliv odpad (pøesnìji: slu�by sbìrného dvora jsou zahrnuty
v poplatku  za  svoz odpadu). Otevøení  sbìrného dvora  s  sebou
pøineslo úbytek èerných skládek v okolí, a tedy zlep�ení �ivotního
prostøedí.  Pro  obèany  jsme  nabídli  kompostéry  zdarma  a  dále
nabízíme  mo�nost  svá�et  bioodpad  pøímo  od  domu  (obèané
mohou �ádat o vlastní popelnici na biodpad). Máme také hustou
sí� stanovi�� kontejnerù na tøídìný odpad.

Aktivity pro leto�ek: V prùbìhu roku budeme �ádat dotaci na
dal�í modernizaci sbìrného dvora a vypí�eme výbìrové øízení na
zaji�tìní svozu komunálního odpadu na následující roky. Do jeho
podmínek budeme prosazovat opatøení, která pomohou brzdit rùst
nákladù na odpadové hospodáøství.

Petr Vágner, starosta

Dìkuji Sboru dobrovolných hasièù ve Vele�ínì za darování
�esti  kusù  ochranných  �títù  pro  na�e  pracovnice  v  sociálních
slu�bách. Mé podìkování nále�í v�em, kteøí se na zhotovení �títù
podíleli. Va�eho daru si nesmírnì vá�ím.

Mgr. Ivana �áèková

Pøijïte si s dìtmi pohrát do na�eho mateø
ského  centra  Vele�ínské  klubíèko.  Tì�íme  se  na  Vás  ka�dou
støedu od 9:30 do 11:30, je v�ak 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 pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za rodinu.

Vzhledem  k  dané  situaci  je  klubíèko  stále  je�tì  uzavøené.
Doufám, �e  se  stihneme  tento  �kolní  rok alespoò párkrát  sejít.
Ráda bych pro dìti v èervnu uspoøádala dìtský den, který bychom
spojily s karnevalem. A také tradièní opékání buøtíkù na ohni�ti
pod po�tou na konci �kolního roku. Co se týká jarního bazárku,
který byl zru�en. Stále poøád váhám, zda ho udìlat, èi ne. Ve�keré
informace budou upøesòovány na na�ich FB stránkách.

     Dáda Kleinová

Hasièi ve Vele�ínì vyrobili pro místní lékaøe ochranné �títy
na 3Dtiskárnì (foto na str.11).

Pøed deseti dny co se rozjela kola výroby na dvou 3Dtiskár
nách v hasièské zbrojnici ve Vele�ínì. Tiskárny byly zapùjèeny
spoleèností ENGEL Kaplice a SO� a SOU Kaplice.

Hlavním  produktem  výroby  byly  pøípravky  pro  �ití  �òùr
k rou�kám. Tìch malých pomocníkù jsme vyrobili bez mála 200
ks. Vìt�í èást byla  rozvezena, nebo  rozeslána po okolí, ov�em
námi vyrobené pøípravky pomáhají �ít rou�ky také napø. v Ústní
nad Labem èi Olomouci. Velký zájem je mezi ostatními sbory
dobrovolných  hasièù,  za  to  jsme  velice  rádi.  Zprvu  jsme  si
pøedsevzali vyrábìt tìchto pøípravkù více, ale po pár dnech tisku
byla obìtována kapacita jedné 3D tiskárny na výrobu ochranných
�títù.  Tyto  �títy  slou�í  nám,  ale  hlavnì  místním  vele�ínským
lékaøùm a  jejich  sestøièkám. Ètyøi  �títy  jsme vyrobili  také  pro
Charitu Kaplice,  která  své  slu�by  poskytuje  také  ve Vele�ínì.
V souèasné dobì máme na kontì 20 vyrobených �títù a výroba
pokraèuje. �tít je z plastu PET, je mo�né jej rozebrat a desinfiko
vat, napø. lihem. Lze jej tedy opakovanì pou�ívat.

Za  vyrobené  a  zaslané  výrobky  nám  také  pøi�el  dìkovný
balíèek z Pohorské Vsi, moc si toho ceníme.
Pìkný den a hodnì sil !                                        Petr Skøivánek

Generátor  jsme  jako  sbor  dobrovolných  hasièù  Vele�ín
poøídili  díky  grantu  spoleènosti  Nadace  ÈEZ,  od  které  jsme
obdr�eli  25  tisíc  korun  na  nákup  prostøedkù  pro  desinfekci
vnitøních i venkovních prostorù ve Vele�ínì. To v�e z preventiv
ního  dùvodu  zastavení  �íøení  nového  typu  koronaviru  SARS
CoV2.

Z  grantu  jsme  dále  poøídili  zádový  ruèní  postøikovaè  na
dezinfikování venkovních prostorù postøikem lihové desinfekce
a dal�í technické a ochranné prostøedky.

Ozonový generátor  se zase hodí na desinfikování vnitøních
prostorù.  Generátor  pracuje  na  velmi  jednoduchém  principu.
Doutnavý  elektrický  výboj  �tìpí  kyslík  ve  vzduchu  na  volné
radikály a ty se dále sluèují s molekulou kyslíku a vzniká ozon.
Ozon má velmi vysokou mikrobicidní úèinnost (zabíjí bakterie
a viry) ji� pøi malé koncentraci. Zároveò je ozon velice nestabilní
a opìt se po chvíli rozkládá na klasický kyslík. (foto str.11)

Duben je nejlep�í mìsíc pro sledování ,,dìní� v pøírodì. Na
rybnících se vodní ptactvo o pøekot sna�í zachovat øád pøírody
a zahnízdit. Èápi jsou ji� na hnízdech a sna�í se o to samé. Mù�ete
pozorovat rùzné druhy dravcù od po�tolek (koneènì zahnízdily i
na vì�i kostela Filipa Jakuba), káòat,  luòákù èervených, a� po
orla moøského. Tùnì a potoky jsou plné chrostíkù, ropuch, �ab
a dal�í havìti. V�ichni tito tvorové se chovají jako zvíøata a nenièí
pøírodu ve svém okolí. Ne tak èlovìk rozumný (jaká to nadsázka).
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dává na vìdomí, �e z dùvodu trvání nouzového stavu vyhlá
�eného vládou ÈR a na doporuèení M�MT nebude zápis do M�
v  tomto  �kolním  roce  probíhat  prezenèní  formou.  Ve�keré
informace naleznete na na�ich webových stránkách www.msve
lesin.cz a u branek mateøské �koly.

�Pojïme  pomoct,  vá�ení  kolegové.�  Taková  byla  výzva
Milo�e Vlasáka ze Støední odborné �koly strojní a elektrotech
nické Vele�ín,  který mezi  kolegy  inicioval  sbírku  na  podporu
hasièù a seniorù v boji proti COVID19. Akce se setkala s velmi
pozitivní odezvou. Celkovì se podaøilo vybrat 54 tisíc korun.

�Ve støedu 8. dubna pak bylo 14 tisíc korun pøedáno hasièùm
mìsta  Vele�ín  a  40  tisíc  korun  Domu  pro  seniory  Kaplice,�
informuje  øeditel  vele�ínské  �koly  Milan  Timko.  Dodává,  �e
sbírkovou akci pova�uje za velmi úspì�nou. �U� jen to, �e se na�i
uèitelé  dokázali  semknout  a  z  vlastní  iniciativy  se  slo�it  na
podporu hasièù a seniorù mi pøijde ú�asné. Jsem py�ný a v�em
moc dìkuji!�

Interní sbírka se konala do 6. dubna. Pro její úèely byl zøízen
speciální úèet.

KONTAKTY A ODKAZY:
Støední  odborná  �kola  strojní  a  elektrotechnická  Vele�ín  

www.sosvel.cz
Ing. Bc. Milan Timko (øeditel �koly)  380 331 071

Václav Votruba

Uzavøení  �kol  v  polovinì  bøezna  a  následné  vyhlá�ení
nouzového stavu celou  spoleènost postavilo do zcela neznámé
situace. Nás v ZU�ce samozøejmì také. Stejnì jako v ostatních
�kolách jsme museli rychle zareagovat na novì nastalou situaci.
Paní �kolnice zaèala s pomocí paní uklízeèky �ít rou�ky. Uèitelé
museli zvolit náhradní zpùsob komunikace se svými �áky, èasto
formy distanèní výuky s pou�itím rùzných programù a aplikací,
poèítaèù  a  telefonù.  S  radostí  a  obdivem  jsem  sledovala,  jak
rychle  a  kreativnì  se  vìt�ina  kolegù  s  novými  mo�nostmi
a technikou seznámila.

Chci  podìkovat  rodièùm  a  star�ím  �ákùm  za  podporu  pøi
distanèní  výuce  �  bylo  nutné  nainstalovat  nové  programy,
aplikace, seznámit se s nimi, pøetrpìt výpadky a nedokonalosti
v dobì, kdy se na nì valily povinnosti ze v�ech stran.

Byli  jsme  okolnostmi  donuceni  pøesunout  výuku  hudby
a  výtvarného  umìní  do  nám  neznámého  prostoru.  To  nám
otevøelo nové mo�nosti, které  jistì vyu�ijeme i pøi výuce  tváøí
v tváø.

Teï  u�  víme,  �e  na�e  �áky  do  konce  �kolního  roku  je�tì
uvidíme a budeme moci s nimi pracovat. Já osobnì se na nì u�
moc  tì�ím.  Èekáme  ale  na  podrobnìj�í  pokyny,  které  upraví
podmínky  výuky  jak  v  hudebním,  tak  ve  výtvarném  oboru.
Prosím na�e �áky a jejich rodièe o trpìlivost, ve�keré informace
zveøejníme vèas na na�ich webových stránkách a za�leme je i na
emailové adresy.

Pøeji v�em hlavnì pevné zdraví a  tì�ím se, a� Vás budeme
moci  pøivítat  na  nìkteré  akci  na�í  �koly,  jakmile  to  situace
dovolí. Na jeden poèin na�eho výtvarného oboru Vás u� mohu
pozvat nyní � je to �Výstava za sklem�. Mù�ete si ji prohlédnout
za okny u obou vchodù do budovy  �koly.  Jsou  to práce  �ákù,
které vznikaly v jejich domovech pod vedením p. Ivy Hulíkové,
která  jim  zadání  a  pokyny  zasílá  ka�dý  týden  prostøednictvím
emailu.  Vystavená  díla  se  ka�dý  týden  mìní,  vìøíme,  �e
kolemjdoucím udìlají radost.

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

Pro zájemce o  studium v hudebním oboru budou  talentové
zkou�ky vypsány v týdnu od 8. èervna 2020. Pro více informací
sledujte,  prosím  na�e webové  stránky www.zusvelesin.cz,  kde
budeme  informace  k  talentovým  zkou�kám  aktualizovat
s ohledem na aktuální vývoj pandemie a vládní opatøení.

Uchazeèi o studium ve výtvarném oboru mohou kontaktovat
vyuèující p. Ivu Hulíkovou na adresu:

 iva.hulikova@zusvelesin.cz. Následnì budeme informovat o
termínu  talentové  zkou�ky.  Ty,  kteøí  talentovou  zkou�ku
vykonali  v  prùbìhu  února,  máme  zaevidované,  vyuèující
kontaktovat nemusí.

Dìkujeme  za  pochopení  a  trpìlivost,  v  tuto  chvíli  bohu�el
nemù�eme dát pøesnìj�í informace.

ZU� Vele�ín

Koncem  února  se  ve  sportovní  hale    Jihostroje    rozléhaly
pìkné písnièky  a bylo veselo, proto�e zde byl masopustní rej :
dopoledne  ho  poøádala mateøská  �kolka  pro  v�echny  své  dìti,
pak  ná�  oddíl  pro  dìti  z  pinèesu  �  v  úterý  se  �vestkovými
buchtami a ve ètvrtek s koblihami. Ráda na to vzpomínám zvlá��
teï, kdy je tam naprosté ticho�

  Tak jak se v dìjepisu uèíme o dobì pøed na�ím letopoètem
a na�eho letopoètu, nyní se historie bude psát: èasy pøed korona
virem  a  souèasnost  s  ním.  Jak  bojovat  proti  neviditelnému
nepøíteli,  který  navíc  nutí  lidi  jít  do  karantény,  bere  svobodu
volného pohybu, sdru�ování, cestování, atd.???  V�emi pády se
ve zdravotnických radách skloòuje slovo silná imunita. Problém
je,  �e  ji  nelze  toti�  hned  koupit, musí  se  získat  dlouhodobým
úsilím. Dá se podpoøit zdravým jídlem, doplòkovými preparáty
z  lékárny,  ale  naprosto  klíèový  je  pohyb.  Vìt�ina  lidí  tohle
samozøejmì ví, v létì chodí na procházky, jezdí na kole. Jen�e
v zimì je pro star�í generace obtí�né udr�et se v kondici, na ly�e
nejezdí a na náledí si mohou zlomit nohu, která by hùøe srùstala.
Tak�e i tato pandemie (Covid19) naprosto jasnì ukázala, �e je
dùle�ité  podporovat  sporty,  kterým  se  zvládnou  lidé  vìnovat
celoroènì a hlavnì do vysokého vìku, aby si upevnili své zdraví
a  byli  odolní,  kdy�  pøijde  neèekaná,  neznámá  nemoc.  Asi  ji�
tu�íte, který skvìlý sport ( vhodný pro v�echny vìkové kategorie)
Vám vøele doporuèím:  STOLNÍ TENIS.

P.S. Tìm, co se rozhodli podpoøit vytvoøení vítacích tabulí se
znakem erbu na�eho mìsta, touto cestou vzkazuji, �e jsem podala
�ádost  o  projednání  na  veøejném  zasedání  zastupitelstva.  Jen
zále�í  na  vládních  naøízeních,  kdy  u�  se  veøejnost  bude moci
tìchto mìstských zasedání zúèastnit.  Líbí se mi, co øekl Martin
Luther (1483 � 1546): � I kdybych dozajista vìdìl, �e svìt zítra
skonèí, dnes zasadil bych jabloò.�

Pøeji v�em pevné zdraví, D.Javoøíková

Obèas  nacházíme  v  pøírodì
nìjaký  ten  odpad  a  nepoøá
dek.  Není  to  nijak  drama
tické.  Duben  ale  pøekonal
v�echna  oèekávání.  Bývalý
kamenolom za osadou Skøi
dla, krásné vyhlídkové místo,
poslou�il  jako  skládka  v�e
mo�ného odpadu vèetnì eter

nitové krytiny. Ten,,nìkdo�  tam vyvozil nìkolik vlekù odpadu
a opravdu dokázal, �e se lidé neumí chovat jako zvíøata a nenièit
pøírodu.

Souèasným vlastníkem pozemku je Øeditelství silnic a dálnic.
Pøedpokládám, �e v dobì, kdy tvoøím tento èlánek, je ji� podáno
trestní oznámení.

Je to k zamy�lení�?        Za vele�ínské ochranáøe
 Jirka Rù�ièka
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Asi vìt�ina z  nás by si pøála zestárnout doma, v  prostøedí, které
je nám blízké a kde se cítíme dobøe a bezpeènì. Bohu�el ne v�dy je
toto pøání splnitelné, pøedev�ím v  dùsledku zhor�ujícího se zdravot
ního stavu, který èasem vy�aduje celodenní pomoc druhé osoby. A
právì pro takové situace jsme tu my  Domov pro seniory. Celkový
rozsah èinností v rámci poskytované sociální slu�by je velmi �iroký.
Rádi  bychom Vám  jednotlivé oblasti  nabízených  slu�eb postupnì
pøedstavili. V úvodu Vás seznámíme se základními informacemi

  a  spoleènì  nahlédneme  do  problematiky,  která
�adatele o slu�bu a jejich rodiny zajímá obvykle nejvíce. Vìøíme, �e
zde najdete odpovìdi na nejèastìji pokládané dotazy.

Hlavním posláním Domova pro seniory Kaplice  je poskytnout
podporu  a  pomoc  seniorùm  se  sní�enou  sobìstaèností,  kteøí  ji�
nemohou �ít ve svém pøirozeném prostøedí a potøebují pravidelnou
péèi. Sna�íme se o to, aby podpora a pomoc na�im klientù navazovala
na  jejich  pøedchozí  bì�ný  zpùsob  �ivota,  smìøovala  k  udr�ení,
pøípadnì rozvoji jejich schopností a napomáhala jim pøi upevòování
kontaktù s rodinou a okolím.

Ná� domov je pøíspìvková organizace, kterou zøizuje Jihoèeský
kraj. Dle platného zákona o sociálních slu�bách máme registrovanou
slu�bu �domov pro seniory�. Kapacitou 54 lù�ek se zaøazujeme spí�e
do zaøízení rodinného typu, kdy se klienti i zamìstnanci navzájem
dobøe  znají.    Jsme  domovem,  jeho�  slu�by  vyu�ívají  pøevá�nì
obyvatelé  okresu  Èeský  Krumlov  a  v  �ir�ím  hledisku  obyvatelé
Jihoèeského kraje.

Domov  disponuje  18  jednolù�kovými  a  18  dvoulù�kovými
pokoji,  ka�dý  pokoj  je  vybaven  sociálním  zaøízením. V  souèasné
dobì 83 % klientely tvoøí �eny a 17 % mu�i, prùmìrný vìk je 84,5
roku. O  potøebnosti  odborné  celodenní  péèe  svìdèí  i  fakt,  �e  3/4
na�ich  klientù  jsou  pøíjemci  III.  a  IV.  stupnì  pøíspìvku  na  péèi.
Poskytujeme péèi 24 h dennì.

Domov je celoroènì plnì obsazen. Uvolnìné lù�ko obsazujeme
výbìrem z poøadníku �adatelù. Pøi pøijímání �adatele zohledòujeme
jeho  zdravotní  stav  èi  sociální  situaci. Vzhledem k poètu  �ádostí,
které nìkolikanásobnì pøevy�ují kapacitu domova,  je èekací doba
obvykle del�í. Do té doby mù�e klient vyu�ít slu�eb peèovatelské èi
odlehèovací  slu�by. V    pøípadì,  �e  by  péèi  poskytovala  rodina  v
domácím prostøedí, jsou èástky pøíspìvku na péèi navý�eny z 8 800
Kè na 12 800 Kè ve tøetím stupni a ve ètvrtém stupni z 13 200 Kè na
19 200 Kè. V rámci na�í poskytované slu�by nabízíme rodinám, které
peèují  o  své  blízké  doma,  slu�bu

 (napø. elektronicky ovládané polohovací lù�ko, chodítka,
toaletní køeslo ap.).

 Kdy a jak si mohu za�ádat o slu�bu?
Pokud je Vám minimálnì 55 let a Vá� zdravotní stav a sociální

situace vy�aduje pomoc druhé osoby. V  takovém pøípadì vyplníte
tiskopis

 a my u� Vás kontaktujeme. Formuláø �ádosti
je dostupný jak u na�ich pracovníkù, tak v elektronické podobì na
na�ich webových stránkách

 Jaká je doba èekání, kolik evidujete �ádostí?
Zále�í na akutnosti ka�dé �ádosti (tzn. �adatel nemá zaji�tìnou

péèi nebo je péèe o jeho osobu pro rodinu ji� tak nároèná, �e ji rodina
nedoká�e zabezpeèit). Prùmìrná doba èekání mù�e být v øádu mìsícù,
ale  i  let,  nebo�  v    souèasnosti  evidujeme  v  poøadníku  desítky
neuspokojených �ádostí.

 Kolik budu platit a za co?
Øídíme  se  platnými  zákony,  které  stanoví  maximální  èástku

úhrady za  slu�bu. Ta èiní 11   400 Kè a  je v   ní obsa�ena úhrada
ubytování  a  celodenní  stravy.  Stanovení  úhrady  se  odvíjí  také  od
vý�e dùchodu.

 Pøíspìvek na péèi si mohu nechat?
Tato dávka ze zákona nále�í tomu, kdo péèi poskytuje, nebo� je

z   ní hrazena péèe zdravotnì o�etøovatelského personálu. V rámci
poskytované  péèe  tedy  nále�í  pøíspìvek  na  péèi  nám  jako
poskytovateli, a to v plné vý�i stupnì, který Vám byl pøiznán. Pokud
Vám dosud pøíspìvek nebyl pøiznán, sociální pracovnice Vám poradí,
jak o nìj za�ádat. Pokud ji� budete na�ím klientem, ve�keré øízení o
pøíspìvku za Vás vyøídí.

 Je mo�né, aby za mì nìkdo druhý vyøídil v�e potøebné?
Poskytování na�í slu�by mù�e být zahájeno za podmínky uza

vøení písemné smlouvy. Pokud by toto nebylo mo�né (neschopnost
rozumìt obsahu smlouvy apod.), doporuèujeme ji� bìhem jednání
pøed  uzavøením  smlouvy  zajistit  si  nìkterou  z  forem  zastupování

druhou  osobou  (opatrovnictví,  plná  moc  apod.).  Na�e  sociální
pracovnice  Vám  nebo  Va�im  blízkým  rádi  poskytnou  základní
sociální poradenství.

Události  posledních  týdnù  spojené  s  celosvìtovou  pandemií
coronaviru provìøují nejen materiální pøipravenost na�eho státu na
tuto neèekanou situaci, ale i stav celé na�í spoleènosti a vzájemných
mezilidských vztahù. Nacházíme se v èase obrovské zátì�e jak na
spoleèenský a øídící systém této republiky, tak na jednotlivce a jejich
hodnotový systém. V krizových situacích se zpravidla ukazuje pravá
tváø jednotlivých charakterù.

Touto cestou bychom proto rádi podìkovali kolektivu pedagogù
ze  Støední  odborné  �koly  strojní  a  elektrotechnické  ve  Vele�ínì.
Jejich nezi�tná pomoc k nám pøi�la právì v onìch tì�kých chvílích,
kdy na�e síly i finanèní prostøedky cílené k boji se souèasnou situací
jsou  velmi  vypjaté  a  ka�dý  ná�  krok musí  být  peèlivì  zva�ován.
Iniciativa pedagogù Ing. Lenky �ípkové, Ing. Milo�e Vlasáka a pana
øeditele Ing. Bc. Milana Timka nás velmi pøekvapila a dojala. Vá�íme
si toho, �e si v rámci regionu vybrali právì ná� Domov pro seniory
Kaplice a prostøednictvím cca 30 dárcù získali neuvìøitelnou èástku
40.000 Kè! Mù�ete být na kantory ve Va�em mìstì opravdu py�ní,
nebo� i v dobì, kdy oni sami nemohou pøedávat své uèitelské poslání
svým  studentùm,  nechtìli  jen  neèinnì  pøihlí�et,  ale  rozhodli  se
pomáhat na jiných místech. Tímto �lechetným gestem prokázali, �e
mají srdce na pravém místì a my za to dìkujeme.

S mnoho okolními mìsty nás pojí dlouholetá spolupráce. Senio
rùm poskytujeme na�i slu�bu
a tì�í nás, �e o pobyt v na�em zaøízení je velký zájem. Setkáváme se
pøi rùzných spoleèenských akcích
a  spolupracujeme  i  v  oblasti  kulturních  aktivit.  Na�e  podnìty  se
setkávají s kladnou odezvou  a podáním pomocné ruky. Nejinak tomu
bylo i v tìchto nároèných chvílích, kdy v boji o zdraví nás v�ech,
a seniorù pøedev�ím, hledáme rychlou a úèinnou cestu k nejrùznìj�ím
ochranným opatøením chránícím zejména
ty nejkøehèí z nás. Na místì je proto podìkovat také zamìstnancùm
KIC Vele�ín, jmenovitì zejména paní Hanì Rù�ièkové, která poho
tovì reagovala na na�i výzvu a pomoc pøi�la obratem.

Dìkujeme v�em vý�e uvedeným osobám a institucím, bez jejich
invence by tento skutek nevznikl. Velký dík patøí i dal�ím jednotliv
cùm z øad veøejnosti, pøíznivcù a pøátel Domova pro seniory Kaplice,
kterým není lhostejná souèasná situace. Stále k nám pøicházejí nové
nabídky  pomoci,  a�  v  podobì  finanèního  daru  èi  konkrétních
pomùcek, které s jistotou najdou své uplatnìní v první linii. Jejich
poèin je pro nás dùkazem, �e svìt je stále je�tì v urèité rovnováze.

Autor:
Mgr. Vladimíra Holczerová, Domov pro seniory Kaplice

 � 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.)

PROSINEC � 1x mìsíènì   pátek: 4.12.

    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:

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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Vzhledem  k  souèasné  situaci,  která  neumo�òuje  jakékoliv
konání  kulturních  akcí  ani  promítání  kina,  vám  nemù�eme
�zatím� nic moc nabídnout. Ale blýská se na lep�í èasy, tak�e to
vezmu postupnì.

Co  jsme  mohli  zatím  udìlat,  je  prodej  �z  okna�  alespoò
v kinokavárnì RELAX. Prodej jsme zahájili v pátek 17.4.2020.
Je  to  sice  slo�ité,  ale  zákazníci  jsou  ohleduplní,  a  tak  nám  to
alespoò takto mù�e fungovat. Uvidíme, jak to bude po ukonèení
nouzového  stavu,  ale  do  25.  kvìtna  se  toho  asi moc nezmìní.
Pokud v�e pùjde podle plánu, tak 11. kvìtna bychom mohli, za
dodr�ování  v�ech  pøedepsaných  podmínek,  otevøít  alespoò
zahrádku pøed kinem.

Velký  zlom  by  mìl  nastat  25.5.,  kdy  bychom  mohli  u�
vyu�ívat  i  vnitøní  prostory  kina.  Teoreticky  bychom mohli  u�
spustit i promítání kina, ale samozøejmì za pøísných hygienických
podmínek. Zatím nevíme, kolik bude moci být v sále osob, ale
víme, �e v�ichni budou muset mít rou�ky. Ale v�echno je lep�í
ne�  nic.  Uvidíme,  jaké  nám  distributoøi  pustí  premiéry,  ale
v ka�dém pøípadì budeme promítat podle maximálních pøípust
ných podmínek.

Zru�ili jsme v�echny kulturní akce do konce èervna, ale u� se
pracuje na novém plánu.

Pøednì  chci  øíci  v�em,  kteøí mají  zakoupené  vstupenky  na

Zábava je pøelo�ena na 30.10. 2020.

Zde  je  pøehled  dal�ích  pøedstavení  na  podzim  a  zahájení
pøedprodejù.  Zatím  není  mo�né  vyu�ívat  platbu  online  (GP
vstupenky  ).  Mo�nost  této  platby  obnovíme  a�  po  vyjasnìní
situace, kolik náv�tìvníkù bude moci být v sále. Pøi omezeném
poètu by se tato pøedstavení konat nemohla, proto�e tato dra��í
pøedstavení si na sebe musí vydìlat. Pokud budete mít dotazy,
volejte nebo pi�te (380 331003, kino@kinovelesin.cz ).Dìkujeme
za pochopení.

25.9. 2020 ( pøedprodej u� nyní � souèasné rezervace jsou
  platné    do 31.8.)

16.10. 2020 ( pøedprodej od 31.8. ) Divadelní pøedstavení
 Hrají: M. Zounar, M. Randová, M.

Kraus, D. �inkorová

4.11. 2020  (pøedprodej od 14.9.)  Divadelní pøedstavení

Hrají: L. Vlasáková, J. Dolanský, J. Hofman, D. Syslová, P.
Jungmanová, V. Udatný

14.11. 2020 ( pøedprodej od 29.9. )   Koncert skupiny

4.12.2020 ( pøedprodej od 2.11. )  Divadelní  pøedstavení  spo
  leènosti Háta

Hrají: A. Gondíková/M. Boèanová, I.Andrlová/O. �elenská,
B. Stanková/K. Kociánová,/H.Kusnjerová, P.Neèas/M. Sobotka,
F. Tomsa/V. Jiráèek, R.�tolpa/J. Bernáth,                 J.Slánský/ L.
Peèenka, M. Va�inka

Proto�e myslíme samozøejmì i na dìti, které se u� urèitì také
tì�í  na  nìjakou  pohádku,  uspoøádáme  30.6.2020  na  uvítání
prázdnin poøad  z  projektu  �Úsmìvy bez  rou�ky�. Za budovou
kina postavíme malé podium a budeme tam po celé léto poøádat
akce  malého  rozsahu,  podle  mo�ných  pravidel.  První  bude

Podrobnosti se vèas dozvíte.
V leto�ním roce nepøeru�íme v létì promítání kina, ale budeme

promítat  bez  pøestávky  i  pro  dìti  v  dopoledních  hodinách.
V  souèasné  dobì  se  sna�íme  domluvit  lep�í  podmínky  i  pro
promítání letního kina, ale to bohu�el nezále�í na nás.

Této nucené pøestávky jsme vyu�ili ke zdokonalení, vylep�ení
a vyèi�tìní prostor kina. Napøíklad  jsme úplnì poprvé od roku
2002, kdy bylo kino uvedené do provozu, vyèistili v�echny opony
a umyli  a  naimpregnovali  parkety v  sále. Dále  jsme dokonèili
montá� doplòujících  svìtel v  sále,  èásteènì vylep�ili  vzducho
techniku, vybílili vestibul, v�echny vchody a opravili  sokly na
budovì. Vygruntovaná je také kavárna a v�echny prostory budovy
kina.  Tím  jsme  pøipraveni  na  provoz,  který  bývá  obvykle  tak
hektický, �e na takovéto vìt�í práce nezbývá èas ani síla.

Letní festival regionu Pomal�í jsme také museli zru�it a uvi
díme,  jaká  pravidla  budou  platit  v  létì  na  �ROCK NA  PLO
VÁRNÌ�.  Pokud  bude  stále  omezený  poèet  náv�tìvníkù,  pak
nemá cenu koncert poøádat.

Doufám, �e se budeme moci sejít u� v plném poètu na Tradièní
vele�ínské pouti, která by se mìla konat 6.9.2020. Tì�it se mù�ete
na Babouky, Staropra�ské pardály (bývalí èlenové Patroly �la
peto), dále Le�áky a dìti na pohádku Vodnická �kola.

Na podzimní mìsíce  je pøipravena  i  øada dal�ích programù
pro dìti a samozøejmì oblíbené pøedná�ky.

Nabídka bude urèitì zajímavá a my v�ichni doufáme, �e i kdy�
budeme muset je�tì dlouho dodr�ovat urèitá pravidla, zachováte
nám pøízeò a budete se tì�it na nabízené poøady. Na vás zále�í,
jak bude kultura ve Vele�ínì pokraèovat. I kdy� jsme pøíspìvková
organizace mìsta a dostáváme pøíspìvek od svého zøizovatele,
musíme si nemalou èástku vydìlat i vlastní èinností. To se týká
i kinokavárny Relax, která zaji��uje zázemí pro kulturní a dal�í
akce.

Rádi  vás  zase  uvidíme.  Ve�keré  informace  naleznete  na
www.kicvelesin.cz,  FB  KIC  Vele�ín.  Pøedlo�ený  program  je
zatím bez záruky, ale o jakýchkoliv zmìnách vás budeme vèas
informovat.

Za v�echny pracovníky v kultuøe
Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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za obsah svých pøíspìvkù.
 Uzávìrka Zpravodaje v�dy

k 22. v mìsíci   Povoleno  MkÈR
E10951

Výtisk zdarma

 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

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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