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leto�ní léto je za námi. Období prázdnin v�ak pro vedení
mìsta a jeho pracovníky rozhodnì nebylo odpoèinkové, co�
je ve Vele�ínì urèitì vidìt. Stavba podchodu je u konce, nyní
je  pro  finalizaci  celé  akce  potøeba  vyøídit  administrativní
zále�itost. V�em zástupcùm mìsta, kteøí dlouhodobì usilovali
o bezpeèné pøekonání silnice I/3 pro pì�í a cyklisty patøí dík
za  práci,  kterou  odvedli.  Navíc  se  bìhem  leto�ního  léta
podaøilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruk
tury i na vybudování cyklostezky ve vý�i cca 2 miliony korun
k  ji� získaným 10 milionùm na stavbu podchodu. V  prvním
kole hodnocení �ádostí jsme bohu�el neuspìli, v  kole druhém
u� jsme na pøíspìvek dosáhli.

V    rámci  zlep�ování  a  modernizace  veøejné  správy  ve
Vele�ínì byla poøízena digitální úøední deska, kterou mù�ete
vidìt na budovì mìstského úøadu. Nezobrazuje pouze úøední
dokumenty, ale umo�òuje i prohlí�ení webu mìsta a informaè
ního centra, tak�e ji vyu�ijí i turisté a náv�tìvníci. Zobrazo
vaný obsah je mo�no zvìt�ovat a pro osoby na vozíku je zde
funkce pro  jeho �sta�ení� do  spodní èásti obrazovky. Budu
rád, pokud se obèané obrátí s  u�ivatelskými tipy na vedení
mìsta.

Na  záøijovém  zasedání  zastupitelstva  bude  s    nejvy��í
pravdìpodobností  vybrán  název  pro  novì  vzniknuv�í  ulici
v  lokalitì Na Vr�ích. Do 13.8. mohli obèané zasílat návrhy.
A se�lo se jich po�ehnanì!

Opatøení státních orgánù a vlády Èeské republiky zasáhlo
do  poøádání  spoleèenských  akcí.  Zatím  to  vypadá,  �e  hro
madné akce a vùbec setkávání lidí se budou odehrávat i nadále
za  ne  zcela  standardních  podmínek.  I  z    toho  dùvodu  pøeji
v�em, kteøí  je organizují, hlavnì pevné nervy. Vìøím, �e se
s  nástrahami  vypoøádají  i  �kolkové  dìti,  �áci  a  studenti
základní i støední �koly i jejich rodièe. Vìøím, �e budu moci
dne 1. záøí osobnì pøivítat prvòáky.

Leto�ní léto mìlo jeden pozitivní jev: ve mìstì nám pøibylo
náv�tìvníkù, podle informaèního centra vzrostl poèet náv�tìv
níkù lazebny na Kantùrkovci. Tak snad to tak bude i v budouc
nosti!

Hezké záøí pøeje Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Skonèilo léto i prázdniny a je tady opìt realita v�edního

�ivota.
V    záøí  nás  èeká  je�tì  pár  stavebních  akcí:  teplovod  do

restaurace  U  Zlaté  Podkovy,  nové  schodi�tì  v    Sídli�ti
a chodník Na Hvízdalce.

U nové turistické stezky ve Strahovì se doèkáte cvièebních
prvkù a tak si budete moci protáhnout nejen nohy.

V    re�imu  pøedbì�ného  u�ívání  stavby  máme  podchod
,,Blanka II� a intenzivnì vr�íme ,,papíry� nutné ke zkolaudo
vání stavby.

V    záøí  se mù�eme  potkat  na  pøipravovaných  setkáních
a kulturních akcích. Jako první zmíním Tradièní vele�ínskou
pou� v  nedìli 6.9.

  Na  pátek  18.9.  pøipravujeme  jako  náhradu  za  zru�ené
Slavnosti jara program pro zájemce o dávnou historii  ,,Pøí
rodní dovednosti a zvyky dávných Slovanù�. Jedná se o nultý
roèník a uvidíme jaký bude ohlas.

Na 19.9. a 20.9. vás zveme na Den otevøených týpí  ji�
tradièní spoleèná akce LLM Otyókwa a ÈSOP Vele�ín (Jeryn
u Dlouhé).

 Pro informaci klubùm a spolkùm, zapojeným do meziná
rodní akce Ukliïme svìt: vele�ínské podzimní kolo by se mìlo
konat od 19.9. do 19.10.

Nezapomeòte  nav�tívit  výstavu  Vele�ín  sobì  v    galerii
U Jakuba a také Kantùrkovec, kde se jako ka�dý rok na Sv.
Václava mù�eme tì�it na pekaøské dobroty z  pece.

Sledujte plakátování.
Na závìr chci podìkovat Monice Konrádové z   NPÚ za

sérii pøedná�ek pøímo na lokalitách Kamenné vì�e a obran
ného  valu.  Úèastníci  se  dozvìdìli  výsledky  z    posledního
archeologického prùzkumu. Kdo pøi�el, neprohloupil�.

V�em pøeji krásný podzim a hlavnì hodnì zdraví.
 Jako obvykle nìkolik kontaktù.

Jirka Rù�ièka ( místostarosta ) tel: 739  026  248,
email: ruzicka@velesin.cz

pracovní skupina: 603  537  754

14.9.  dojde  k    pøepojení  vodovodního  øadu  na  vysoké
pásmo. Zkontrolujte  si  prosím baterie  a  poji��ovací  ventily
u boilerù. Tlak bude podle normy ale pro jistotu�..

V  pøípadì problému kontaktujte technika ÈEVAKu.
Tel: 734  521 826

Nový podchod pod E55 k vlakové zastávce                Husité ve Vele�ínì
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p. starostovi ing. Petru Vágnerovi za blaho
pøání k  mým narozeninám a paní Papírové a Uretschlägerové
za milou náv�tìvu a pøedání dárku.          A.Èerná

 za pøedání dárku pí.Doub
kové a pí.Sumerauerové mlad�í od Jednoty Kaplice.

                M.Kavalír

  panu  starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  osobní
náv�tìvu, kytièku a pøání k  mým 90. narozeninám, také dìkuji
paní  Sumerauerové  a  paní  Amchové  za  milou  náv�tìvu
a pøedání  dárku. Také dìkuji  odborové organizaci  Jihostroj
Vele�ín za písemné blahopøání.         Barto�ová Marie

 panu starostovi ing. Petru Vágnerovi za pøání a paní
Sumerauerové  a  paní  Amchové  za  pøedání  dárku  k  mým
narozeninám. Zároveò dìkuji odborové organizaci Jihostroje
Vele�ín za písemné blahopøání.              D.Feslová

  panu starostovi, ing.
Petru Vágnerovi za blahopøání k mým narozeninám a za milou
náv�tìvu a pøedání dárku Zdeòce Papírové a Marii Uretschlä
gerové.  Dále  bych  ráda  podìkovala  Odborové  organizaci
KOVO za blahopøání.              Jarmila Ryne�ová

 panu starostovi, paní Radové a Papou�kové za bla
hopøání a dárek k  mým 80. narozeninám.

                  Anna �itná

  panu  starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  milou
náv�tìvu a dárek k  mému �ivotnímu jubileu. Dìkuji té� v�em
borským sousedkám a MUDr. Holé za náv�tìvu a dárky.

                J. Holá, Plaòáková

  zástupcùm MÚ Vele�ín  p.  ing.Petru Vágnerovi,
�ákyni 2.C. Kaèence T.  za blahopøání k  mým 75.narozeni
nám. Paní Annì Bohdalové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.
Dík patøí také odborùm Jihostroje za písemné blahopøání

                Pavel Bobr

 vedení mìsta Vele�ín,  zejména
pak panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za krásné blahopøání
k  mým narozeninám. Velký dík patøí i pí.Opekarové a paní
�áèkové za pøedání dárku.           B. Rù�ièková

 MÚ Vele�ín panu ing.Petru Vágnerovi za blaho
pøání k  mým narozeninám. Paní Sumerauerové a paní Syslové
za milou náv�tìvu a pøedání dárku. Dìkuji  také za písemné
pøání odborùm Jihostroje Vele�ín.           Vojtìch Hùlka

 náv�tìva paní R. Papou�kové a paní I.
�áèkové  s  kvìtinami,  dárkovým  ko�em  a  gratulací.  Také
krásné  blahopøání pana starosty k mému jubileu bylo velice
milé.                     Dr. K. Holá

I kdy� jsme si v  leto�ním roce moc venkovních kulturních
akcí neu�ili, nìkolik se nám jich pøece povedlo zrealizovat.

První byla pøipomínka husitských válek LP1420 na Vele
�ínsku v  sobotu 27. èervna. Byla to narychlo zorganizovaná
akce se spoleèností GRYFF. Mìli jsme ji sice v  plánu u� od
zimy, ale vzhledem k  vývoji situace kolem koronaviru jsme
do  poslední  chvíle  nevìdìli,  jestli  se  povede  zrealizovat.
V�echno dobøe dopadlo. A proto�e bylo krásné poèasí, v�ichni
jsme si po dlouhé dobì mohli vydechnout

( koneènì bez rou�ek ) a u�ít si  trochu spoleèné zábavy.

Pøes  léto  jsme  sice  mìli  naplánované  dal�í  venkovní
koncerty, divadla i letní kina, ale vzhledem k  poèasí jsme
museli nìkteré pøesunou dovnitø. Nicménì perfektnì se letos
vydaøil  ROCK  na  plovárnì  8.  srpna,  kde  bylo  pøes  400
náv�tìvníkù. Poèasí vy�lo, v�ichni mìli co jíst a pít a doufám,
�e  si  to  v�ichni  u�ili.  Podìkovat  bych  tak  chtìla  Karlovi
Krejèímu  st.,  �e  nám  ji�  nìkolik  let  umo�òuje  koncert  na
plovárnì  zrealizovat.  Dìkuji  také  v�em,  kteøí  zaji��ovali
zázemí akce, obsluze i správci koupali�tì, proto�e vytvoøit
dobré podmínky pro takové mno�ství lidí není jednoduché.
A samozøejmì dìkuji v�em muzikantùm, bez kterých by to
ne�lo.

První  letní  kino  25.  èervence  se  nám  také  vydaøilo
promítnout venku, ale druhé promítání 22. srpna jsme museli
pøelo�it do sálu.

V    srpnu  se  nám  také  povedl  koncert  country  kapely
Patrola, pøi kterém nám pøálo poèasí a atmosféra byla skvìlá.

Chtìla bych tímto podìkovat v�em Vele�ákùm, kteøí akce
nav�tívili a tím podpoøili kulturu ve Vele�ínì. Chtìla bych
také podìkovat za toleranci tìm, kteøí bydlí v  okolí míst, kde
se kultura koná. Vím, �e je to nìkdy nároèné, ale zase to není
tak èasto.

Dal�í podìkování patøí tìm, kteøí se na akcích podílí nebo
nám pomáhají, aby v�e probìhlo hladce. Dìkuji tedy v�em
servírkám, které v  èervnu obsluhovaly v  Relaxu a musely
mít rou�ky, i kdy� náv�tìvníci Relaxu u� rou�ky nemìli. Pøi
vy��ích  teplotách  a  vìt�ím  mno�ství  lidí  to  nebylo  moc
pøíjemné. Dìkuji jim i za maximální nasazení pøi �husitech�
v  èervnu, kdy bylo opravdu teplo a celý den se nezastavily.
Jenom  proto,  �e  kolem  desáté  hodiny  vypadla  na  celém
námìstí elektrika, jsme museli skonèit døíve. Ale vìøím, �e
i tak bychom to v�ichni zvládli.

Dìkuji  také  zamìstnancùm  pracovní  èety,  kteøí  nám
pomáhají  pøevá�et  a  stavìt  malé  pódium.  Letos  to  bylo
opravdu  èasto,  proto�e  jsme  se  pøemis�ovali  od  kina  na
námìstí a zpìt a také na plovárnu. Pomáhali nám i s  návozem
a stavìním stolù, lavic a stanù.

Nesmím  zapomenou  ani  na  v�echny  mé  kolegy.  Járu
Bartizala,  Marcelu  �eniglovou,  Lenku  Faltovou,  Jirku
Rù�ièku ml. a dal�í dobrovolníky, kteøí se nìkdy i nedobro
volnì �pøipletou� k  situacím, kdy potøebujeme pomoct a oni
ochotnì pomù�ou.

A nakonec jsem si nechala podìkování pro na�e místní
dobrovolné  hasièe.  Ti  nám  toti�  zaji��ují  poøadatelské
a zdravotnické zázemí. Zaji��ují hladký prùbìh akcí a nìkdy
mají opravdu plné ruce práce. Tak�e díky za ochotu a pomoc.

A co nás èeká v  nejbli��ích týdnech a mìsících?
První  nedìli  v    záøí  se  bude konat Tradièní  vele�ínská

pou�. Doufám,  �e nám bude pøát  poèasí  a  �e  si  ji  v�ichni
u�ijete.  Pøipravili  jsme  pro  vás  bohatý  kulturní  program.
Plakát s podrobným programem naleznete na barevné obálce
zpravodaje.  Pokud  by  bylo  �patné  poèasí, museli  bychom
v�e pøesunout do sálu kina.

Mám i dal�í pozitivní zprávu. Zhruba od poloviny záøí
bude mo�né  platit  v    Relaxu  i  na  pokladnì  kina  platební
kartou. Vstupenky do kina nebo na divadlo si  tedy budete
moci  zakoupit  jednak  pøes  rezervaèní  systém  jako  GP
vstupenky a teï i zaplatit na místì kartou. Poptávka po této
slu�bì je veliká, tak�e vám rádi vyjdeme vstøíc.

Doufám,  �e  pøípadná  opatøení,  která  by  nás  mohla  na
podzim opìt èekat, vás neodradí od náv�tìvy kina, divadel
ních pøedstavení ani koncertù. Od 31.8.2020  jsme zahájili
pøedprodej na divadlo �Dva nahatý chlapi�. Komedii uvidíte
16.10. 2020 a Martin Zounar v  hlavní roli je urèitì zárukou
dobré zábavy.

 V  pátek 4. záøí se koneènì doèkáte ji� dvakrát odlo�e
ného  �Náv�tìvního  dne  u  Miloslava  �imka�.  Je�tì  jsou
nìjaké volné vstupenky, tak�e mù�ete pøijít na Jiøího Kram
pola, Luïka Sobotu, Milu�ku Voborníkovou a dal�í známé
osobnosti.

 Èeká nás také pøelo�ená Travesti show ( 19.9. ) a koncert
FLERETU (  pátek 25.9 ). Vstupenky jsou ji� v  prodeji.

I kdy� situace kolem nás není jednoduchá a setkávání lidí
moc nepøeje, vìøím, �e pokud budeme dodr�ovat základní
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pravidla a budeme k  sobì ohleduplní, �e se nám podaøí tuto
situaci pøekonat. My udìláme v�echno proto, abyste se cítili
v  budovì kina bezpeènì. U vstupu do kavárny i sálu máme
umístìné  dávkovaèe  s  dezinfekcí.  Po  domluvì  s    místními
hasièi budeme sál dezinfikovat ionizaèním pøístrojem, který
mají na�i hasièi ve své výbavì. V  souèasné dobì je povinnost
nosit rou�ku do sálu, pokud je v  sále 100 a více divákù. To se
týká  tedy  i  nìkterých  záøijových  akcí.  Proto  vás  v�echny
prosím,  abyste  toto naøízení  respektovali  a  rou�ky  s    sebou
nosili. Dal�í pou�ívání rou�ek necháváme na va�em rozhod
nutí.

Pro nás není  tato situace jednoduchá a pro úèinkující u�
vùbec ne. Zkusme tedy najít takovou cestu, abychom mohli
alespoò tro�ku z  té kultury, na kterou jsme zvyklí, zachovat
a u�ít si ji. Budeme se muset v�ichni nauèit v  této situaci �ít
a ne pouze pøe�ívat.

Dìkuji za pochopení, vzájemnou toleranci a budeme se na
vás tì�it.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Zpráva o uzavøení �kol v bøeznu 2020 z rozhodnutí vlády
ÈR  v�echny  nejprve  pøekvapila  a  zaskoèila.  Pøechod  na
distanèní výuku ale uèitelé a �áci Støední odborné �koly strojní
a elektrotechnické Vele�ín zvládli. Uèitelé s �áky dál komuni
kovali a vyuèovali za pou�ití moderních digitálních nástrojù
jako je systém Moodle, videotutoriály, videohovory apod. Asi
nejtì��í  pozici  mìli  �áci  závìreèných  roèníkù,  kteøí  mohli
vyu�ít  prezenèní  konzultace  a�  v  kvìtnu.  Své  úsilí  potom
zavr�ili v èervnu maturitní zkou�kou, resp. závìreènou uèòov
skou zkou�kou.

Uèitelé si zároveò uvìdo
movali, �e nìkteøí lidé jsou
bìhem  koronavirové  krize
odkázáni  na  pomoc  ostat
ních.  Proto  se  na  pøelomu
bøezna a dubna uskuteènila
mezi zamìstnanci sbírka na
podporu  místních  hasièù  a
seniorù z domova dùchodcù
v  Kaplici.  Vybralo  se
celkem 54 tisíc korun! �kola
také  spolupracovala  na  3D
tisku pomùcek na �ití �òùrek
k rou�kám a dílù k ochran
ným �títùm.

Uvolnìné prostory �koly
se zároveò vyu�ily k dokon
èení  3.  etapy  rekonstrukce
domova mláde�e, k instalaci
nového  úsporného  LED
osvìtlení  v  tìlocviènách  a
pøilehlých prostorách, zvìt
�ení  jedné z uèeben o sou
sední  kabinet,  vytøídìní  a
pøestìhování  knihovny,
vymalování nìkterých èástí
budovy, doplnìní informaè
ního  systému  �koly,  ...
�kola  také  pokraèovala  v
dal�í fázi instalace venkov
ních  �aluzií,  tentokrát  v
posledním patøe budovy.

Nejen v�echny zájemce o studium na na�í �kole, bychom
chtìli pozvat na dny otevøených dveøí:

èt 22. øíjna 2020    8:00  16:00
so 7. listopadu 2020   8:00  16:00
so 21. listopadu 2020 8:00  14:00
út 1. prosince 2020    8:00  16:00
èt 14. ledna 2021    8:00  16:00

SO� strojní a elektrotechnické Vele�ín,
U Høi�tì 527, 382 32 Vele�ín, web: z
telefon: 380 331 071  email: sekretariat@sosvel.cz

Tradièním zavr�ením celoroèní skautské èinnosti  je  letní
tábor. I letos tomu nakonec nebylo jinak a vyrazili jsme si u�ít
krásný  týden  na  na�em  táboøi�ti.  V�e  se  neslo  v  duchu
Rychlých  �ípù  a  proslulého  je�ka  v  kleci. Celý  týden  jsme
pátrali po informacích, které nás k tomuto hlavolamu pøiblí
�ily.  Pøi  této  cestì  jsme  samozøejmì  pøekonávali  spoustu
nástrah a výzev, i vzájemných soubojù mezi Vonty a Rychlými
�ípy.  Nakonec  do�lo  i  na  vzájemný  souboj  mezi  Losnou
a Ma�òákem, kde narozdíl od knihy byl úspì�nìj�í Ma�òák.

Nejenom touto hrou jsme se bavili, mnozí z nás si poprvé
vyzkou�eli spát v podsadovém stanu, starat se o své vìci a nést
zodpovìdnost za bezpeèí tábora pøi noèní hlídce.

Krom toho jsme si u�ívali nádherného poèasí, koupali jsme
se  v  rybníce  i  øece  a  vyu�ili  i  ná�  nový  èlun  na  plavby  po
rybníce.

Vyvrchole
ním  tábora  byl
slavnostní oheò,
kde  nìkteøí  z
nás  slo�ili  slib,
hodnì  se  poví
dalo  a  zpívalo.
Kdy�  oheò
d o h o ø e l ,
zbývalo  u�  jen
balení  a  lou
èení.  Ale  ke
smutku nebyl dùvod, krásné vzpomínky nám zùstanou a tì�íme
se na záøí a dal�í spoleèné zá�itky.

Pokud se chce� pøidat, pøijï za námi na první schùzku v
zasedací místnosti kina ve støedu 9.záøí v 16:30. Budeme se
tì�it.                    Za skautský oddíl Kvìta To�ilová
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 Od poloviny záøí novì nabízíme mo�nost zapùjèit si tzv.
TÉMATICKÉ SADY .

 Tématicky zamìøená sada je urèena pro dìti a jejich rodièe
nebo prarodièe. Kromì knih na dané téma sada obsahuje i jiné
didaktické pomùcky nebo hraèky a je ulo�ena v  látkové ta�ce.
Sada je sestavena pøimìøenì vìku a práci s danou tématikou.
Dìti  si  tak  rozvíjí  fantazii,  tvoøivost,  nauèí  se  vzájemné
spolupráci a získají nové poznatky.

 Pùjèování:
Hodnota  sady  vìt�inou  pøesahuje  1  500  Kè,  proto  ji

pùjèujeme ètenáøùm mlad�ím patnácti let pouze proti podpisu
rodièù na pøipraveném formuláøi. Sadu si mohou pùjèit pouze
ètenáøi  s    platnou  registrací  a  s  vyrovnanými  závazky  vùèi
knihovnì  (bez  upomínek).  Pøed  pùjèením  je  zkontrolován
obsah tématické sady v ta�ce a ètenáø podepí�e potvrzení
o výpùjèce spoleènì se seznamem v�ech jejích komponentù.

Vracení:
  Ètenáø  je  povinen  vrátit  ta�ku  s  tématickou  sadou  ve

stanoveném termínu. V pøípadì po�kození èi ztráty jednotli
vých komponentù  tématické  sady  je  ètenáø povinen uhradit
vzniklou �kodu. Pøi ztrátì jednoho druhu komponentu je nutné
nahradit adekvátní èást v rozsahu funkènosti hry v  pøípadì,
�e sada takovou hru nebo hraèku obsahuje.

  Novinkou  na  na�ich  webových  stránkách  je  velmi
podrobnì zpracovaný návod jak pracovat s  on line katalogem
knihovny. V  katalogu si ka�dý ètenáø mù�e jakoukoliv kní�ku
vyhledat,  zarezervovat  a  pøípadnì    prodlou�it  i  z    pohodlí
domova. Také je mo�né nahlí�et do seznamu právì vlo�ených
nových knih. V  pøípadì jakéhokoliv dotazu nebo nejasnosti
vám v  knihovnì rádi poradíme.

 Nakonec je�tì  pøipomínáme, �e  knihovnì bude  je�tì do
konce záøí mo�nost nav�tívit výstavu absolventù výtvarného
oboru ZU� Vele�ín.

 O v�ech novinkách i nadále budeme informovat také na
na�ich webových stránkách a na facebooku.

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/

10.srpna  skonèil  pilotní  projekt  �POPOBÌHNEM
2020�aneb Houpaèka v  karanténì�, který organizoval spolek
2/4.Projekt si urèil za cíl spolufinancovat psychorehabilitaèní
oddechový  pobyt  pro  dìti  se  spinální  svalovou  atrofií,  je�
za�ti�uje pacientská organizace SMÁci.

Díky  Popobíhaèùm,  kteøí  se  zúèastnili
bìhu, benefiènímu prodeji, partnerùm a dár
cùm se podaøilo vytì�it velmi pìknou èástku
44  370. Kè !!!

  Startovné benefièního bìhu �
7  950. Kè

  Benefièní prodej, slu�by a aukce �
7 610. Kè

  Dary � 14  300. Kè
  Prodej trièek �Popobìhnem �

14  510. Kè
Zvlá�tní podìkování patøí dobrým vílám

Iva Leflerová a �árka Pichlová Pospí�ilová,
které pøijaly celou akci za svou a výraznou
mìrou pøispìly k  jejímu zdárnému prùbìhu
a výsledku. Moc dìkujeme !

Nyní u� jen zbývá vylosovat 5 ��astných
Popobíhaèù, kteøí se podìlí o skvìlé ceny od
partnerù projektu firmy NESSI, NATURA
MED,  LEFLER_KA  a  HOUP  boutique.
Slosování  probìhne  v    nejbli��ích  dnech.
Sledujte FB událost Popobìhnem � benefièní
bìh pro dìti se spinální svalovou atrofií.

Vá�íme  si  va�í  pomoci  a  doufáme,  �e
pøí�tí  rok  se  ji�  uvidíme  na  HOUPAÈKA
2021.        Za spolek 2/4 Kamil Zeman
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 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 3.4. Poslední svoz: 27.11.
PROSINEC � 1x mìsíènì   pátek: 4.12.

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

Trenéøi: Vladimír Mike�,
Mgr. Alena Rozko�ná,
Mgr. Filip Rozko�ný,

Josef Mike�
Info na (tel.:603 530 247, 608 518 832,

775 289 288,722 487 652)
pro dìti ve vìku 510 let

Milovníci  veteránù  si  pøijdou  na
své v  sobotu 5. záøí. Do Vele�ína zavítají stroje, které psaly
automobilovou  historii.  Jedenáctý  roèník  South  Bohemia
Classic, mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních
vozù, sem zavede 150 posádek z  nìkolika zemí svìta.

Hodnotné skvosty zaènou do Vele�ína pøijí�dìt ve smìru
z  Markvartic krátce po 9. hodinì. Nejatraktivnìj�ím místem
pro  sledování  klenotù  na  ètyøech  kolech  bude  parkovi�tì
Jihostroje, kde úèastníci pojedou paralelní mìøený  test � na

trati  budou  v
jednu  chvíli
v�dy dva vete
rány. Za cílem
z k o u � k y
p o s á d k y
zamíøí  do
Svatého  Janu
nad  Mal�í

a dále po trase druhé etapy, která mìøí 309 kilometrù.
Startovní pole slibuje skvìlou podívanou. Diváci se mù�ou

tì�it  na  legen
dární  i  ménì
známé znaèky �
j m e n u j m e
n a p ø í k l a d
Jaguar,  MG,
M e r c e d e s 
Benz,  Austin
Healey,  Chev
rolet,  Porsche,
De  Tomaso,  �koda,  Cadillac,  DeLorean,  Maserati,  Alfa
Romeo nebo Triumph.

,  nejvìt�í  tuzemská
setinová rallye, odstartuje v  pátek v 16:45 na èeskobudìjovic
kém námìstí Pøemysla Otakara II. Trasa vede pøes Hlubokou,
Týn nad Vltavou, Døíteò, Vitìjovice, Lhenice, Èeský Krumlov
a  Svìtlík  do  centra  soutì�e,  Hotel  Resortu  Relax  v  Dolní
Vltavici.  Bìhem    sobotní  etapy  se  posádky  podívají  na
Tøeboòsko, kde si u�ijí krásy jihoèeských rybníkù. Pøi návratu
k Lipnu se zastaví v  Borovanech a poté je èeká Grand Prix
Kaplice, kterou oblíbená motoristická akce vyvrcholí.

Více informací bude prùbì�nì zveøejòováno na webových
stránkách www.southbohemiaclassic.cz.

Text: Pavel Kacerovský, ÈK motorsport
Foto: Petr Skøivánek
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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 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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 C+E, trasa Itálie Èechy,
víkendy volné,  stálé trasy, mzda pevná + stravné

celkem okolo 40tis Kè, nutná praxe.
Pro informace volejte 602  421  957,
nebo 606  639  830 �LUNKA s.r.o.

èíslo 92020
vydáno ve Vele�ínì dne 1.9. 2020

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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