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záøí je za námi a zaèal podzim, i kdy� to podle vysokých
venkovních teplot v  závìru prvního mìsíce nového �kolního
roku tak nevypadalo. Bohu�el, do spoleèenského �ivota opìt
zasáhl  koronavirus  a  musíme  tak  v�ichni  zvládat  opatøení,
které  má  brzdit  jeho  �íøení.  To  znamená  opìtovné  ru�ení
a omezování mj. kulturních akcí.

V  záøí jsme dokonèili v  údolí Strahov dvì stanovi�tì se
cvièebními prvky, mezi které patøí bradla, hrazdy èi kladina.
U høi�� byl kladen dùraz na  jejich pøírodní vzhled, byla by
�koda nièit tuto pìknou lokalitu. Neváhejte prvky vyzkou�et!

V  øíjnu se rozebìhne architektonická soutì� na pøestavbu
domu U Zlaté Podkovy. Pøipravují ji kvalitní èe�tí architekti
a zástupci mìsta Vele�ín. Osloveny byly i vele�ínské spolky,
tímto dìkuji za úèast v�em, kteøí se do této fáze zapojili, nebylo
vás málo. Jedná o opravdu �iroké zapojení veøejnosti, v  rámci
na�eho mìsta ojedinìlé. Cílem soutì�e je získat dobré návrhy
na vyu�ití domu soukromníky  i  spolky,  sní�ení  energetické
nároènosti a samozøejmì zkvalitnìní jejího vzhledu. Øe�í se
i  návaznost  budovy  na  námìstí  a  na  prostor  za  Podkovou
smìrem ke kinu. Následnì bude pøipravena projektová doku
mentace. Proè právì architektonická soutì�? Tento dùm má
spolu s kinem tvoøit centrum kulturního dìní ve Vele�ínì, mìl
by doplnit o�ivení námìstí. Bude tu stát je�tì dal�í desítky let.
Podcenit pøípravnou fázi by mohlo pøinést napø. nehospodár
nost ve vyu�ití budovy.

Pøeji v�em hezký podzim a vydr�me nastavená hygienická
opatøení.

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Záøí je za námi a podzim máme na krku.

Èekají  nás  krajské  volby.  Snad  bude  i  pøes  nepøíjemná
opatøení úèast hojná.

V  záøí jste mohli zaznamenat èilý ruch v  ulici Dolní, kde
nám  prasklo  výtlaèné  potrubí  od  ÈOV.  Provozovatel  se  s

Zábavnì  nauèná akce �Slované�  18.9.

opravou  popaso
val bleskovì i pøes
hloubku  cca  5
metrù.

Rozbìhla  se
pøíprava Architek
tonické soutì�e na
Zlatou  Podkovu.
Zastupitelé se pøi
klonili k  variantì
,,novostavba�.

P øeds t aven í
návrhù  by  mohlo
být nìkdy v  lednu
2021.

V    pátek  18.
záøí  jsme  se  se�li
v    hojném  poètu
na  Trianglu
a uspoøádali  jsme
nultý  roèník
veøejné  akce  na
téma  �Slované�.
Byla to náhrada za
zru�ené  ,,Slav
nosti jara�. Díky v�em, kteøí pomohli i tìm, kteøí pøi�li.

Snahou je za pomoci ,,o�ivlé historie� ukázat, jak �ili na�i
pøedci a mo�ná se i pouèit???

Pokud  situace  dovolí,  bude  na  podobné  téma  v    øíjnu
pøedná�ka  �  Archeologické  poklady  ji�ních  Èech.  Sledujte
program.

V    sobotu  19.  záøí  následoval  dal�í,  ji�  tradièní  Den
otevøených týpí. Poèasí nám pøálo a v�e dobøe dopadlo. Tak
zase pøí�tì�..

Dokonèujeme stezku Strahovem, po certifikaci cvièebních
prvkù bude ji� k  volnému pou�ití.

 Pro kluby a spolky: Ukliïme svìt má uzávìrku 19.10.
 V�em pìkný a klidný podzim.
 Pevné zdraví.
 Jako obvykle nìkolik kontaktù.

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

strá�níci MP � snad po zkou�kách 6.10. doplníme telefony
na nové strá�níky,

pracovní skupina: 603  537  754

Oprava potrubí v Dolní ulici
a hloubení stoky u zahrádek
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za blahopøání k  mým narozeninám
a paní Papírové a Uretschlägerové za pøedání dárku.

                M.Cipínová

Vá�ení obèané,
ve  dnech se  uskuteèní

. V  první den voleb zaèíná hlasování
ve 14:00 a konèí ve 22:00, druhý den voleb zaèíná hlasování
v  8:00 a konèí ve 14:00.

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní obèan Èeské
republiky, který alespoò ve druhý den voleb dosáhl vìku
nejménì  18  let  a  je  pøihlá�en  k  trvalému  pobytu  v  obci,
která nále�í do územního obvodu kraje. Voliè po pøíchodu
do volební místnosti proká�e svou toto�nost a státní obèan
ství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo
cestovním pasem Èeské republiky. Ze záva�ných, zejména
zdravotních dùvodù, mù�e voliè po�ádat mìstský úøad a ve
dnech  voleb  okrskovou  volební  komisy  o  to,  aby  mohl
hlasovat  mimo  volební  místnost.  Telefonní  spojení  na
mìstský úøad je 383  134  636, kontakt na jednotlivé volební
okrsky uvádím ní�e.

Seznam volebních místností pro mìsto Vele�ín:


Pro  oprávnìné  obèany  s    místem  trvalého  pobytu

v  ulicích:
Kaplická,  Na  Vr�ích,  Ke  Kozákùm,  námìstí  J.  V.

Kamarýta,  Zahradní, Krumlovská, V   Domkách,  Latrán,
V Úvoze, U Pøehrady, K  Mal�i, U Pøelo�ky, Dolní, Nad
Cihelnou, Nová, Svatojanská


 Pro oprávnìné obèany s  místem trvalého pobytu

v  ulicích:
Dru�stevní,  �kolní,  Nádra�í,  Skøidla,  Chodeè,  Bor,

Na Hvízdalce, Sídli�tì èp. 376 � 389, 465 � 466, 504 � 505,
Na Humnech


 Pro oprávnìné obèany s  místem trvalého pobytu

v  ulicích:
Dìlnická, Strahovská, U Høi�tì, Tovární, Budìjovická,

�umavská, U Lesa, Sídli�tì èp. 374 � 375, 457 � 464, 506
� 508, Holkov

Zpùsob hlasování:

1) Vlo�te  hlasovací  lístek  jedné  volební  strany  do
úøední obálky, tím dostane hlas ka�dý kandidát této strany.

2)  Na  hlasovacím  lístku  volební  strany  oznaète
zakrou�kováním poøadová èísla nejvý�e u 4 kandidátù, tím
dostanou hlasy pouze vybraní kandidáti.

Voliè hlasuje tak, �e po opu�tìní prostoru urèeného pro
úpravu hlasovacích lístkù vlo�í úøední obálku s hlasovacím
lístkem pøed okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasovací lístky budou volièùm distribuovány nejpoz
dìji  do  29.9.2020.  V    pøípadì,  �e  dojde  k    po�kození
hlasovacích  lístkù  nebo  ke  ztrátì,  je  mo�né  po�ádat  ve
volební  místnosti  okrskovou  volební  komisi  o  vydání
nových hlasovacích lístkù.

Tímto bychom vás chtìli také upozornit na mimoøádná
hygienická  a  protiepidemická  opatøení  vydaná Minister
stvem vnitra.

Doporuèení pro volièe ve volebních místnostech:
  Zakrytí dýchacích cest rou�kou
  Dezinfekce rukou pøi vstupu a výstupu
  Odstup  od  okrskové  volební  komise  a  jiných

volièù 2m (pøistupujte jednotlivì)
  Pou�ití vlastních psacích potøeb
  Pøipravený/vyplnìný volební list s  sebou
Dìkujeme za ohleduplnost a dodr�ování pokynù okrs

kové volební komise!

Za MìÚ MZ
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 Knihovna ve Vele�ínì  letos slaví 100 let od svého vzniku
a k  této pøíle�itosti jsme pøipravili výstavu. Na fotografiích je
zachycena  napøíklad  podoba  knihovny  z    roku  1987  nebo
rozsáhlá  rekonstrukce  v    dobì  jejího  stìhování  do  budovy
základní  �koly,    kde  sídlí  doposud.  Výstavu  bude  mo�né
shlédnout v  bì�né otvírací dobì knihovny od 1.10. 2020 a�
do konce leto�ního roku.

  Od  záøí  na�e  knihovna  poskytla  místo  pro  odbornou
literaturu  Základní  organizaci  vèelaøù  ve  Vele�ínì.  Sbírka
obsahuje i velmi staré publikace, jako napøíklad Vèelaøství v
kostce, Chov královen nebo èasopis Èeský vèelaø z r. 1897
1939. Ve�kerá literatura vèelaøského spolku bude k  dispozici
hlavnì  jejím  èlenùm,  ale  nahlédnout  urèitì mù�e  kdokoliv,
koho vèelaøství zajímá.

 Pokud souèasná nejistá epidemiologická situace dovolí,
ve støedu 7.10.2020 od 16 hodin bude v  knihovnì drátaøka
a korálkaøka paní Hanka Klocová. Pod jejím vedením si pak
mohou dìti i dospìlí vyrobit krásnou dekoraci do bytu nebo
tøeba vánoèní dárek. Pokud máte doma rozpracovaný dráto
vaný projekt a nevíte si rady s  jeho dokonèením, pøineste jej
do knihovny a paní Klocová bude nápomocná i vám.

  Pro  aktuální  informace  doporuèujeme  sledovat  na�e
webové stránky   nebo ná� facebook, které pravidelnì aktua
lizujeme. Tam také naleznete podrobnì zpracovaný návod jak
pracovat s  on line katalogem knihovny. V  katalogu si ka�dý
ètenáø mù�e jakoukoliv kní�ku vyhledat, zarezervovat a pøí
padnì  prodlou�it i z  pohodlí domova. Také je mo�né nahlí�et
do seznamu právì vlo�ených nových knih. V  pøípadì jakého
koliv dotazu nebo nejasnosti vám v  knihovnì rádi poradíme.

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/

Opravdu od nás je znaèka, kterou
od  roku 2019 destinaèní  spoleènost
NovohradskoDoudlebsko  dává
øemeslným, potravinovým a umìlec
kým výrobkùm, které vznikají díky
�ikovným  rukám  výrobcù  z    turis
tické oblasti NovohradskoDoudleb
sko.

Na  zaèátku  stálo  pøesvìdèení
èlenù tohoto spolku, �e ve mìstech a
obcích na�í turistické oblasti existuje øada �ikovných lidí, kteøí
dìlají zajímavé, u�iteèné, chutné a pìkné vìci a �e tìmto lidem
je dobré pomáhat tak, aby se zvý�il odbyt jejich výrobkù. Proto
jsme vytvoøili znaèku a kritéria pro její udìlování a v  srpnu
2019  probìhlo  první  kolo  certifikace  lokálních  výrobkù.
Znaèka Opravdu od nás byla  tehdy udìlena prvním ètrnácti
výrobkùm.  Jejich  pøehled  lze  najít  na  www.novohradsko
doudlebsko.cz

V    leto�ním  roce  se  seznam  certifikovaných  lokálních
produktù z  turistické oblasti NovohradskoDoudlebsko se opìt
roz�íøil. Certifikaèní komise 26.8.2020 posoudila celkem 17
potravinových, øemeslných i umìleckých produktù a udìlila
v�em znaèku Opravdu od nás. Ka�dý produkt komise posuzo
vala v   pìti kritériích. Hodnotila  to,  jestli se produkt vyrábí
pøímo v  regionu z  místních surovin, jestli je výroba pøátelská
k  �ivotnímu prostøedí a jestli má výrobek v  regionu tradici,
èi jde o nový produkt. Dále komise sledovala míru ruèní práce
na výrobì a originalitu èi jedineènost v  rámci regionu.

Seznam novì certifikovaných výrobkù uvádíme v  násle
dující tabulce
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Výrobci  novì  certifikovaných  výrobkù
pøevezmou certifikát 19. záøí v  rámci regio
nální  výstavy  Kaplický  u�ák.      Destinaèní
spoleènost  NovohradskoDoudlebsko  bude
v�em producentùm certifikovaných výrobkù
pomáhat v  marketingu a souèasnì bude hledat
èi  sama  vytváøet  odbytové  pøíle�itosti.
V�echny  certifikované  výrobky  si  toti�
zaslou�í,  aby  se  dostaly  k    co  nejvìt�ímu
okruhu zákazníkù.  V  dal�ích èíslech zpravo
daje budeme proto jednotlivé výrobky a jejich
výrobce pøedstavovat podrobnìji.

  Mgr. Michal Jarolímek
    jednatel Novohradsko

Doudlebsko, z.s.

 � 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

Od chvíle, co jsem se s  lidmi dobré vùle ( ti co podpisem
podpoøili vznik vítacích míst ve Vele�ínì) pustila do realizace
pìkného zviditelnìní na�eho mìsta (které je dùle�ité i z do
pravnì bezpeènostního hlediska), mì stále nìkdo stra�í Zlobry
shora.  Zlobøi  nic  nepovolí;  je  zbyteèné  se  sna�it,  proto�e
v�echno zamítnou; ani rad�i nic nezkou�et, a� je nerozzlobíme.

 Ale my pøece nejsme malí hobiti, aby nám nìkdo zakazo
val na�e rozhodnutí!!

  My  jsme  MÌSTO!!!,  a  pokud  bychom  neumìli  své
po�adavky na patøièných úøadech prosadit, tak bychom si tento
titul ani nezaslou�ili.

Já  v�ak  pevnì  vìøím,  �e  tato  pohádka  �  Jak  Vele�ín
k  zviditelnìní pøi�el�,  bude mít ��astný konec.

D.Javoøíková

Cukrárna
Fabian

Maorské rù�e
Andrea Vachová

Pekárna
Lechnerová

Pivo Zewl

Víno Stodolovský

Øeznictví a uzenáøství
Foitl    fermentované
klobásy
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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 tøíd
ních 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 pro
mítací technikou,  i stolová úprava

 � mo�nost  poøá
dání komornìj�ích pøedná�ek (øadová i stolová
úprava s promítacím zaøízením)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jar.Bartizal  tel.:725 919 382

èíslo 102020
vydáno ve Vele�ínì dne 30. 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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Prosím o pomoc!
Ztratil se kocourek

19.8.2020 v Chodèi,
stáøí asi 3 roky.

Køí�enec mainské
mývalí koèky.

 Tel.: 606 137 303

 na Sídli�ti Vele�ín,
tel. 721 507 590, volné ihned.
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