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letní  prázdniny  jsou minulostí. Vìøím,  �e  jste  je  strávili
podle  svých  pøedstav  a  nav�tívili  jste  i  nìkteré  ze
spoleèenských a kulturních akcích v   na�em mìstì. Nebylo
jich  málo  a  navíc  vìt�inu  z    nich  provázelo  dobré  poèasí.
Pozitivní ohlasy od rodièù mám na pøímìstské tábory, které
se ve Vele�ínì letos konaly. Dìti vyzkou�ely mj. herní prvky
na høi�tích, sportovi�tì, turistické stezky, prohlédli si kulturní
památky  nebo  vyzkou�eli  koupali�tì.  Doufám,  �e  si
poøadatelé táborù vyberou na�e mìsto pro uskuteènìní svých
aktivit i v  pøí�tím roce. V�dy� jim máme co nabídnout!

Ke  svému  konci  se  zdárnì  blí�í  pøestavba  køi�ovatky
u Vele�ína. Èekání na semaforech ve frontì bude brzy konec,
vydr�me  to  je�tì  zhruba  mìsíc  a  pùl.  Stavba  bì�í  podle
plánovaného harmonogramu. Na podzim se pak pustíme do
oprav  místních  komunikací,  vèetnì  dvou  vìt�ích  úsekù:
u  hasièárny  a  v    Chodèi.  Na  nì  se  povedlo  získat  dotaci
z   ministerstva pro místní  rozvoj.   Tyto stavební akce nijak
nenaru�í  plynulost  dopravy  ve  mìstì.  U  dopravy  je�tì
zùstaneme:  Na  jaøe  se  povedlo  vyjednat  s    Jihoèeským
koordinátorem  dopravy  nìkolik  úpravy  v    autobusových
spojích,  a  to  na  linkách Kaplice   Vele�ín    È. Budìjovice
a  Vele�ín    Trhové  Sviny.  Nìkteré  zmìny  zaènou  platit
od nového �kolního roku. Pokud máte jakékoliv pøipomínky
èi dotazy k  veøejné dopravì, neváhejte se na mì obrátit.

Vá�ení ètenáøi.
Letní prázdniny jsou za námi a nastávají radosti i starosti

v�edního dne.
Podle  harmonogramu  postupuje  i  stavba  køi�ovatky,

probíhají  opravy  místních  komunikací  a  úklidové  práce  v
lesích  po  vichøici.  Nìkteøí  z    vás  jistì  zaznamenali  i  stále
probíhající revizi vad v  katastru nemovitostí. Vad je pomìrnì
dost.

Dìkuji  v�em,  kteøí  nám  pomohli  pøi  likvidaci  �kod  po
vichøici jak ve mìstì a osadách, tak i na vele�ínském hradì.
Nepøehlédnìte  pozvánky  na

  a  výroèní  akci  LLM  Otyókwa

Podzimní  kolo  akce  Ukliïme  svìt  zahájíme  18.9.
a ukonèíme 18.10.2021. Pøipojit se mù�e úplnì ka�dý. Pytle
budou jako v�dy v  pøízemí radnice. Na stránkách mìsta bude
i formuláø o dokonèeném úklidu. Snad se nás zapojí víc ne�
na jaøe.
V�em ètenáøùm pøeji pøíjemné dny a pevné zdraví.

Jirka Rù�ièka, místostarosta,
739 026 248,ruzicka@velesin.cz

 Na závìr jako v�dy nìkolik kontaktù pro pøípad potøeby:
MP Vele�ín � 736  600  799,

pøedák prac. skupiny � 603 537 754
Slavnosti mìsta

Co øíci závìrem? �áky prvních tøíd uvítám ve �kole dne
1.záøí  osobnì.  Dìtem  a  studentùm  v    na�em  mìstì  pøeji
úspì�ný start do dal�ího �kolního roku. Hezké záøí v�em!

Petr Vágner, starosta
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Ráda  bych  podìkovala  v�em,  kteøí  nám  pomáhali  pøi
organizaci kulturních akcí.

Hlavní  podìkování  patøí  èlenùm  hasièských  jednotek  z
Vele�ína i Skøidel, kteøí strávili dlouhé hodiny dohlí�ením na
poøádek pøi Rocku na plovárnì a Slavnosti mìsta Vele�ín. Je
to práce nevdìèná, proto�e se v�ichni okolo vás baví a vy to
mù�ete  jenom  sledovat.  Dobrou  zprávou  je,  �e  v�echno
probíhalo  celkem  v    klidu  a  nebylo  potøeba  nìjak  více
zasahovat.

Dìkuji také mìstskému strá�níkovi, který pøedem zajistil
uvolnìní námìstí a parkovi�tì, na kterých mohly být umístìny
stánky a dal�í atrakce. Dìkuji také v�em obyvatelùm v  okolí
plovárny a námìstí, �e vydr�eli celodenní a veèerní ruch a v�e
probìhlo bez vìt�ích problémù.

Podìkování  patøí  i  pracovní  èetì,  která  pomáhala  se
stìhováním a stavìním pódia, které se nìkolikrát pøevá�elo.
A hlavnì za nedìlní  ranní úklid, který byl po noèní bouøce
opravdovou �lahùdkou�.

Podìkovat  chci  i  pekaøkám  a  pekaøùm  ze  Spolku  pøátel
mìsta Vele�ín, kteøí celou noc pøed slavností pekli chleba a
dal�í dobroty na Kantùrkovci. A jako ka�dý rok bylo peèivo
rychle vyprodané. Na dal�í �várku� si musíme poèkat buï na
záøijovou pou� nebo na Svatováclavské peèení.

 panu starostovi mìsta Ing. Vágnerovi za
pøání a dárek k  mým narozeninám a paní Kleinové za milou
náv�tìvu a pøedání. Té� dìkuji za pøání odborùm Jihostroje.

                  Josef Veselý

  k    mým  narozeninám  paní  Amchové
a paní Sumerauerové a panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi.

                  Milan Kavalír

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za
projevení  upøímné  soustrasti  rodinì  zemøelého  Miroslava
Veèerky.                                                       rodina Veèerkova

 podìkovat mìstu za pìknou
pergolu, kterou pro nás mìsto vystavìlo. Je v ní   krásnì od
ranních hodin, kdy je mo�né posnídat se sluníèkem v zahradì,
ale i odpolední zastínìné posezení s pøáteli a sousedy s kávou
je nanejvý� pøíjemné. Dìkujeme.
Za obyvatele Domu s peèovatelskou slu�bou ve Strahovské

ulici H. Moravcová
V  srpnu oslavil dlouholetý èlen na�eho

oddílu  � 70let.
Byl  dlouholetým  ligovým  tenistou,  sportovním  øeditelem
a hlavním trenérem klubu LTC Tonstav Èeské Budìjovice.

V  souèasné dobì stále trénuje a zastává funkci prezidenta
tenisového  klubu  LTC  Vele�ín,  z.s.  a  je  èlenem  výboru
Jihoèeského tenisového svazu (pøedseda trenérskometodické
komise).

Pøejeme mu do dal�í èinnosti a práci pro klub hodnì sil
a zdraví.
Za tenisový klub Mgr. Roman Rozko�ný, èlen správní rady

  Charita Kaplice zaslala finanèní pomoc lidem posti�eným
tornádem.  Vìnované finanèní prostøedky byly z  Tøíkrálové
sbírky  Charity  Kaplice  a  Tøíkrálové  sbírky  Farní  charity
Vele�ín  �  z    ka�dé  této  sbírky  bylo  vìnováno  5.000,  Kè.
Peníze byly zaslány na úèet Diecézní charity Brno.

Prázdniny utekly jako voda a my se opìt tì�íme na na�e
pravidelná setkání v  mateøském centru Vele�ínské klubíèko,
které  se nachází v    základní  �kole � 2.  patro nad mìstskou
knihovnou. Centrum  je  otevøeno  ka�dou  støedu  od  9,30  do
11,30  hodin.  Odejít  mù�ete  samozøejmì  kdykoli.  Program
pøipravují maminky pro dìti od 1 do 4 let, ale nav�tívit nás
mohou i dìti mlad�í èi star�í. S  sebou si vezmìte pøíspìvek
ve vý�i 30 Kè za rodinu.

Poprvé se sejdeme ve støedu 8.záøí

Na  nový  �kolní  rok  budou  v  na�ich  prostorách  dal�í
zájmové  aktivity  nejen  pro  dìti,  ale  i  dospìlé.  Pøesný
harmonogram najdete v prùbìhu záøí na na�em facebooku. V
pøípadì  zájmu,  mù�eme  poskytnout  prostory  klubíèka  pro
nìjaké va�e zájmové aktivity, více informací na na�em emailu
mcvelesin@seznam.cz.
                          Tì�íme se na Vás! Dáda Kleinová

Nový  �kolní  rok  zahajujeme  ve  ètvrtek  9.  záøí
pravidelnými schùzkami pro dìti. Mlad�í (Skøítci) zaèínají od
16:00 a konèí v 17:15, star�í zaèínají v 17:00 a konèí v 18:30.
Spoleèné  budou    víkendové  výpravy,  které  poøádáme
zpravidla 1 x za 3 týdny. O  víkendu 17.  19. záøí budeme
táboøit  na  Jerynu,  kde  v  sobotu  odpoledne  probìhne  �estý

Poslední  podìkování  patøí  v�em  organizátorùm,
zamìstnancùm plovárny i mým kolegùm z KICu. Vzhledem
k    tomu, �e pøi veèerním programu na  slavnosti opìt pøi�la
bouøka,  nebylo  nic  jednoduchého  ani  pøíjemného  v    de�ti
v�echno uklízet. Pomáhali nám i dal�í dobrovolníci a moc jim
za  to  dìkuji.  Z    tìch  veèerních  bouøek  u�  se  stává  tradice
a  nám  nezbývá,  ne�  to  brát  s    humorem  a  doufat,  �e  se  té
slibované ohòové show nìkdy koneènì doèkáme. Jenom pro
informaci, u� nám nevy�la potøetí�tak tøeba pøí�tí rok.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

.
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roèník  Indiánského  léta  � .
Srdeènì zveme v�echny rodiny s dìtmi na stezku pod �irým
nebem, na které vás èeká ochutnávka z na�í kmenové èinnosti
a  bude  pøíle�itost  potkat  vìt�inu  malých  i  velkých  èlenù
kmene.  Zároveò  probìhne  i  zápis  nových  dìtí  do  kmene.
Zájemci  mù�ou  kontaktovat  náèelníka  Radka  Janáka  (728
194  469)  nebo  spoluvedoucí  schùzek  Moniku  Korbelovou
(721 388 228) a Janu Janákovou (607 232 374). Více o Lize
lesní  moudrosti  a  woodcraftu  najdete  na  .  Veèer  18.  9.
budeme u výroèního snìmovního ohnì oslavovat na Jerynu
30 let od zalo�ení kmene. Srdeènì zveme v�echny souèasné i
bývalé pøíznivce Otyókwy. Co se v uplynulém �kolním roce
událo  u  nás  nového?  Schùzky  jsme  mìli  omezené
koronavirovými pravidly, tak�e pravidelnì jsme se vídali jen
na zaèátku a konci �kolního roku 2020/21, hráli jsme hlavnì
venkovní  hry  a  chodili  na  výpravy.  Probìhly  také  tradièní
akce  Vítání  ptaèího  zpìvu  pro  veøejnost,  Ukliïme  svìt,
èervnové táboøení v týpích na Jerynu a podzimní �vodácký�
úklid pøehrady. Letos plánujeme první víkendovku v sobotu
25. 9. na �umavu.

  kteøí  ji  podpoøili  v
dlouhodobé  soutì�i

. Soutì� probìhla
v  termínu od 12.4.  25.6.2021 a bì�ecké výkony musel bì�ec
prùbì�nì  zaznamenávat  a  nahrávat  do  systému.  Jmenovitì
bych  chtìla  podìkovat  Karlu  Voráèkovi,  který  pøispìl
nabìhanými 615 km. V souèasné dobì se výsledky aktualizují
a  kontrolují.  Po  uzávìrce  soutì�e  jsme byli  na  pìkném 33.
místì  z    245  �kol.  Smyslem  projektu  bylo  podpoøit  zdravý
�ivotní styl. Pro vítìze je pøipraveno 100000Kè na vylep�ení
sportovního zázemí.
            Mgr. A. Rozko�ná, vyuèující TV
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  spoleènì  s    partnery Asociací  �kolních
sportovních klubù  a Èeskou obcí sokolskou  letos poøádají
soutì�  mezi  lokálními  dìtskými  a    mláde�nickými
sportovními kluby a  týmy pod hlavièkou A�SK a  Sokola po
celém Èesku.

Po  první fázi registrace a následujícím online hlasování,
byla  mo�nost  se  dostat  do  finále  �  hlasování  pøímo
v prodejnách PENNY.

 a
od 2.9.  do  29.9.  2021    mù�ete  svými  hlasy  podpoøit  ná�
fotbalový tým. Na základì va�ich hlasù vyhlásí  na
konci  soutì�e  poøadí  vítìzných  týmù  z    ka�dého
mikroregionu  a    odmìní  je  cenami

.
Jak mohu hlasovat?

Za  ka�dý  nákup  v  prodejnách  PENNY  v    minimální
hodnotì  100 Kè  dostanete  na  pokladnì  k    úètence

. Tento
 a  podpoøit tak ná� tým.

1. místo finanèní odmìna 15.000 Kè
2. místo finanèní odmìna 5.000 Kè
zdravé  produkty  vlastních  znaèek  PENNY  pro    v�echny
finalisty.

SO� STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ DÌKUJE
ZA VÁ� HLAS .

Milí  spoluobèané,  chtìla  bych  Vás  pozvat  na  výstavu
fotografií k  nástìnce naproti autobusovému nádra�í. Jedná se
o  varianty  vítacích  cedulí,  tak  abyste  získali  je�tì  lep�í
pøedstavu,  jaká  to  bude  krása    a�  se  zhotoví,  nebo�    jsem
maketu  erbu  vyrobila  ve  skuteèné  velikosti  a  nafotila  ji  v
kvìtenì, aby dílo bylo libé oku� Jen ten typ �Pahorek�  Vám
detailnìji zprostøedkuji teprve v  zimì.  Jak napadne hodnì,
opravdu hodnì snìhu, tak na louèce naproti benzínce vyrobím
�Vele�ín  Hill�.

Mìjte se hezky, D. Javoøíková

  Péèe o klienty Domova pro seniory Kaplice je podpoøena
nezbytným technickým vybavením. Práce s klienty, obzvlá�tì
imobilními,  je  velmi  fyzicky  nároèná  a  bez  zaøízení,  která
pomáhají personálu s mobilizací klientù, by se péèe provádìla
jen obtí�nì.
  K tìmto úèelùm jsou vyu�ívána

  jako  napø.  zvedáky  a  mobilní  polohovací  køesla.
Celý  domov  je  vybaven  signalizaèním  zaøízením
a  elektronicky  ovladatelnými  a  rovnì�  polohovatelnými
lù�ky. Z tìch jsou ètyøi lù�ka multifunkèní a jejich pøedností
je vyu�ití laterálního náklonu èi kardiopolohy.
  V  rámci  zaji�tìní  hygienické  péèe  je  domov  vybaven
øadou   napø.  mobilním
sprchovacím lehátkem, které má preventivní význam zvlá��
v  pøípadì  orthostatického  kolapsu,  dále  hydraulickými
sprchovacími vozíky a elektronickými �idlemi.
  Mimo sociální péèi  je v domovì poskytována  také péèe
zdravotní, kde na doporuèení  lékaøe zdravotniètí pracovníci
provádìjí léèebné úkony, aby klientùm bylo umo�nìno léèení
bez  zbyteèných  pøevozù  a  hospitalizací.  K  tomu  jsou
vyu�ívána  typu oxygenátor, inhalátor, solné
jeskynì  èi  solux.  Dùraz  klademe  také  na  o�etøovatelskou

V Domovì pro seniory Kaplice jsme 9. 8. 2021 spoleènì
oslavili krásné 100. narozeniny klientky domova paní Marie
Fo�umové.

Mezi  gratulanty  byla  rodina,  øeditelka  Domova  Mgr.
Vladimíra  Holczerová  a  zamìstnanci.  Za  mìsto  Èeský
Krumlov, kde má paní Fo�umová trvalé bydli�tì pøi�la popøát
Mgr.  Ingrid  Pechová,  vedoucí  Odboru  sociálních  vìcí
a zdravotnictví a Mgr. Ivana Ambrusová, radní  a zastupitelka
Èeského  Krumlova.  Nechybìla  hudba,  dobré  jídlo  a  dobrá
nálada.

Paní Fo�umová se narodila v Srnínì u Èeského Krumlova.
Se  svým  budoucím  man�elem  se  seznámila  na  zábavì
v Èeském Krumlovì.
Milující  a  milovaná,  to  Vás  napadne  pøi  pohledu  na  paní
Fo�umovou.

I pøes �ivotní kotrmelce z ní vyzaøuje láska, kterou dennì
rozdává  svým  pohlazením  a  úsmìvem  nejen  rodinì,  ale
i pracovníkùm Domova.

rehabilitaci,  k  její�  podpoøe
nám slou�í rehabilitaèní pøístroj
motomed  a  cvièební  a  me
diativní  pomùcky  umístìné
v zahradì.
  Pokud  lékaø  indikuje
vy�etøení  klienta  v  domovì,
jsou k dispozici té�

mezi nimi� se nejvíce
pou�ívají  zaøízení  k  mìøení
základních  fyziologických
funkcí    tonometr,  glukometr,
ekg, oxymetr, otoskop, pøístroj pro mìøení CRP a jiné  tím
jsou vèas podchyceny zmìny zdravotního stavu.
  Situace  spojená  s    pandemií Covid19 vedla  k  tomu,  �e
byla poøízena germicidní lampa a výkonné èistièky vzduchu.
  V�echny tyto pøístroje jsou pro domov velkým benefitem
a  mají  význam  pøedev�ím  v  oblasti  udr�ení  a  zlep�ení
dovedností  klientù  a  té�  preventivní  rozmìr  spojený
s komplikacemi pøidru�ených onemocnìní klientù.

Domov pro seniory Kaplice

Kurz  pøipravila ve Vele�ínì MAS Pomal�í
ve  spolupráci  s   Nadací Vodafone, Moudrou  sovièkou,  o.s.
a KIC Vele�ín
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První,  také  díky  �lechtickému  pùvodu  nejdùle�itìj�í
a  nejmocnìj�í  osobou  Vele�ína,  byl  hradní  purkrabí.  Byl
nejenom správcem hradu, ale na svìøeném panství vykonával
té� správní, policejní a soudní slu�bu. Po zániku tohoto úøadu,
v  souvislosti s  opu�tìním hradu koncem osmdesátých let 15.
století, se stává prvním mu�em mìsteèka rychtáø, stojící v  èele
místní  samosprávy.  Takto  on  vykonával  správní  a  policejní
slu�bu,  dohlí�el  na  poddanské  povinnosti  a  spolupracoval
s  panskými úøedníky. Ve druhé polovinì 16. století stála ji�
v   èele Vele�ína mìstská samospráva � purkmistr a kon�elé.
Jako byl rychtáø zástupcem vrchnosti, zastupoval místní faráø
Boha.  I  faráø mìl  díky  spravování  jedné  z    nejbohat�ích  far
v  jihozápadních  Èechách  velkou  moc.  Faráø  sice  podléhal
dìkanství v  Doudlebech, ale ve své farnosti èítající pøes 1000

farníkù  pøedstavoval  nejvy��í  a  neomezenou  autoritu.
Samosprávnou obcí v  rámci politického a soudního okresu
Èeský  Krumlov  se  Vele�ín  stal  v    roce  1849.  Obec
spravovalo  zvolené mìstské  zastupitelstvo,  z    jeho�  støedu
byla  volena  mìstská  rada  v  èele  se  starostou.  Po  rozpadu
mocnáøství  a  vzniku  republiky  1918  bylo  zákonem
stanoveno  nejvy��ím  orgánem  v    obci  rovnì�  obecní
zastupitelstvo,  z    nìho�  je  volena  rada  s    urèitými
pravomocemi a starosta, který mìsto zastupuje navenek. V
období vlády KSÈ (1948�1989) stál v   èele obce pøedseda
Místního  národního  výboru,  který  byl  v�dy  èlenem  této
strany.  Po  demokratických  volbách  v  roce  1990  jsme  se
vrátili k  zastupitelské demokracii z  roku 1918 a tedy i k  její
prvorepublikové struktuøe.

PURKMISTØI, STAROSTOVÉ, PØEDSEDOVÉ MNV
O  tom,  kdo  stál  v    èele  Vele�ína,  se  nedochovalo  pøíli�
mnoho zpráv. Víme, �e r. 1564 to byl Vojtìch Papír, r. 1598
Lorenz  Lech,  r.  1615  Matìj  Boleslav.  Úplné  informace
máme a� od poèátku 19. století.

Seriál pøíbìhù a zajímavostí z u��ího Doudlebska a slovníèek  v pøí�tím èísle.
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Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
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,
tel.: 380 331 003,
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

 � mo�nost  poøádání 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

Letos  se  v  areálu  Letního  parketu  Holkov  uskuteènily
pøímìstské  tábory.  Pro  dìti  byl  pøipraven  bohatý  zábavný
program  vèetnì  výuky  tenisu,  angliètiny,  hry  na  hudební
nástroje, soutì�e nebo pì�í výlet s vyu�itím turistických tras
a cvièebních prvkù. (Foto na str. 2)

èíslo 9  2021
vydáno ve Vele�ínì dne 31. 8. 2021

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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Pøi proèítání speciálního Vele�ínského zpravodaje k  25.
výroèí udìlení Vele�ínu statutu mìsta mi pøi�lo líto, �e kromì
velkého  úspìchu  Karla  Voráèka  z    mistrovství  republiky,
nebylo o bìhu ve Vele�ínì napsáno nic. Vele�ín byl, snad i je,
mìsto bìhu zaslíbené. Do roku 2018 uspoøádal Karel Rù�ièka
22 roèníkù Vele�ínského pùlmaratonu. Silnièní pùlmaraton se
bìhal  pravidelnì  28.  øíjna  na  státní  svátek  vzniku
samostatného  Èeskoslovenského  státu  a  byl  mezi  bì�ci
oblíbený.  Na  závod  se  sjí�dìli  závodníci  z  rùzných  koutù
republiky. Pøi posledním roèníku v  roce 2018, který se bì�el
na 100 leté jubileum vzniku Èeskoslovenska, zasadili bì�ci z
Jihoèeského  klubu  maratoncù  s    tehdej�ím  starostou  Mgr.
Josefem Klímou památnou  lípu,  která  zùstává pøipomínkou
nejen  vzniku  Èeskoslovenska,  ale  i  Vele�ínského
pùlmaratonu.

Dal�ím  neménì  zajímavým  bì�eckým  závodem  je
vele�ínská  Krosová  12°.  Terénní  závod,  za  jeho�  poøádání
opìt  stojí  parta  lidí  kolem Karla Rù�ièky  a Karla Voráèka.
Tì�ká  12  kilometrová  pøírodní  tra�  v    okolí  øímovské
pøehrady  provìøí  nejednoho  bì�ce.  Urèitì  si  zaslou�í
podìkování  v�ichni,  kteøí  se  uplynulých  letech  podíleli  na
poøádání tìchto sportovních událostí pøímo v  na�em mìstì.

Poslední zmínku bych rád vìnoval vele�ínským bì�cùm.
Aè  ve  Vele�ínì  nemáme  �ádný  atletický  klub,  který  by
vele�ínské  bì�ce  spojoval,  bì�cù  máme  dost.  Pokud  vím,
mistra  svìta  z    �ádné  bì�ecké  disciplíny  ve  Vele�ínì
nenajdete, ale tøeba v budoucích 25 letech se objeví, v  tom
kolegùm z  Taekwondo mù�eme zatím jen závidìt J . Ale i
men�í  úspìchy  jsou  úspìchy.  Ji�  nìkolikrát  zmínìný Karel
Voráèek  se  umis�uje  na  pøedních  pozicích  v    bìhu  na  24

hodin. Mezi  trialovými bì�ci
dosáhl výborných výsledkù v
závodech  jako  je  Beskydská
7, KleKluLi èi Pra�ská stovka
Jan Frnka. Na stupních vítìzù
jihoèeských závodù vidíváme
èasto  Jana  Petrou  nebo
vele�ínského  rodáka  Jana
Gregora.  Pokud  jsem  nìja
kého úspì�ného vele�ínského
bì�ce jmenovitì neuvedl, pak
se velmi omlouvám.

Závìrem bych rád v�echny, kteøí mají zájem o bìh,
upozornil na webové stránky

, kde se dozví skoro
o v�em, co se v  bìhání na jihu Èech �ustne.

Jan �tindl, Jihoèeský klub maratoncù

V   neexistuje
pøesný  datum  náboru.  Lidé
pøicházejí a buï se jim zalíbí,
zùstanou,  nebo  vyzkou�ejí
a odejdou. Dùle�ité v   �ivotì
je, cítit se fit a v  pohodì. O to
se  sna�í  u�  po  dva  roky  na
trénincích    Bc.  Jana
Mike�ová,  fyzioterapeutka  a
Ing.  Milan  Proke�,  mistr
Taekwondo,  ka�dé  pondìlí
od 18:00 hod v  kinì Vele�ín.
Pokud má� chu�,
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na náhradní díly.
Tel.: 702  662 345

Oznamujeme  obèanùm,  kteøí  vyu�ívají
nádoby  na  bioodpad,  �e  v  období  od
bøezna 2021 do prosince 2021

  �  1x  týdnì  �
ka�dý pátek
První svoz:
(UPOZORNÌNÍ: první dubnový svoz
probìhne ,
proto�e v  pátek 2.4.2021 je svátek.
Dal�í svozy budou ji� probíhat tradiènì
ka�dý pátek.)
Poslední svoz: 26.11.

  Pátek: 3.12., 17.12.

(dodr�ujte platná hygienická opatøení ) V pøípadì zmìny
situace najdete informace na webových stránkách mìsta

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 záøí 2021:
(pøíprava

pøíloh, salátu atd.  krátký / dlouhý týden)
( pracovní doba PO

PÁ 0915 hod., víkendy SONE 0918 èi 21 hod)
(pracovní doba 0915

hod. èi dle potøeby )
Smìny dle domluvy, pracovní pomìr na DPP.
Vhodné i pro studenty, �eny na mateøské

èi dùchodce.
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