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v  úvodu mi  dovolte  zmínit  obrovský  úspìch  na�í  hasièské
jednotky. Vele�ín�tí dobrovolní hasièi v øíjnu uspìli v Praze na
mistrovství  ÈR  ve  vypro��ování  u  dopravních  nehod
a  vybojovali  ú�asné  první  místo!  Gratuluji  úspì�nému  týmu,
dìkuji tìm, kteøí se na tréninku a pøípravì podíleli, a dìkuji za
výbornou  reprezentaci  Vele�ína.  Více  informací  o  soutì�i
najdete v samostatném èlánku uvnitø Zpravodaje.

A  nyní  ji�  o  �provozních�  zále�itostech  mìsta.  Koncem
letních  prázdnin  se  na  mì  obrátili  majitelé  zahrádek  nad
Hou�vákem s prosbou o øe�ení problému s obtì�ujícím hlukem
z klimatizaèního  zaøízení na budovì Penny. Domluvil  jsem se
s  oblastní  vedoucí  spoleènosti  na  nutnosti  provedení  servisu
technologie.  Od  zahrádkáøù  mám  zprávu,  �e  se  po  servisním
zásahu hluènost skuteènì sní�ila. Moc dìkuji Penny Marketu za
rychlé a vstøícné øe�ení situace.

U  podnìtù  obèanù  je�tì  zùstanu.  Na  radì  mìsta  jsme  se
zabývali �ádostí o øe�ení dopravní situace na Nádra�í. Øidièi zde
nedodr�ují  padesátku  a  vznikají  tak  nebezpeèné  situace  na
køi�ovatkách a v zatáèce �U Hamerníkù�. O situaci jsem jednal
s Policií ÈR, a ta se na tuto lokalitu zamìøí. Do rozpoètu na rok
2022  dále  navrhneme  informaèní  mìøící  radary,  které  znáte
z ulice V Domkách a Kaplická. Pokud máte dal�í podnìty, nejen
ohlednì bezpeènosti dopravy, neváhejte se na mì èi kohokoliv
z mìsta obrátit.

Mìstská  policie  se  zamìøila  na  autovraky  a  dal�í  tzv.
�stojáky�.  V  posledním  mìsíci  se  podaøilo  odstranit  nìkolik
tìchto  vozidel  a  jeden  motocykl  po  dohodì  s  majiteli,  bez
zbyteèných administrativních prùtahù. Dále se objevují pøípady
parkování vozidel na místech vyhrazených pro invalidy, hlavnì
o víkendech. I na tento ne�var se mìstská policie zamìøí.  A na
konec  jedna  prosba:  Máme  hotový  plán  zimní  údr�by  silnic
a chodníkù. Prosím øidièe, aby parkovali s ohledem na to, aby �lo
silnice a chodníky prohrnovat a sypat. Dìkuji.

Na  konci  listopadu  nás  èeká  zahájení  adventu  se  v�ím,  co
k  tomu  patøí.  Sledujte  nabídku  akcí  pro  veøejnost.  Urèitì  si
vyberete.

Pìkný listopad v�em!
Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Zima klepe na dveøe, ale pár posledních dnù indiánského léta

stálo za to.
Mìsto má nachystanou techniku i posypový materiál, ale v�ichni
doufáme, �e ji  je�tì dlouho nebudeme dlouho potøebovat.
V  listopadu nás èeká opìt kácení, pøevoz, stavìní a nazdobení
vánoèního  stromu.  V    nedìli  28.listopadu  se  pod  stromem
potkáme  pøi  jeho  rozsvícení  a  ochutnáme  nìco  dobrého  na
Adventním charitativním trhu.

V  øíjnu probìhlo podzimní kolo akce Ukliïme svìt. Èekal
jsem vìt�í úèast, ale pøesto velké díky v�em, kteøí pøilo�ili ruku
k  dílu. Celkem se zapojilo 138 lidí a pøírodì se odlehèilo o 177
kg odpadkù. Klubù a spolkù uklízelo celkem 8. Je�tì jednou díky.
Koncem øíjna jsme zprovoznili kotelnu ve Zlaté Podkovì, tak�e
bude  mo�né  uspoøádat  ples  nebo  jinou  akci.  Budova  bude
temperovaná a pro danou událost lze prostory jednodu�e vytopit.

Zdrojem vytápìní je ,,ná�� výmìník tepla.
Vìnujte prosím pozornost návodu na mo�nost registrace do

databáze výluk elektøiny. Není to slo�ité a budete v�dy dopøedu
vìdìt o plánovaných odstávkách (informace v rubrice �rùzné�).

V�em pøeji krásný listopad, trochu klidu a hodnì zdraví.

Jirka Rù�ièka,místostarosta,739026248,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

 Na�i úspì�ní hasièi na soutì�i ve vypro��ování                                                 Pøijetí hasièù u jihoèeského hejtmana Martina Kuby

Mìstská  policie  dostala  od
spoleènosti  E.On  na  dva  mìsíce
zapùjèen elektromobil.
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Mìstská policie dostala od spoleènosti E.On na dva mìsíce
zapùjèen  elektromobil.  Strá�níci  jej  vyu�ívali  pøí  hlídkové
a kontrolní èinnosti nebo pøi doruèování písemností.
V  kombinaci  s  u�itím  dal�ího  vozidla  umo�òoval  strá�níkùm
dohled  na  více místech  zároveò  a  rychlej�í  pøesun mezi  nimi.
Mù�e ujet okolo 250 kilometrù na jedno nabití, z nuly na stovku
se  dostane  za  nìco  pøes  7  vteøin.  Jízda  vozidla  je  velmi  tichá
a nikterak neru�í okolí, co� je cenná vlastnost zejména v  noèních
hodinách. Auto lze nabíjet jednodu�e: z elektrické zásuvky nebo
ve dobíjecích stanicích.

Dìkujeme spoleènosti E.On za zapùjèení a tì�íme se na dal�í
spolupráci!

  panu  starostovi  Ing.  Vágnerovi  za  pøání  k  mým
narozeninám  a  paní  Amchové  a  paní  Sumerauerové  za milou
náv�tìvu a pøedání dárku.         Peèenková Franti�ka

  za  milou  náv�tìvu  p.  Müllerové  a  p.  Kleinové  ze
sociální komise, které mi pøi�ly popøát k  70. narozeninám.

Anna Hableová

  panu  starostovi  ing.  Petru  Vágnerovi  a  odborové
organizaci Jihostroje za blahopøání k 80. narozeninám. Souèasnì
dìkuji p.Opekarové a p. �áèkové za milou náv�tìvu a pøedání
dárku od mìsta.           ing. Bohumil Sláma

 panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za pøání k mým
narozeninám  a  za  dárek.  Dìkuji  za  milou  náv�tìvu  paní
Amchové a paní Sumerauerové.
                 Jindøi�ka Vanìèková

  panu  starostovi  ing.  Petru  Vágnerovi  za
pøání a dárek k mým narozeninám a paní Zdeòce Papírové, také
paní  Maru�ce  Uretschlägerové  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání
dárku.  Také  dìkuji  za  písemné  pøání  Odborové  organizaci
Jihostroje Vele�ín.                Franti�ek Rytíø

 panu starostovi  ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
k mým narozeninám a za milou náv�tìvu a pøedání dárku paní
Maru�ce Uretschlägerové a paní Zdeòce Papírové.
                     Josef Petr

V sobotu 9. øíjna v dopoledních hodinách jsme pøivítali nejmen�í
obèánky do na�eho mìsta Vele�ín.

byli doprovázeni rodièi a prarodièi.

"Velcí"  prvòáèci Adélka Havlová, Maxík Haramia, Hynek
Sládek a Viktorka Vy�ralová jim zazpívali a pøednesli básnièky
na pøivítanou.

Pøejeme v�em hodnì zdraví a trpìlivosti pøi výchovì svých
dìtí.

Za obèanskou komisi Zdeòka Kleinová

Zveme  v�echny  maminky  ale  i  tatínky
s  dìtièkami  na  na�e  pravidelná  setkání
v  mateøském  centru  Vele�ínské  klubíèko,  které  se  nachází
v základní �kole � 2. patro nad mìstskou knihovnou. Scházíme
se ka�dou støedu od 9:30 do 11:30 hodin. V  pøípadì zájmu se
mù�eme od listopadu scházet i v pátek ve stejný èas. Vybíráme
pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za rodinu.

Na  konci  záøí  jsme  uskuteènili  DÌTSKÝ  PODZIMNÍ
BAZÁREK. Moc dìkuji maminkám a hasièùm za pomoc a KICu
za vypùjèení stolù a lavic.

Dne  15.  10.  jsme  se  zapojili  do  akce    UKLIÏME  SVÌT.
Spoleènì  jsme  uklidili  prostor  okolo  �koly,  vodárny  a  kolem
kina. Za odmìnu jsme si do�li na kafíèko do kavárny Jakub. Moc
nás  nebylo,  ale  i  tak  dìkuji  v�em  zúèastnìným maminkám  za
pomoc a za pøíjemnì strávené dopoledne.

Pomalinku u� se k  nám blí�í zima a s  ní spojené Vánoce.
Jako  ka�dý  rok  se  zapojíme  do  adventního  trhu,  který  se
uskuteèní v  nedìli 28. listopadu. Proto se poprvé sejdeme 25. 10.
od 20,00 hod. v  klubíèku a budeme vytváøet výrobky na tento
trh. Pøijít mohou i maminky, které u� klubíèko nenav�tìvují, ale
chtìli  by  se  zapojit. Dal�í  týdny budeme  tvoøit  buï pondìlky,
nebo ètvrtky  sledujte proto prosím facebook.

Dáda Kleinová

Jak vìt�ina z  Vás nejspí�e zjistila, na�e jednotka vyhrála VI.
mistrovství  Èeské  republiky  JSDHO  ve  vypro��ování
u dopravních nehod. Ale co  tomu pøedcházelo? O  tom, �e nás
HZS  Jihoèeského  kraje  bude  chtít  nìkdy  na  soutì�  vyslat  se
�u�kalo v kuloárech  ji� déle, nicménì doba covidová pøeru�ila
ve�kerý �ivot, stejnì jako ve�keré soutì�e. Proto, kdy� v èervnu
pøi�lo  oznámení,  �e  nás HZS nominoval  k    úèasti,  a  navíc  ji�
25.9., zavládl mezi námi neklid. Dá se za tøi mìsíce v�e nauèit
a nacvièit? Ono mezi reálným výjezdem a soutì�ním pokusem
pøeci jen rozdíly jsou. U obou jde o �etrnost a rychlost, ale pøi
soutì�i je hledisek více.

Na�tìstí  se  nás  ujali  instruktoøi  Michael  Gabri�ka,  Milan
Hüttner  a  svými  radami  pøispìl  i  velitel  jednotky  Petr  Zifèák.
V rámci jednotky jsme se dohodli, �e nás budou reprezentovat
Patrik  Chumlen  jako  velitel,  Pavel  Peèenka  jako  zdravotník,
Filip  Vítù  a  Milan  Vla�ný  jako  støihaèi.  Dále  v�ak  ve�kerou
pøípravu absolvovali  i náhradníci Karel Klein,  Jaroslav Èerv a
Petr Skøivánek. Mìsto Vele�ín nám poskytlo prostor, kde jednou
a� dvakrát týdnì probíhal výcvik. Realizovaly se rùzné scénáøe
nehod, které jste mohli vidìt i v rámci ukázek na Houpaèce 2021
nebo pøi dni otevøených dveøí hasièské zbrojnice.
   V  sobotu 25. záøí jsme v osmi lidech vyrazili smìr výstavi�tì
Praha Hole�ovice. Nervozita se zaèala projevovat, pøeci jen �lo
o první na�i soutì� a atmosféra na místì byla ú�asná. Ono, kdy�
na  nástupu  stojí  17  nejlep�ích  dru�stev  profesionálních  a  13
dobrovolných  hasièù  pøi  zvuku  státní  hymny,  to  dolehne  na
v�echny. Pak následoval ostrý start soutì�e, která probíhala na
ètyøech stanovi�tích, dvou pro profesionály, dvou pro nás. Díky
tomu mìla soutì� rychlý prùbìh a my ani nestíhali v�e sledovat.

Kolem poledního jsme pøi�li té� na øadu, nachystali ve�keré
vybavení  na  vymezenou  základnu  a  odebrali  se  do  izolace.
Vcelku  zvlá�tní  pocit,  kdy�  sedíte  ve  stanu,  sly�íte  rány,  jak
poøadatelé skládají vozy dle scénáøe, který do téhle doby znali
pouze  dva  lidé.  Ne�  se  stihneme  rozkoukat,  pøichází  velitel
soutì�e, my se dostrojíme a zazní pokyn ke startu. Vybìhneme
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ze  stanu  a  vidíme  dva  vozy,  jeden  na  støe�e  a  druhý  na  nìm.
Okam�itì  velitel  rozdìlí  úkoly.  On  a  zdravotník  bì�í  na
prùzkum, zbylá èást dru�stva zaèíná se zaji�tìním místa události,
po�árními opatøeními a stabilizací vozidel proti pohybu. Zranìná
osoba se nachází ve spodním voze, a jeliko� nereaguje musíme
ihned k ní. Dochází k rozbití zadního boèního okna, zdravotník
vstupuje  do  vozidla  a  provádí  záklon  hlavy.  Zranìná  osoba
zaèíná  dýchat,  pøichází  k  vìdomí. Nyní  nastává  èas  na  �velké
hraèky.�  Za  pomocí  rozpínáku  jsou  otevøeny  dveøe  kufru,
nù�kami jsou ustøi�eny zadní sedadla a bìhem chvíle je zranìná
figurantka sunuta na vypro��ovací desku. Následuje její pøedání
rozhodèímu na první pøedlékaøskou pomoc a závìreèný prùzkum
místa. Velitel hlásí konec pokusu a na displeji svítí èas 15 minut
a  39  sekund.  Neuvìøitelné!  Teï  je  na  øadì  tzv.  debriefing
s rozhodèími, kde  jsme upozornìni na nedostatky, ale ani  tìch
výtek  není  mnoho  a  my  balíme  vybavení  s  pocitem  slu�nì
odvedené  práce  a  doufajíce,  �e  výsledek  by  mohl  být  nìkde
v první polovinì startovního pole.

Koneènì  máme  èas  se  jít  podívat  na  vystavenou  techniku
v  rámci Dne  hrdinù,  konající  se  soubì�nì.  Pøichází  podveèer,
v�echny  pokusy  jsou  ukonèeny  a  poøadatelé  svolávají  nástup.
Vyhla�ování probíhá po pìti  týmech a kdy� nás stále nevolají,
øíkáme  si,  jestli  na  nás  nezapomnìli.  Kdy�  zazní:  Na  prvním
místì se umístila Jednotka sboru dobrovolných hasièù Vele�ín,
Jihoèeský kraj, nemù�eme uvìøit. Jako ve snách jdeme pro ceny,
nìkteøí se neubrání i slzám. Následuje vyhlá�ení individuálních
ocenìní za nejlep�ího velitele a zdravotníka soutì�e a na�i borci
se  na  patách  otáèí  pro  ceny  v    obou kategoriích.  Po  ukonèení
nástupu  absolvujeme  focení,  krátký  rozhovor  a  pøijímáme
gratulace od ostatních kolegù. Poté vyrá�íme spokojení domù.

V�ichni pøedvedli ú�asné výkony, v�echny kraje mohou být
právem hrdí na své hasièe, jen my jsme mìli tro�ku více �tìstí.
Tøe�nièkou na dortu tohoto úspìchu bylo milé pozvání øeditele
HZS  Jihoèeského  kraje  Lubomíra  Bure�e  a  hejtmana
Jihoèeského  kraje Martina Kuby,  pøi  kterém nás  pochválili  za
výbornou reprezentaci.

Chceme  hlavnì  podìkovat  v�em,  kdo  nám  pomohli,  a�  u�
finanènì, materiálnì nebo  jinou podporou. Jmenovitì patøí dík
Auto Èí�ek,  ENGEL Èeská  republika  kariéra, Mìsto Vele�ín,
Precitool  CZ,  Roman  Ertl,  Sbìrný  dvùr  Vele�ín  a  Kovo�rot
Vele�ín,  Stanislav  Rychnavský,  Stavební  firma  Sumerauer,
Støechy P.T.S.  a  dal�í,  kteøí  si  pøáli  být  nejmenováni.  Pro  nás
a na�e rodiny to byla nároèná doba, ale stála za to! Díky v�em
a jsme tu pro Vás 24/7/365 :) HASIÈI Vele�ín.

Poslední  srpnový  víkend  se  konalo  IV.  MISTROVSTVÍ
ÈESKÉ  REPUBLIKY  DOBROVOLNÝCH  HASIÈÙ
V  DISCIPLÍNÁCH  �  TFA  (Toughest  Firefighter  Alive  �

Nejtvrd�í  hasiè  pøe�ije).  Bylo  to  vùbec
poprvé,  kdy  se  do  bojù  o  první  místa
zapojily  také  �eny.  První  místo
v  jihoèeské  reprezentaci  a  celkovì  16.
v  republice  byla  na�e  èlenka  SDH
a  JSDHO  Zuzana  Tomková.  V  závodì
bojovala ve ètyøech úsecích, na kterých jí
èekaly  rùzné  silové  disciplíny.  To  v�e
v hasièském kompletu,  a  kromì  jednoho
úseku i s dýchací technikou. Od té doby se
Zuzka  úèastnila  nìkolika  dal�ích  soutì�í
TFA,  odkud  odvá�í  i  kovy  nejcennìj�í.
Zuzce gratulujeme k parádnímu výsledku
a  dìkujeme  za  reprezentaci  kraje,  mìsta
i sboru.                  SDH Vele�ín

Touto cestou chceme podìkovat sponzorùm, díky jejich� darùm
jsme v  èervnu a záøí mohli na rybáøských závodech pøedat ceny
v�em dìtem, které se závodù zúèastnily.

  Byl pátek 17. záøí. Nejdøív jsme se 3 hodiny uèili a pak jsme
odjeli  z   Vele�ína do Kaplice podívat  se na výstavu drobných
hospodáøských zvíøat �Kaplický u�ák�.
  V    mìstském  parku  stál  velký  stan,  kde  byli  vystaveni
kohouti a  slepice, králíci, holubi a vodní drùbe�. Nejvíc  se mi
líbili  králíci,  proto�e  kdy�  já  jsem  byl  je�tì  na  Ukrajinì, mùj
dìdeèek mìl také své králíky. Nejlep�í byli ti velcí králíci � byli
nejvìt�í,  které  jsem  kdy  vidìl.  Belgický  obr  je  teï  mùj
nejoblíbenìj�í králík!                                      Danylo Dvoretskyi

  Pùvodnì  jsem  si myslel,  �e  to  bude  nuda,  ale  vùbec!  Rád
jsem se procházel okolo králíkù, hlavnì si mi líbili velcí svìtlí
støíbøití, proto�e mìli zajímavou srst a u�i.  Já mám doma  taky
jednoho  králíka.  Z    vodní  drùbe�e mì  zaujala  kachna  kajuga,
proto�e mìla krásnì zbarvené peøí, takové èerné s  modrým a�
tyrkysovým zabarvením.                         Filip Schwarz

  Na výstavì jsem �la nejdøív ke králíkùm, proto�e se mi líbí
nejvíc. Ale zaujala mì i kachna kajuga, byla toti� celá èerná. Byl
to ná� poslední výlet na Kaplického u�áka a moc jsem si to u�ila.
                                                                           Monika Mi�oòová

  Na  �U�ákovi�  bylo  stra�nì  moc  hospodáøských  zvíøátek.
Nejvíce  mì  zaujali  králíci  belgiètí  obøi  albíni,  proto�e  byli  o
hodnì  vìt�í  ne�  ostatní  a  byli  celí  bílí.  Ze  slepic  mì  zaujala
paduánka,  proto�e mìla  hlavu  jako mùj  kolega  z    9. A. Kdy�
nastal èas odjezdu, byl jsem smutný, �e tu nejsme dál, ale i tak
jsem si to u�il.                                                             Michal �vec

  Na �U�ákovi� se mi líbili spí�e králíci ne� holubi a drùbe�.
Také  jsme s   kamarády byli v   ohradì u koz  jménem Amálka
a Cecilka. Nejvíce se mi líbil králík belgický obr. Také tam byla
slepice, která vypadá jako mùj kamarád!                 Libor Tomka

  Je mi opravdu moc líto, �e pøí�tí rok u� na Kaplického u�áka
s    na�í  tøídou  nepojedeme,  a  budu  doufat,  �e  moje  budoucí
uèitelka  na  støední  �kole  bude  mít  na  výstavì  také  nìjaké
zvíøátko, abychom tam mohli se tøídou opìt jet.

 Michal Hovorka

  Focení  s    kozami  Cecilkou  a  Amálkou  bylo  super!  Celá
výstava  se  mi  moc  líbila,  byla  hezky  vyzdobená  kvìtinami
a dýnìmi. Líbili se mi slepice i králíci a z  králíkù nejvíce velký
svìtlý støíbøitý.            �árka Lokvencová

  Mnì  se  nejvíc  líbil  belgický  obr  a  bylo  super,  �e  jsme  se
mohli vyfotit s  kozami.            Sa�a Olenjuková

Díky patøí tìmto sponzorùm:
EPOSPOL s.r.o.
ZEMPR VP s.r.o.
Honební spoleèenství Vele�ín
Øeznictví Foitl
Iveta Mike�ová � prodej rybáøských
potøeb
Petr  Hovorka  �  prodej  rybáøských
potøeb
Mìsto Vele�ín
Dále  dìkujeme  rodièùm,  kteøí
pøispìli nad rámec startovného.

Dìkujeme i tìm, kteøí se podíleli na
organizaci závodù.
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  Leto�ního Kaplického u�áka jsem si u�il. Paní uèitelka nám
pøed odjezdem do Kaplice oznámila, �e máme na výstavì vybrat
3 nejzajímavìj�í králíky, 3 holuby a 3 zástupce z  drùbe�e, co�
mi  trochu  zkazilo  celou  výstavu,  proto�e  jsem  byl  nervózní,
abych v�e stihl napsat, ale  jinak  jsem si  to u�il. Nejvíce se mi
líbily slepice.                                                    Luká� To�er

  Na výstavì se mi velmi líbilo. Nejvíce mì zaujala cemanská
èerná slepice, proto�e jsem takovou slepici je�tì nikdy nevidìla.
Byli tam také velmi hezcí králíci, ale �ádný se nepodobal mému.
Nejhezèí byl velký �edivý králík.                        Dominika Sedláková

  Mnì  také  nejvíce  zaujala  cemanská  slepice  a  pak  belgický
obr  albín.  Vidìla  jsem  mnoho  krásných  holubù  a  hus.
A roztomilé kozy Amálku a Cecilku.          Karolína �mejkalová

  Jednoho králíèka  jsem si chtìla odvézt, ale maminka mi  to
zakázala.                      Aneta �áková

  Na  výstavì  jsem  vidìl  králíky,  slepice,  kohouty,  kachny
a holuby. Nejvíce se mi líbila cemanská slepice, byla úplnì celá
èerná, mìla  i  èerný  høeben. A  líbili  se mi  také  kozy  a  zakrslí
králíci.                  Franti�ek Drgoòa

  Kromì  zvíøat  se  mi  líbila  také  krásná  kvìtinová  výzdoba.
Byla tam spousta pìkných králíkù, které bych si vzala domù.

 Pavlína Blumtrittová

  Na Kaplickém u�ákovi se mi moc líbilo, hlavnì mezi králíky,
proto�e  se pár podobalo mému,  ale mùj králík  je  stejnì hezèí.
Slepice mì moc nezajímaly, spí� jsem se jich bála.

  Eva Tarabová

  Mnì se líbil dlouhosrstý bílý angorský králík. Do pamìti se
mi  vryly  zajímavé  druhy  slepic.  Také  tam  byli  holubi,  kozy
i kachny.                                                             Tereza �tindlová

  Kaplický u�ák byl super. Bylo tma spousta králíkù, holubù,
slepic, kohoutù, kachen a  také  tam byli ba�anti. Nejvíce se mi
líbila  èerná  kachna  kajuga,  která  mìla  na  peøí  zelenomodré
odlesky, a je�tì se mi líbil králík belgický obr albín. Doporuèil
bych v�em jet se tam pøí�tì podívat.                    Daniel �vec

HOLUBI: lahore, kapucín, èeský voláè sivý, hýl
KRÁLÍCI: vídeòský modrý, velký svìtlý støíbøitý, belgický obr
albín, hermelín
DRÙBE�:  cemanská  slepice,  kachna  kajuga,  araukana,
�umavanka

Soutì�e se zúèastnili v�ichni �áci II. stupnì Z� Vele�ín. Nejhezèí
obrázky byly na �U�ákovi� vystaveny. Na prvních tøech místech
se letos umístily tøi dívky z na�í �koly.
1. místo: Barbora Bendlová ze 7. A s  obrázkem holuba
2. místo: Vendula Brtová ze 7. B s  obrázkem slepice a kohouta
3. místo: �árka Øezáèová ze 7. A s  obrázkem králíka

Foto k èlánku na str. 15

Nejsu��í  pou��  na  Zemi  �Atacama  se  nachází  v    Ji�ní
Americe,  ve  státech  Chile  a  Peru,  a  nyní  rozkvetla!!!  Podle
odborníkù dochází k  takovému úkazu jednou za pìt a� sedm let.
Tento výjimeèný fenomén pøilákal experty a turisty, v�ichni se
kochají  tou  krásou.  Lidé  v    Kaplici  se  mohou  kvìtinovou
nádherou tì�it ka�dý rok, proto�e mají kytky doslova na ka�dém
rohu,  proto�e  pokud  tam  nejde  udìlat  kvetoucí  parèík  nebo
zákoutí,  tak  tam  alespoò  umístí  obøí  kvìtináèe  s    pøevislými
begóniemi. Vele�ín? = 20 ks bezúdr�bových keøù + 6 hortenzií
na autobusovém nádra�í. ALE .. Na rozdíl od pou�tì a kaplièákù
� mù�eme  furiantsky  zvolat:  � My máme mìstskou  zahrádku
jakou svìt nevidìl!!� Lépe napsáno � jakou nikdo (kromì hasièù
a zahradnice) nevidí. Tato snad �rajská zahrada� se nenachází a�
v  nebeských vý�inách, ale pouze na støe�e autobusové èekárny,
záchodù  a  trafiky.  Jen  si  øíkám,  jak  je  ú�asné,  �e  zde  nehrozí
problém s  krtky. Mo�ná je tedy velmi donquijotské pøedstavovat
si v   na�em prosperujícím a rozvíjejícím se Vele�ínì kvetoucí,
voòavé,  barevné  parèíky  i  pro  ostatní  obèany,  proto  si  poøád
opakuji  známou  skuteènost:  �Kapka  vody  rozbije  kámen  ne
silou,  ale  tím  �e  dopadá  opakovanì!!�.      Lze  jen  doufat,  �e
k�rozkvetení� mìsta  dojde  døíve  ne�  znovu  v    Atacamì,  a  �e
k  nìmu  u�  bude  docházet  napoøád,  co�  samozøejmì  pøispìje
k rozkvìtu Vele�ína.                                                   D.Javoøíková

Velmi  pøíjemnou  pøíle�itostí  k  setkání  v    knihovnì  bude
15.11.2021 od 19:00 hodin ji� tradièní �Koncert mezi knihami�
s  dámskou folkovou skupinou LAKOMÁ BARKA.
   V    úterý  23.11.2021  od  13:00  do  17:00  hodin  jsou  do
knihovny zváni malí i velcí na �Andìlské tvoøení� . Hned první
adventní  nedìli  v�echny  andìlské  nezbytnosti  vyu�ijete
v �Prùvodu andìlù�, který pùjde Vele�ínem 28.11.2021 v  16:00.

V    chodbì máme  novì  nainstalovanou  výstavu  s    názvem
�KOMenský  v  KOMiksu�  její�  autorkou  je  spisovatelka

dìtských  kní�ek
Klára  Smolíková.
Výstavu pøipravilo
M�MT  a  Národní
pedagogické
muzeum a knihov
na  J.  A.  Komen
ského  a  jde  o
jedineèné  zpraco
vání  Komenského
�ivotního  pøíbìhu
komiksovým
zpùsobem.
  Je�tì  bych  znovu
apelovala  na
v�echny  u�ivatele
na�í
Miniknihovnièky
na  autobusovém
nádra�í.  Nejednou
jsem  odsud  vyvá
�ela  knihy  �pina
vé,  otrhané  nebo
dokonce  plesnivé.
Bohu�el,  poøád  se
tam  hojnì  objevují  knihy,  které  si  opravdu  nikdo  domù
neodnese.  Ráda  bych  touto  cestou  znovu  pøipomnìla,  �e
Miniknihovnièka  byla  zøízena  za  úèelem  výmìny  knih.  Noste
prosím na výmìnu takové tituly, které jsou pro ostatní zajímavé
a  smìnitelné.  Budovatelské  romány  a  podobný  brak
z pozùstalostí tam jen zbyteènì zabírají místo. V�dy� projí�dìt
oèima  polièky  pøi  èekání  na  autobus  je  malé  dobrodru�ství.
Obzvlá�� na hledání povinné èetby do �koly je to místo takøka
ideální. Mo�ná tam pak tøeba najdete odlo�enou svou oblíbenou,
dávno zapomenutou knihu. V�em, kteøí pochopili, k  èemu na�e
Miniknihovnièka slou�í, velmi dìkuji.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana BuchancováTelefon: 380 331  847, 731 181 433

Email: knihovna@velesin.cz
Web: http://knihovna.velesin.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/knihovnavelesin
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Plakátky, které
znaèily  èásti
ulic,  kde  ne
pùjde  elektøina
kvùli  opravám
nebo  dal�ích
jiným  pracím
na  rozvoji
a  modernizaci
distribuèní sítì,
zmizí.  Od  1.
záøí  mìní  spo
leènost  EG.D
na  èásti  svého
distribuèního
území  zpùsob,
jakým  bude
informovat  zá
kazníky  o  plá
novaných  od
stávkách elekt
rické energie.
�Rozhodli
jsme  se
sjednotit  zpùsob,  jakým  budeme  ohla�ovat  plánované  odstávky
elektøiny.  Zvolili  jsme  pøitom  tu  nejjednodu��í,  nejrychlej�í
a  nejekologiètìj�í  mo�nost  a  tím  je  elektronické  oznámení.�
vysvìtluje  Luká�  Svoboda  z    oblastního  managementu
spoleènosti EG.D.
Tato zmìna se od záøí bude týkat celých ji�ních Èech a podstatné
èásti  Kraje  Vysoèina. �Právì  v    tìchto  lokalitách  jsme  doteï
kromì  elektronických  informací  v  datových  schránkách
vylepovali  i  informaèní  letáky.,�  dodává  Milo�  Morávek
z  oblastního managementu.

Slu�ba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen  informace
o plánované odstávce elektøiny.
Po zaregistrování na zde zákazníci najdou
svá odbìrná místa.  Ve svém úètu si nastaví kontaktní údaje, na
které  pak  budeme  je�tì  zvlá��  posílat  informace  o  odstávkách,
poruchách nebo servisních pracích.

Zaregistrovat  do  portálu  se  dá  jednodu�e  na  webu
www.egd.cz/d24,  staèí  si  vybrat  mo�nosti  které  jim  nejvíce
vyhovují.  K    uvedené  registraci  pak  staèí  pouze  nìkolik
základních  údajù,  které  najdete  na  faktuøe  za  elektøinu.  Pro
snadnìj�í  pøístup  k    registraci  pomù�e  i  letáèek  s   QR  kódem,
který Vás na danou stránku pøímo navede.
 Pøípadné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.

V  domovì  pro  seniory  Kaplice  se
v  øíjnu upravovala  èást  zahrady. Do�lo
k poøízení herních a smyslových prvkù
do  zahrady  a  úpravì  vzpomínkového

místa. Zejména malí náv�tìvníci budou nad�ení èástí, která jim
je  vìnovaná. Sna�íme  se  od  zaèátku  podporovat  vzájemné
vztahy v rodinì     i mimo ni. Na�í snahou je pøipravit prostøedí,
ve kterém se dìti budou cítit dobøe, budou se tì�it na náv�tìvy
v  domovì  a  pøijímat  seniory  jako  pøirozenou  souèást  svého
�ivota.  Naopak  na�im  klientùm  dìlá  velkou  radost  pozorovat
dìtskou radost a smích  v podstatì ani nezále�í, jestli je to jejich
vlastní vnouèe, pravnouèe èi nikoliv.
Úprava zahrady se realizovala díky dotaci obce Dolní Dvoøi�tì.

Na pøelomu roku 2022/2023 zaène v Kaplici fungovat nová
sociální slu�ba Chránìné bydlení.
Chránìné bydlení bude celoroèní pobytová  slu�ba pro dospìlé
osoby od 18 let do 55 let se zdravotním posti�ením (mentálním
a kombinovaným posti�ením), kteøí mohou a chtìjí s potøebnou
mírou  podpory  �ít  samostatnì.  Slu�ba  není  urèena  lidem  s
psychiatrickým  onemocnìním.  Slu�ba  bude  poskytována
zejména klientùm z regionu Kaplice a okolí.
Chránìné  bydlení  bude  mít  podobu  skupinového
a individuálního bydlení. Tento zpùsob bydlení kombinuje prvky
modelu  bydlení  a  sociální  pomoci,  posiluje  pøirozené  sociální
vazby a zachování èi vytvoøení pøirozené sítì podpory v rámci
�ir�í rodiny, pøátel a dal�ích blízkých osob.

V pøípadì zájmu o více informací èi projevení zájmu
o poskytování slu�by nás kontaktujte : Domov pro seniory

Kaplice   Mgr. Pokorná � tel. 734 579 436  ,
Bc. Jaro�ová  tel. 606 755 081.
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V    první  polovinì  15.  století  zdánlivì  nic  nebránilo
poklidnému  pøírodnì  církevnímu  �ivotu místního  obyvatelstva.
Poddanské povinnosti nevyèerpávaly rolníky natolik, jak se je�tì
nedávno  obecnì  soudilo,  tak�e  se  Vele�ín  pøemìòoval  z
významnìj�í vesnice na významné mìsteèko. Tento slibný vývoj
byl  pozdr�en  tím,  �e  i  do  Vele�ína  vstoupily  evropské  dìjiny.
  Neklid do mìsteèka pronikl s  ohlasy na vøení ve spoleènosti,
které souviselo se �íøením reformního hnutí v  církvi. A� sem toti�
pronikly my�lenky z  pra�ských kázání a uèení Jana Husa a jeho
následovníkù.  Po  krátkém  pùsobení  kali�nických  faráøù  na
vele�ínské faøe dosadil ji� plnoletý Oldøich II. z  Ro�mberka na
jejich místo opìt faráøe katolického. Za následujících husitských
válek utrpìli Vele�ín�tí znaèné �kody. V  roce 1423 k  nám pøitáhl
nevelký houfec �i�kových bojovníkù se zámìrem zradou èi lstí
obsadit  hrad.  Po  jejich  nezdaøeném  úmyslu  docházelo
k  olupování jak bohatých, tak chudých Vele�ákù. Je�tì hor�í to
bylo o deset  let pozdìji, kdy do Vele�ína pøi�la pøímo husitská
vojska. Jejich aktivitì uèinila pøítr� lipanská porá�ka v  roce 1434,
ale  Vele�ínu  pokoj  nepøinesla.  Dozvuky  pohnutých  událostí
husitské doby  se  táhly  a� do  roku 1447, kdy byl  zákeønì  zabit
velitel husitù Jan Smil z  Køem�e.

Ke  stabilizaci  následující  doby  nepøispìla  ani  èinnost
sousední  ni��í  �lechty  Holkovcù  z    Holkova  a  jejich  èeledi,
zamìøená pøímo proti Vele�ínu. Jejich zámìr vyvrcholil ve druhé
polovinì  sedmdesátých  let  15.  století,  kdy  Vele�ínským
vyhro�ovali  zabitím,  nìkteré  i  zajali  a  uvìznili,  okrádali  je  o
peníze a �atstvo, dokonce kradli ryby z  poddanských rybníèkù.
Pøes toto v�echno se ve  druhé polovinì 15. století zaèaly vytváøet
podmínky  nebývalého  rozkvìtu  a  v�estranného  rozmachu
Vele�ína.

Pøedbìlohorská  doba  pøinesla  nìco  dosud  nevídaného,
pomìrnì dlouhé období klidu, míru a pohody. Byla to doba pøímo
stvoøená k  práci, rozvoji, rozmachu a rozkvìtu, stejnì jako doba
urèená  k    lidskému  �tìstí,  které  na�i  pøedkové  nacházeli
pøedev�ím ve víøe a také v  práci. Mìsteèko se rozrostlo, zvý�il se
poèet obyvatel na pøibli�nì 400 lidí a zmìnila se i tváø staré èásti
obce, její� stavení zaèala dostávat novou podobu.

Na pøíznivém stavu a rozvoji svého hospodaøení mìli zájem
nejen samotní poddaní, ale i feudální vrchnost. Pøesto, �e jednou
z    feudálních  povinností  byla  robota,  díky  svému  rozsahu
nepøedstavovala  nijak závratné zatí�ení obyvatelstva. Povinnost
byla  pro Vele�ín  stanovena  v    celkové  vý�i  88  dní  roènì,  co�
pøipadlo na dva dny práce na jednu usedlost. Základním zdrojem
ob�ivy bylo pøedev�ím zemìdìlství. Pìstovalo se �ito, oves, ménì
jeèmen a je�tì ménì p�enice. Dále na polích rostl hrách, len, ale
i  zelenina  a  sklízelo  se  ovoce.  Rozhodující  se  stala  �ivoèi�ná
produkce. Bylo  to dáno dostatkem vhodných pastvin  a  luk pro
su�ení sena. Rozvíjel se tedy chov skotu, ale významný byl také
chov koní, ovcí, vepøù a drùbe�e. Od 15. století se zaèal objevovat
chov vèel pro med a vosk, také se zaèal rozvíjet chov ryb.

Kromì  zemìdìlcù  �ili  a  pracovali  ve  Vele�ínì  øemeslníci
a  �ivnostníci.  Ji�  v    15.  století  bychom  zde  na�li  krèmáøe,
mlynáøe, lazebníka, kováøe, bylinkáøku, dále zde pracoval krejèí,
pekaø, øezník, sladovník, tkadlec, soukeník, bednáø, tesaø, cihláø,
ko�eluh, �vec, koláøi a povozníci.

Za svùj rozkvìt ov�em Vele�ín nevdìèil jen výhodné poloze
na  obchodní  cestì  do  Rakous,  ale  také  pøízni  vrchnosti,  její�
udìlená privilegia a výsady v�emo�nì podporovaly podnikavost
zdej�ích obyvatel. Nárùst poètu øemeslníkù vyvolal potøebu nové
organizace a øízení, a proto zaèaly vznikat cechy. Cechy vznikaly
jako  ochranáøská  sdru�ení,  která  bránila  své  èleny  pøed  pøíli�
vysokou  konkurencí. Na  základì  rùzných  privilegií  a  výsad  se
èile  rozvíjel  obchod a od  roku 1587  se vaøilo  jeèné  a p�enièné
pivo. Díky  tìmto  rozsáhlým  èinnostem  vidíme,  �e Vele�ín  byl

Vá�ení náv�tìvníci,
jsme rádi, �e jste si na�li po prázdninách zase cestu na kulturní
akce a do kina. Bohu�el  souèasná situace ohlednì koronaviru
není dobrá a opatøení se stále zpøísòují.
Jistì  jste  zaznamenali,  �e  se  mìní  i  podmínky  vstupu  do
kinosálu a do restauraèních zaøízení. To se týká i budovy kina.
Vìøte,  �e  nám  to  nedìlá  �ádnou  radost,  pokud  po  vás
vy�adujeme  potvrzení  o  bezinfekènosti  a  no�ení  respirátorù.
Podle  mnohých  názorù,  bychom  mohli  v�echna  opatøení
ignorovat a na mnoha místech se  tak dìje. Pokud  tento názor
prezentuje soukromá osoba, která nese zodpovìdnost sama za
sebe,  tak  je  to  èistì  osobní  vìc. Ov�em  jako  veøejná  kulturní
instituce,  která  je  zøízena  mìstem,  jsme  v    jiné  pozici.  Mìli
bychom  respektovat  alespoò  základní  pravidla,  abychom
neohrozili zdraví svých náv�tìvníkù. Zkusme se na to podívat
jako  lidé,  kteøí  se  sna�í  být  ohleduplní  vùèi  star�ím  nebo
jakkoliv oslabeným lidem. I oni mají právo chodit do kina nebo
do divadla  a  cítit  se bezpeènì. A o ohleduplnost  a pochopení
prosíme i my, kteøí pro vás kulturu zaji��ujeme. Pokud chceme
dìlat svoji práci, nemáme na výbìr. Ka�dý den pøicházíme do
kontaktu  s    velkým  mno�stvím  lidí  a  musíme  tedy  udìlat
v�echno proto, abychom zùstali zdraví a mohli vám poskytovat
slu�by, za kterými k nám chodíte.

Od 1. listopadu budou opatøení zase pøísnìj�í a bohu�el se to
bude týkat i Kinokavárny Relax. Prosíme tedy náv�tìvníky, aby
se sna�ili  respektovat  to, co  je naøízeno, a� u� si o  tom myslí
cokoliv. Pro nás to není pøíjemná situace a víme, �e nám zase
ubydou náv�tìvníci. Ale poøád mù�eme vyrazit do kina nebo do
kavárny. Pøece nikdo z  nás nechce, aby se zase v�echno zavøelo
a nemohli jsme chodit nikam.

1. Respirátor (v�dy)
Z  dal�ích mo�ností vyberte jednu:
2.  Potvrzení  o  ukonèeném  oèkování  v    mobilu  �  aplikace
TEÈKA  Vyti�tìné potvrzení o oèkování
3. Potvrzení o prodìlání nemoci Covid 19 � platí 180 dní
4. Test z    laboratoøe � antigenní platí 24 hodin, PCR platí 72
hodin
5.  Samotest  �  mù�ete  si  pøinést  svùj  nebo  si  ho  zakoupit
v pokladnì kina (60, Kè) a test si udìlat pøímo na místì.

Na dìti do 12 let se prokazování bezinfekènosti nevztahuje. Je
pro nì povinný pouze respirátor.

Dìkujeme v�em, kteøí chápou, �e pokud se chceme scházet,
není  budova  kina  zrovna  nejvhodnìj�ím  místem  pro  rebélii.
Nadávky  a  køik,  který  obèas  slýcháme  od  potenciálních
náv�tìvníkù,  opravdu  nevytváøí  dobrou  atmosféru  a  mohou
úplnì  zkazit  zá�itek  ostatních.  Dìkujeme  v�em,  kteøí  situaci
chápou a pøes v�echna opatøení si k  nám cestu najdou. Máme
naplánované  filmové  premiéry,  divadla,  koncerty  i  akce  pro
dìti. Tak doufejme, �e se situace uklidní a budeme moci pro�ít
pìkný advent.

Na  stránkách www.kicvelesin.cz  najdete  pravidelnì
aktualizovaná opatøení.
Za kolegy z  KIC mìsta Vele�ín    Hana Rù�ièková  øeditelka

skuteèným  støediskem  jak  hospodáøským,  tak  spoleèenským.
V  16.  století  mìl  dva  kostely,  �kolu,  týdenní  a  výroèní  trhy,
�pitál a ètyøi panské hospody.

Samozøejmì,  �e  i  v    této  dobì  relativní  pohody  poznali
Vele�áci  strach  a  zoufalství  napøíklad  z    nemocí,  neúrody,
krupobití,  i  oni mìli  své aféry, hádky a  spory. Ale  shovívavé
oko propasti èasu ani nemuselo být pøíli� pøimhouøené, aby se
na tyto vesmìs drobné rùznice zapomnìlo.

... pokraèování pøí�tì...
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Cvièíme  v    tìlocviènì  Z�  a  procvièujeme  v�eobecnou
zdatnost  a  obratnost,  základy  atletiky,  gymnastické  cviky,
cvièení na náøadí a zdravotní cvièení.
Pou�íváme  rùzné cvièební pomùcky,  jako  jsou �vihadla, míèe,
overbally, obruèe, tenisáky, padák, malou trampolínu, �plhací sí�
apod.

Druh cvièení se pøizpùsobuje vìku dìtí. Souèástí cvièení jsou
i rùzné hry a soutì�e.

Bli��í  a  aktuální  informace  hledejte  ve  vývìsní  skøíòce
naproti autobusovému nádra�í !

Brigády  �Ukliïme  svìt        podzim  2021�  z    SK  ASPV  dne
12.øíjna se zúèastnilo 14 dìtí a 9 dospìlých. ( foto  na str. 2 )

Za SK ASPV Jana a Monika

Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ STRÁNKY Kulturního a informaèního centra mìsta
Vele�ín

Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, budova kina,
tel.: 380 331 003,  email: zpravodaj@kinovelesin.cz
Marcela �eniglová  tel.: 606 759 230

 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,
Jaroslav Bartizal   tel.: 725 919 382
Maryna �lunková  tel.: 776 025 710

  U�  od  roku  2014  poøádáme  autobusové  a  pì�í  výlety  do
Novohradských  hor.  Nejdøív  na  místa  slavná,  pozdìji  i  na
odlehlá. Díky dùvìøe a zájmu vele�ínských úèastníkù a odvaze
poøadatelù jsme k  nim pøidali i nìkolik tras �pionýrských�, tedy
tìch, které nejen �e pøed tím neexistovaly, a zavedly nás na místa
krásná a zajímavá, ale neznámá a nìkdy i podceòovaná.
Vìt�inou proto, �e jsou moc blízko.
  V    roce 2019  to byla Zapomenutá Vysoèina,  v    nedìli  10.
øíjna Stropnice, ze v�ech na�ich horských tokù asi jediná, kterou
neprovází sláva. Pøesto je krásná, silná a �ivotodárná.
V mrazivém  ránu  jsme vyrazili  od borovanského mostu podél
zapomenuté frontové linie 2. svìtové války s  jejími bunkry, u�
za  sluníèka  pro�li  kolem  prvních  mlýnù  a  chatových  osad,
poobìdvali pod mostem skoro dálnièním, po cestách a uzounké
pì�ince  mezi  skalou  a  øekou  do�li  k    anglickému  mostu
s  pasoucím se konìm, úèastníkem Velké pardubické, právì se
bì�ela, vidìli pak nejvìt�í  jez Stropnice, pùvodnì cisterciácký,
zùstal  vedle  nìj  násep  �eleznice  k    lomu,  po  mnoha  úzkých
lávkách  vysoko  nad  vodou  pak  nìkolikrát  pøekonávali  øeku,
která je tu sama pro sebe v  ústraní tichá, ale �iroká skoro jako
Mal�e. U ní pak pou� Stropnice i na�e skonèila.
  Byl  to  krásný  den  a  silný  zá�itek,  nìkdy  jen  nedaleko  od
ru�ných silnic, a pøesto ve vlastním svìtì, kde se zastavil èas.
V jedné chvíli jsem na jakoby prvorepublikové cestì podél osady
U �elízkù øekl, �e mi to náladou pøipomíná Hrabalovo Kersko,
ale ozval se nespokojený hlas:�Copak v  Kersku je tahle krásná
øeka?�            Dìkuji, Vele�ín�tí! Milan Ko�eluh

Knihu Khory od Milana Ko�eluha si mù�ete objednat pøes KIC
Vele�ín. Cena: 680, Kè
Knihu  Litoraly  od  Milana  Ko�eluha  si  mù�ete  koupit  v  KIC
Vele�ín. Cena: 280, Kè
Univerzální  diáø  Doudlebsko  den  za  dnem  (poslední  kusy)  si
mù�ete koupit v KIC Vele�ín. Cena: 250, Kè
Kontakty  :    Kino  pí.Rù�ièková  tel.:  380  33  10  03,  email:
kino@kinovelesin.cz
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na náhradní díly.
Tel.: 702  662 345

èíslo 11  2021
vydáno ve Vele�ínì dne 1. 11. 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

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.

Poèínaje mìsícem listopad bude opìt probíhat svoz smìsného komunálního odpadu 1x týdnì. Svoz takto bude probíhat a� do konce
bøezna 2022.

Nádoby 110L �   1x7 dní � pondìlí
Kontejnery 1100L �  2xtýdnì� pondìlí,
pátek

 �    1x7dní � støeda
 �    1x7dní � pátek

 �          1x7dní � pátek
 �    1x7dní � pátek
 �   1x7 dní  pátek

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
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