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sice  stále  pokraèuje  zima,  ale  rozhodnì  nezahálíme.
V  pùlce  února  jsme  schválili  rozpoèet  na  rok  2022.  Díky
odpovìdnému  hospodaøení  a  støízlivému  odhadu  pøíjmù
v uplynulém roce máme dostatek financí na øadu akcí v  roce
leto�ním. Na provozní i investièní èinnost mìstských organi
zací (základní �kola, mateøská �kola a kulturní a informaèní
centrum) bude financí dostatek. Osobnì jsem se s  øeditelkami
a øeditelem organizací  ji� na podzim scházel a konzultovali
jsme jejich plány. Vý�e pøíspìvku ze strany mìsta je výsled
kem oboustranných dohod. Díky v�em zastupitelùm, obèanùm
i pracovníkùm mìsta, kteøí se na pøípravì tohoto dùle�itého
dokumentu podíleli! Více informací o leto�ním rozpoètu mìsta
a chystaných akcích se doètete v  samostatném èlánku tohoto
vydání Zpravodaje.

Na jednání zastupitelstva dne 14. února slo�il slib zastupi
tele  do  rukou  starosty  pan  Mgr.  Jakub  Kothánek,  který
nastupuje na uprázdnìný mandát po panu Tomá�i Èulíkovi.
Vìøím,  �e  bude  platnou  souèástí  patnáctièlenného  týmu
zastupitelù na�eho mìsta.

Obyvatelé Vele�ína, ji�ních Èech i celé republiky sledovali
nìkolik desítek  rokù dìní  okolo význaèné dopravní  stavby,
dálnice D3, která spojí Vele�ín s   Prahou a Rakouskem. Po
tolika  letech  jsme  se  koneènì  doèkali  a  Øeditelství  silnic
a dálnic zahájilo práce na úseku Tøebonín � Kaplice nádra�í.
Podrobnìji o celém dìní informuji opìt ve zvlá�tním èlánku
tohoto èísla.

Pøeji v�em dobrý vstup do prvního jarního mìsíce leto�ního
roku!

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Asi  nejvìt�í  ,,lahùdkou�  února  byly  následky  vichøice,

která se pøes nás pøehnala a moc nás ne�etøila. Opìt do�lo ke
str�ení  vedení VN  a  pádùm  stromù na  vedení. Na�tìstí má
poskytovatel el.  energie pøipravenou cestu,  jak pøesmìrovat
posti�ené lokality U Pøehrady a K  Mal�i na jinou linku. To se
bohu�el netýká napájení na�í ÈOV (èistírny odpadních vod).
Proto patøí velké podìkování na�emu dodavateli za poskytnutí
elektrocentrály o výkonu 200 kW po celou dobu opravy  cca
tøi  dny.  Stejnì  tak  patøí  podìkování  v�em    ,,dráteníkùm�
a jejich spolupracovníkùm, kteøí se sna�ili poruchu odstranit
v  co nejkrat�ím èase.

Mimo odstraòování následkù vichøice a úklidu nafouka
ného  nepoøádku  jsme  pracovali  na  plánovaných  opravách,
které bylo mo�no díky poèasí provádìt. Opravili  jsme hráz
rybníka Layrerák, cestu pøes potùèek do Chodèe, novì vykou
penou cestu nad ÈOV k  hrázi farského rybníka a vyèistili jsme
èást otevøených stok ve Skøidlech.

Zastupitelé  schválili  rozpoèet  pro  rok  2022,  tak�e  jsme
bezodkladnì zahájili pøípravné práce na investièních akcích.

Jihoèeský kraj má v  plánu také jednu akci, která se nás
dotýká, a to opravu Kozákova mostu pøes pøehradu. Uzavírka
se pøedpokládá na dobu 8 mìsícù.

Z pøírody
Jarní kolo Ukliïme svìt � 30. roèník!!! Jako v�dy se mù�e

zapojit ka�dý.
  V    pøízemí  radnice  budou  pøipraveny  pytle  a  mapky.

Zaèínáme 26.3.2022.
 Èlenové ÈSOP Vele�ín  nezaháleli  a  pro  obec Malonty

jsme vyrobili nové hnízdo pro èápy. Také jsme nadìlali zásoby
døeva na základnì Jeryn, která byla hojnì vyu�ívána veøejností
v dobì vládních omezení.

V    sobotu  19.bøezna  probìhne  dvakrát  odlo�ená  akce
Keltský telegraf. Více na www. keltskytelegraf.cz.

Jedna prosba k  majitelùm psù. Pokud se vám zabìhne pes,
neèekejte zbyteènì a informujte MP nebo kohokoliv z  pracov
níkù mìsta. Zprávu si pøedáme. U�etøíte tak psovi, sobì i nám
spoustu starostí.

V�em ètenáøùm pøeji krásný bøezen a brzké jaro.
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
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Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
(1)

a) v domì s více jak ètyømi byty         800, Kè
b) v rodinném domku               300, Kè
c) v mìstské èásti Bor, Holkov, Chodeè, Nádra�í, Skøidla
(dále jen v mìstské èásti)              150, Kè

(2)
a) v domì s více jak ètyømi byty          1 200, Kè
b) v rodinném domku              450, Kè
c) v mìstské èásti                                               225, Kè

(3)
a) v domì s více jak ètyømi byty                        200, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               100, Kè

(4)

a) v domì s více jak ètyømi byty                       300, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               150, Kè

  osoba nevidomá,
  osoba,  která  je  pova�ována  za  závislou  na  pomoci  jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální slu�by,
  osoba, která je dr�itelem prùkazu ZTP nebo ZTP/P,
  osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto
osob,
  osoba  provozující  útulek  pro  zvíøata  nebo  osoba,  které
stanoví  povinnosti  dr�ení  a  pou�ívání  psa  zvlá�tní  právní
pøedpis.

Vá�ení  obèané  a  vlastníci  nemovitostí
v katastrálním území mìsta Vele�ín,
upozoròujeme, �e od 1. ledna 2022 je poplatníkem
 a) fyzická osoba pøihlá�ená v   obci k    trvalému
pobytu,
 b) vlastník nemovité vìci zahrnující byt, rodinný dùm nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není pøihlá�ena �ádná
fyzická osoba a která je umístìna na území obce.
Poplatníkem  je  tedy  nejen  fyzická,  ale  i  právnická  osoba,
vlastnící nìkterou z  vý�e uvedených nemovitostí.
V leto�ním roce nabyla úèinnosti nová legislativa související
s odpady (zákony è. 541, 542                     a 543/2020 Sb.),
kterou byla mj. dotèena i právní úprava zpoplatnìní nakládání
s  komunálním odpadem.  Podle  ní mohou  obce  od  1.  ledna
2022  vybírat  úhradu  za  komunální  odpad  pouze
prostøednictvím  jednoho ze dvou nových místních poplatkù
za komunální odpad:
a) poplatek za obecní systém odpadového hospodáøství
b) poplatek  za odkládání  komunálního odpadu  z    nemovité
vìci.
Ve  Vele�ínì  byl  zvolen  místní  poplatek  za  obecní  systém
odpadového hospodáøství � jedná se o platbu tzv. �na hlavu�.
Sazba poplatku na rok 2022 èiní stejnì jako v  loòském roce
840 Kè/osoba.
V�echny ní�e uvedené povinnosti jsou uvedeny v OZV mìsta
Vele�ín è. 4/2021. Ta je k  dispozici na webu mìsta v  sekci
Mìstský úøad � vyhlá�ky a naøízení.
Jaké jsou hlavní povinnosti poplatníka?
 Podat ohlá�ení na MìÚ Vele�ín nejpozdìji do 30 dnù ode
dne vzniku své poplatkové povinnosti.
(Formuláø k  podání ohlá�ení najdete na webu mìsta v sekci
Mìstský úøad � �ádosti a formuláøe.
Ohlá�ení mù�ete donést osobnì na MìÚ nebo zaslat mailem
na adresu: simova@velesin.cz.)
 Uhradit poplatek do 30. 06. 2022.
 Poplatek hradí fyzická osoba pøihlá�ená v  obci k  trvalému
pobytu.  Jeli  tato  osoba  zároveò  vlastníkem  nemovité  vìci
zahrnující byt, rodinný dùm nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve  které  není  pøihlá�ená  �ádná  fyzická  osoba  k    trvalému
pobytu, a která je umístìna na území obce, hradí poplatek ve
vý�i  840  Kè  za  ka�dou  vý�e  uvedenou  nemovitost.
Tuto  povinnost má  jako  vlastník  nemovitosti  nejen  fyzická
osoba, ale i právnická osoba.
Vyhlá�ka  stanoví  nìkterým  skupinám  obyvatel  nárok  na
osvobození  od  hrazení,  nárok  je  v�ak  nutno    dolo�it  
podmínky  jsou  stejné  jako  v    pøípadì  ohlá�ení  poplatkové
povinnosti.
Prosíme o spolupráci: pokud znáte nebo máte ve svém okolí
nìkoho, kdo má trvalý pobyt v  na�em mìstì, ale ne�ije zde,
upozornìte ho na povinnost hradit poplatek.
Obèany �ádáme o  spolupráci proto,  aby  se pøede�lo vzniku
zbyteèných dluhù a jejich následnému vymáhání.
Za pøedání informací vám v�em dìkujeme.

Zpùsob úhrady poplatku je stejný jako dosud:
  v pokladnì mìstského úøadu
  bezhotovostním  pøevodem  na  úèet  mìsta  è.:
582481309/0800.
Pøi platbách z penì�ního úètu je tøeba uvést variabilní symbol.
Ten  je  slo�ený  z    èísla  popisného  a  za  èíslem popisným  je
èíslice  4  (pøíklad:  dùm má  èp.  275  �  VS  bude  2754).  Pro
pøesnìj�í identifikaci je vhodné uvést ve zprávì pro pøíjemce
jméno poplatníka.
V  pøípadì dotazù k  poplatku se neváhejte obrátit na MìÚ

Vele�ín, p. �ímovou
(email: simova@velesin.cz; tel.: 380  331  680).

Zastupitelé schválili dne 14. února rozpoèet mìsta na rok
2022. Jeho intenzivní pøíprava probíhala ji� od øíjna, fakticky
se v�ak pøipravuje v  prùbìhu celého pøedcházejícího roku. Je
navr�en jako schodkový, a to ve vý�i 5,7 milionu Kè. K  tomu
mìsto na splátkách úvìrù uhradí 3,5 milionu. Celkem se tedy
z  rezervy odèerpá 9,2 milionu Kè. Pokud mìsto bude úspì�né
v  �ádostech o dotace, bude schodek cca 0,75 milionu Kè.

Pøíjmy rozpoètu jsou tvoøeny zejména podílem na vybra
ných daních. Do pøíjmù jdou i vybrané místní poplatky. �ádný
poplatek  (napø.  za  odpad  èi  za  psy)  se  oproti  roku  2021
nenavy�oval.

Výdaje rozpoètu zahrnují výdaje bì�né a investièní. Mezi
ty bì�né patøí výdaje opravy a udr�ování majetku mìsta vèetnì
komunikací  a  bytového  fondu,  odpadové  hospodáøství.  Na
fungování pøíspìvkových organizací � základní �kole, mateø
ské �kole a kulturnímu a informaènímu centru � vydá mìsto
pøes 13,2 milionu.

V  plánu je v  roce 2022 mj. vybudovat odstavnou plochu
pro  vozidla  na  Sídli�ti,  poøídit  novou  hasièskou  cisternu,
multifunkèní traktor pro zimní i letní údr�bu mìsta, v  kotelnì
Základní  �koly vybudovat  zázemí pro pracovní  èetu mìsta,
rekonstruovat povrch ulice K  Mal�i. Snad stihneme dokonèit
projekèní  práce  na  nový  spolkový  dùm  a  revitalizaci  ulice
Budìjovická. Nejdøíve v  èervenci také nastoupí tøetí strá�ník
k   mìstské  policii. Nezapomínáme  ani  na  údr�bu  a  opravy
vodovodù, kanalizací a èistírny odpadních vod.

Rozpoèet si mù�ete prohlédnout na webu mìsta v  sekci
mìsto � rozpoèet mìsta.

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

                  Petrová Marie
panu starostovi mìsta  ing. Vágnerovi za blahopøání

k   mým narozeninám a paní Kleinové  za milou náv�tìvu  a
pøedání dárku. Za písemné blahopøání dìkuji také odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín.

                Franti�ek Pokorný
mìstskému  úøadu  za  krásné  blahopøání  k   mým

narozeninám.  Rovnì�  dìkuji  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání
dárku a kvìtiny paní Amchové a paní Sumerauerové.

                Markéta �icnerová
  starostovi  p.  Ing.  Wágnerovi  za  pøání

k  mým kulatinám, paní Kleinové a   Müllerové za jeho pøedání
a pøedání dárku, dìvèatùm z  místního výboru Jednoty Kaplice
za pøání a dáreèek, Odborové organizaci Jihostroje za pøání.
Také dìkuji za blahopøání ve Zpravodaji è. 22022  paní D.
Javoøíkové.                   Josef Valach

vedení mìsta a radì za dar a ocenìní mé dlouholeté
práce pro mìsto.                  Jan Kandìra

 vedení SO� strojní a elektrotechnické ve Vele
�ínì,ekonomce paní Kukaèové,vedoucí kuchynì paní �átavové
a jejímu kolektivu, za vstøícnost, pøíjemné jednání, poskytnutí
ubytování a stravy, pøi celorepublikovém trenérském semináøi
Taekwondo, konaném ve dnech 21..23.1.2022.

                  Milan Proke�
zástupcùm na�eho mìsta za milé pøání a pøedání

dárku k mým 87. narozeninám.       Emilie Proke�ová

  Zveme v�echny maminky i tatínky do mateøského
centra Vele�ínské klubíèko. Najdete nás v prostorách základní
�koly ve druhém patøe nad mìstskou knihovnou. Scházíme se
ka�dou  støedu od 9,30 do 11,30 hod.,  pøíspìvek  je 30kè za
rodinu.)

KARNEVAL
Se uskuteèní 16. bøezna.  Pro dìti bude pøipraveno drobné

obèerstvení,  pro dìti  s   maskou nìjaký  ten dáreèek  a proto
v ten den bude pøíspìvek 50 Kè za dítì!!

JARNÍ DÌTSKÝ BAZÁREK
O víkendu pátek 25. 3. (pøíjem vìcí od 19,00 do 21,00 hod.)

a sobota 26.  (od 9,00 do 12,00 hod. bazárek a od 12,00 do
13,00  hod.  výdej  vìcí).  Místo  bazárku  bude  upøesnìno  na
plakátech a facebooku. Zájemci o prodej se mohou ozvat na
meil: mcvelesin@seznam.cz � za�leme Vám identifikaèní kód
a formuláø.                    Dáda Kleinová

  v  nedìli  od  19  do  21
hodin v  kinì ve Vele�ínì.

Pøijïte si zatanèit a nauèit se nìkolik jedno
duchých klasických country tancù a moderních
Line Dance tancù !

Informace  na: sirak.cz@seznam.cz;  tel.  603964664;
www.sirak.cz

Letos  poøádáme  v  sobotu
  dvì  vycházky.

První pro dospìlé a druhá pro
rodièe  s  dìtmi.  Sraz  a  ukonèení  bude  v�dy

Vycházka pro
Následovat bude vycházka pro

Pùjdeme od  parku  areálem  zemìdìlského  dru�stva  na
vyhlídku Velký kámen a zpìt a cestou budeme pozorovat ptáky
a  urèovat  je  podle  hlasu.  Doporuèuji  nenápadné  obleèení,
dalekohled, pøípadnì kapesní atlas ptákù.

Vycházky poøádá Liga lesní moudrosti kmen Otyókwa a
ZO ÈSOP Vele�ín.

Kontakt: Radek  Janák  (radekjanak@seznam.cz)  tel.  728
194 469, Jiøí Rù�ièka (ruzicka@velesin.cz), tel. 739 026  248

Pojïte  s    námi  na  ji�  tradièní  dopolední  vycházku  do
pøírody  za  krásným  ptaèím  koncertem.  Vycházku  povede
amatérský ornitolog Radek Janák. Letos budeme opìt ménì
chodit a více poslouchat ptaèí zpìv :)

Radek Janák

  Jednoho pøívìtivého podzimního dne minulého roku
jsem  �el  procházkou  na mùstek  byvalé  konìspøe�ky  poblí�
�eleznièní  zastávky. A byl  jsem nemile pøekvapen: Kousek
bývalé trasy byl sice upraven jako cesta (fajn), ale kolejnice,
které byly polo�eny døíve na mostku, byly odhozeny stranou,
jako by tam nemìly co dìlat. �e by cyklostezka odnikud nikam?

  Ctím  historii  a  um  na�ich  pøedkù  a  pøi�lo  mi  to
docela líto. Snad nikdo nepochybuje o tom, �e konìspøe�ka
byla jedineèným technickým dílem ve støední Evropì. A taky
jediným. Pokud ten mostek a krátký úsek bývalé trati nebudou
øádnì oznaèeny  tabulemi co  tam døíve bylo,  tak náhodného
turistu ani nenapadne nìco o konìspøe�ce.

  Nevím, èí je to akce a kdo ji financuje, ale snad je�tì
netrvá nevra�ivost  vele�ínských vùèi  �eleznici  z  dob minu
lých?  Také  nevím,  komu  patøí  bývalá  hospoda  a  budova
naproti stojící na Veselce (køi�ovatka silnice E55 a Tøebonín
  Øímov),  které  prý  bývaly  souèástí  konìspøe�ky  a  nyní
postupnì chátrají.

  Nedaleko  za  hranicemi  s  Rakouskem  je  v  obci
Kerschbaum  pøípomínka  konìspøe�ky  a  mají  tam  dokonce
repliku  historického  osobního  vagonu,  ta�enou  koòmi  po
kousku bývalé trasy. A dokonce tam prý prodávají turistùm
dobové svaèiny. To je jistì turistické lákadlo!

  Pokud se nemýlím, v nedalekém Bujanovì, bývalé
stanici  konìspøe�ky,  mají  malé  muzeum  a  poøádají  tam
koláèové slavnosti, které nìjak souvisí s konìspøe�kou.

  Proè  bychom  ve  Vele�ínì  nemohli  mít  podobné
lákadlo pro turisty, jistì významnìj�í ne� tøeba cyklostezka?
Pøiznejme  si,  �e  Vele�ín  toho  zase  nemá  tolik  co  turistùm
nabídnout a nìjaká výrazná pøipomínka konìspøe�ní �eleznice
by  byla  velice  prospì�ná.  Proè  to  nezkusit,  i  kdy�  máme
vlastnì smùlu v tom, �e vele�ín�tí kon�elé v 19. století vyhnali
dráhu  docela  daleko  od  obce.  Ale  je  tu  ten  kousek  u  �el.
zastávky i zmínìné budovy ve Veselce. Tak proè to nezkusit,
i kdy� by to nebylo zítra ani za týden nebo mìsíc?

              Bøetislav Helebrant
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 Bøezen jako Mìsíc knihy se slaví od roku 1955. Je to tedy
na�e nejstar�í a  tradièní kampaò k  podpoøe èetby a  ètenáøství.
Na pøelomu tisíciletí se knihovny pøipojily ke kampani Bøezen
� mìsíc internetu a  vyu�ily tento mìsíc k  propagaci nového
média  a    nových  slu�eb  knihoven  s    ním  spojených.  I  pøes
ve�keré snahy internetu si ti�tìná kniha stále dr�í svojí pozici
�lidského  spoleèníka"  a  bøezen,  kromì  svátku  jara,  zùstává
i nadále svátkem knihy.

  V    roce  2008  byl  pøijat  návrh  RNDr.  Tomá�e  Øeháka,
øeditele  Mìstské  knihovny  v    Praze,  na  zmìnu  zamìøení
bøeznové  kampanì.  První  Bøezen  �  mìsíc  ètenáøù  (BMÈ)
probìhl v  roce 2009.

Na�e knihovna ji� tradiènì vyhla�uje na celý bøezen
 To znamená, �e mù�e pøijít do knihovny

i ten nejvìt�í zapomnìtlivec a vrátit knihy bez jakékoliv sankce.
Velmi pøíjemnou akcí, na kterou bych v�echny ráda pozvala

do na�í knihovny, je
(viz pozvánka na str. 15).
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/

Za Základní umìleckou �kolu bych chtìla poblahopøát na�í
�ákyni  Annì  Marii  Matìjkové  z    výtvarného  oboru,  která
úspì�nì  slo�ila  talentové  zkou�ky  a  je  pøijata  ke  studiu  na
SUP� Bechynì do oboru Multimediální tvorba.

Také bych chtìla pozvat na  jarní koncert v   pondìlí 21.
bøezna, kde vystoupí �áci hudebního oboru v  sále ZU� od 18
hodin a zároveò bude mo�né zhlédnout výstavu prací �ákù z
výtvarného  oboru  (malovaná  pozvánka  je  na  stranì  15).
Prosíme v�echny náv�tìvníky koncertu, aby dodr�eli povin
nost mít nasazený respirátor po celou dobu koncertu a ve v�ech
prostorách �koly.

Jitka Nestøebová, ZU� Vele�ín

Dne 4. února Øeditelství silnic a dálnic slavnostnì zahájilo
práce na dal�ím úseku dálnice:  Tøebonín � Kaplice nádra�í.
Poklepání na základní kámen probìhlo mj. za úèasti ministra
dopravy, øeditele ØSD èi zástupcù stavební firmy Metrostav
Infrastructure.

Úsek o délce nìco pøes 8 kilometrù by mìl být dokonèen
v roce 2024, stejnì jako obchvat Èeských Budìjovic. V kraj
ské  metropoli  je  situace  v�ak  komplikovanìj�í.  Dal�í  dva
úseky k  hranicím s  Rakouskem plánuje stát dokonèit v  roce
2025.

Výstavba dálnièního tahu od Budìjovic na hranice uleví
dopravì  na  dnes  pøetí�ené  silnici  I/3,  pod  kterou  mìsto
Vele�ín vybudovalo podchod právì kvùli bezpeènosti chodcù
a cyklistù. Zmìna k  lep�ímu èeká obyvatele bydlící v blízkosti
této komunikace, co� jsou mimo jiné lidé ze Sídli�tì. Tam �ije
cca  tøetina obyvatel Vele�ína. Po dlouhých  letech si budou
moci  otevøít  doma  okna,  ani�  by  je  ru�il  neustálý  ruch
z projí�dìjících, zejména nákladních vozidel.

Kdo  se chce projet po dálnici u� nyní,  tak mù�e � a  to
virtuálnì. Na serveru YouTube najdete vizualizace jednotli
vých úsekù dálnice D3.

Vìøím,  �e  se  povede  v�e  podle  plánu,  dálnice  odvede
tranzitní dopravu dál od mìsta a v�ichni se bezpeènì dosta
neme pøes silnici I. tøídy.

Petr Vágner, starosta

V rámci propojení s integrovaným záchranným systémem,
jsme  se  rozhodli  podpoøit  technické  vybavení  nejen  na�í
organizace,  ale  té�  mìsta  Kaplice  a  poøídit  pøístroj,  tzv.
defibrilátor, který mù�e zachránit �ivot èlovìka se záva�nými
zdravotními potí�emi.

Pøístroj je umístìn ve skøíòce na recepci DpS Kaplice a je
oznaèen speciálním zeleným logem.
Na  pracovi�ti  jsou  v�dy  pøítomni  pro�kolení  zamìstnanci,
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Nìkteøí z Vás tuto aplikaci znají, nìkdo ji má ji� nainsta
lovanou ve svých chytrých telefonech. Pokud nepatøíte mezi
nì, prosíme, nainstalujte ji sobì i svým star�ím dìtem. Budeme
rádi, pokud  ji nebudete potøebovat. Ov�em i pøi pouhé pro
cházce  v  okolí  vám  mù�e  doslova  vytrhnout  trn  z  paty.
Aplikaci  ZÁCHRANKA  mù�ete  stáhnout  z  tradièních
obchodù, dle Va�eho operaèního systému (App Store i Google
Play). V pøípadì nouze vám aplikace zprostøedkuje  tísòový
hovor a automaticky ode�le pøesnou  lokaci volajícího. Tato
funkce  hrála  velkou  roli  pøi  zásahu  vele�ínských  hasièù
a posádky Zdravotnické záchranné slu�by Jihoèeského kraje
z  15.  února  2022. Dívka  v  lesní  èásti  u Holkova  spadla  ze
stránì a právì skrze aplikaci Záchranka její kamarádka zavo
lala o pomoc. Rychlá lokalizace usnadnila a urychlila nasazení
slo�ek IZS. V nároèném terénu byla dívka nalezena, o�etøena
a  na  páteøové  desce  trans
portována na vhodné místo,
kam  mohly  pøejet  vozidla
IZS.

Aplikace  mù�e  pomoci
hlavnì  v  terénu,  kdy�
neznáte  pøesnou  polohu.
Pøivolat pomoc s ní mù�ete
i  v  Rakousku  a  nìkterých
dal�ích zahranièních oblas
tech. Mezi nové funkce této
aplikace patøí mo�nost pøe
ná�et video z místa mimo
øádné  události  na  monitor
operátora  zdravotnické
záchranné slu�by.

HASIÈI Vele�ín

kteøí umí pøístroj pou�ít a v
pøípadì potøeby poskytnout
pomoc.

Defibrilátor  je  automa
tický  a  jeho  obsluhu
zvládne  i  naprostý  laik.
Urèený  je  pro  èlovìka  se
srdeèní  zástavou,  který
nedýchá a nebije mu srdce.
V  takovém  pøípadì  je
vhodné pøístroj pou�ít. Pøed
samotným zahájením resus

citace se volá záchranná slu�ba 155, kde se událost nahlásí
a telefon se pøepne na hlasitý odposlech pro vyu�ití pøípadné
pomoci z dispeèinku.

Pøi otevøení pøístroje se spustí automatická hlasitá navi
gace, která udává pokyny, jak v pøípadì záchrany postupovat.
Nejdøíve se pøikládají elektrody, návod na jejich umístìní je
souèástí vybavení. Pokud si zachraòující není jistý, zdali je
nutné pøístroj pou�ít, po pøilo�ení elektrod defibrilátor sám
vyhodnotí, zdali je nutné èlovìka defibrilovat. V pøípadì, �e
ne,  pøístroj  tuto  informaci  oznámí  a  èeká  se  do  pøíjezdu
záchranné slu�by. Elektrody necháváme stále pøilepené
a zùstáváme s èlovìkem pro pøípadné zhor�ení zdravotního
stavu. Pokud je resuscitace nutná, pøístroj nás bude intuitivnì
navádìt k dal�ím krokùm. Pomocí adaptivní  technologie si
nastaví  sílu výboje, pokud srdce nereaguje na první výboj,
provede dal�í defibrilaèní výboje se stupòující
se intenzitou. Elektrody opìt ponecháváme a a� do pøíjezdu
záchranné slu�by zùstáváme
s èlovìkem.

Vèasná  defibrilace  výraznì  zvy�uje  �anci  na  pøe�ití
a pokud je provedena okam�itì po pøíhodì, udává se pøe�ití
a� v 94% pøípadù. Doufáme tedy, �e pøístroj bude u�iteèný
nejen pro na�e klienty, ale té� pro obèany z okolí, kterým tøeba
také jednou zachrání �ivot.
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Dne 22.2.2022 se v  Èeském Krumlovì, v  Proky�ovì sálu,
uskuteènilo  vyhlá�ení  desítky  nejlep�ích  sportovcù  okresu
Èeský  Krumlov  za  rok  2021.  Ji�  tradiènì  tuto  akci  poøádá
sdru�ení ÈUS Èeský Krumlov,  ve  spolupráci  se  spoleèností
Prosport,  Deníky  Bohemia  a  sponzory  firmou  Velimpex
a  pekárnou  Srnín.  Na�e  mìsto  Vele�ín  mìlo  velmi  silné
zastoupení a do desítky sportovcù byl vybráni:  taekwondisti
Mgr. Hana Císaøová (na fotce ètvrá zprava a na titulní stranì),
PhDr. Zdenìk Rube� (první zleva), Dominik Sluka (druhý zleva
a a na titulní stranì). Jako trenér a sportovní organizátor byli
ocenìni  Ing.  Stanislav  Kysela  za  dlouhodobou  èinnost  ve
fotbalovém oddíle a Milan Proke� za Taekwondo. Zaslou�ilým
tìlovýchovným pracovníkem byl jmenován i Vladimír Mike�
za oddíl tenisu. Celkem mezi 26 ocenìnými sportovci bylo �est
vele�ínských  a  nutno  poznamenat,  �e  celkem  nespravedlivì
zùstal  neocenìn  Franti�ek  Jeøábek,  který  svými  výsledky
v reprezentaèním taekwondo dresu mezi nejlep�í sportovce jistì

Na vy�etøení k lékaøi je nutné se objednat telefonicky nebo
online. Odbìry krve a oèkování bez nutnosti objednání.

Proto�e  jsme  nemohli  u�  nìkolikrát  uspoøádat  Adventní
charitativní trh, dostali jsme nápad, jak vám v�e vynahradit.

Mù�ete  se  tedy  tì�it  na  nedìli  10.  dubna,  kdy  vás  zvu
odpoledne na námìstí  za  Jakubem, kde uspoøádáme Veliko
noèní charitativní trh, na kterém si mù�ete zakoupit velikonoèní
zbo�í, rùzné dobroty, ale i peèivo z  kantùrkovské pece. Mám
radost, �e mi svoji úèast pøislíbili v�ichni dobrovolníci, které
jsem  oslovila.  A  pokud  by  se  chtìl  pøipojit  kdokoliv  dal�í,
budeme rádi.

Pøipravili jsme i doprovodný program. K  dobré náladì nám
zahrají  od  15  do  17  hodin Le�áci  a  pro  dìti  je  v    16  hodin
pøipravena velikonoèní pohádka ve výstavní galerii Jakub.

Upozoròuji, �e trh bude charitativní, tak�e se ho nemohou
zúèastnit komerèní subjekty.

Výtì�ek bude vìnován na dobroèinné úèely a tady bych vás
ráda poprosila o spolupráci. Pokud máte nìjaký nápad, kam by
mìly peníze smìøovat, dejte mi vìdìt na mùj email ruzicko
va@kinovelesin.cz nebo mobil 607  806  439.

Dìkuji  v�em  za  spolupráci  a  budeme  se  v�ichni  tì�it  na
velikonoèní setkání.

Více informací na www.kicvelesin.cz, FB KIC Vele�ín a ve
vývìskách.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

patøí. Pøejme si, a� vele�ínský sport zùstane i po dal�í roky
pevnou ba�tou èeskokrumlovského i jihoèeského
sportu.                       M.P.

Zaèátkem února fièel studený severák, ale pøesto se na�lo
dost stateèných dìtí, které se vydaly draèí stezkou za pokla
dem  Vele�ínských  drakù.  Sice  nìkterým  odvá�livcùm  pøi
pohledu na zelenou draèici, která hlídala vchod do jeskynì
s poklady, trochu tuhla krev v  �ilách a nevydali ze sebe ani
hlásku,  ale  vìt�ina  úkoly  nebojácnì  splnila.  Odmìnou  jim
byla draèí párty, kde se tanèilo, hrálo, zpívalo, blblo, dová
dìlo. Nechybìl ani dort s  draky a jiné sladké mlsky.

Kromì robota, který vystøeloval pingpongové míèky, se
tam vzná�ely balónky a záplava barevných míèkù poslou�ila
jako støelivo k  lovení dvoumetrového tatínka☺  (  nebojte,
pøe�il  ).  Taky  drakù  bylo  hodnì:  objevily  se  draèí  mámy
s kòourajícími mláïaty, dráèata klubající se z  vajíèek. Ale
nejvìt�í atrakcí byl Modrý Drak: chodil, mával køídly, svítily
mu èervené oèi, kroutil hlavou, kdy� øval, a z  tlamy mu �la
modrá pára� No a opravdová zkou�ka odvahy nastala, kdy�
jsme se na nìho dívali v  naprosté tmì!!

Nádherné  plakáty  k    akci  vytvoøily  dìti,  které  se  uèí
výtvarný obor na vele�ínské základní umìlecké �kole, který
vede paní Mgr.  Iva Hulíková. A  jedna hodná paní  (nechce
abych  uvedla  její  jméno)  sama  vyrobila  pro  dìti  pìknou
pouènou stolní hru a pøinesla nám ji, moc dìkujeme. Nyní
jsou  na  nástìnce  naproti  autobusovému  nádra�í  k    vidìní
krásné obrázky drakù od dìtí, co pøi�ly na na�i oslavu 20 let
oddílu.

A�  Vám dá pevná vùle sílu drakù,   D. Javoøíková
Foto str. 2
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  Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci
Povoleno  MkÈR E10951                            Výtisk zdarma

Zdravotní  gymnastika  a  posilování  
Pondìlí 20 00  do 21 15 hodin  tìlocvièna Z�

 Eva Veselá � základy rytmické gymnas
tiky, posilování, kalanetika, protahovací a relaxaèní cvièení
 cvièení s ni��í intenzitou

Cvièení pøed�kolních dìtí s rodièi  Úterý od 16 15  do 17
15  tìlocvièna Z�

  Jana Voráèková  a Monika Votíková  �  sportovní  hry,
cvièení na náøadí, zdravotní cvièení apod.

  Úterý od 17 15
do 18 30   tìlocvièna Z�

 Jana Voráèková a Monika Votíková � základy atletiky,
gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní
cvièení, soutì�e apod.
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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 a ostatní subjektyje provozní
doba od 1.3. Do 31. 10. 2022

pondìlí a� pátek                        7:00 � 17:00
sobota                  8:00 � 13:00

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725 785 422,
pavel.peroutka@email.cz

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na biood
pad, �e v  období od bøezna 2022 do øíjna 2022 budou nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

Bøezen 2022:  Pátek: 11.3., 25.3.
Od 8. dubna 2022 do øíjna 2022 budou nádoby svá�eny 1x

týdnì  �  ka�dý  pátek.  Výjimka  bude  pouze  v  dubnu,  kdy
probìhne svoz ve ètvrtek 14. 04. 2022, a v  øíjnu, kdy probìhne
svoz ve ètvrtek 27. 10. 2022.

V  minulém zpravodaji jsem vás informovala o novince ve
vele�ínském  kinì  �  odpoledním  promítání  pro  seniory.
V únoru jsme promítali èeský film Láska na �pièkách a jsme
rádi,  �e  se  k    vele�ínským  seniorùm  pøidali  i  senioøi  z
Krasejovky. Pøijelo jich jedenáct a doufáme, �e nás nav�tíví
znovu.

Vstupné je 60, Kè. Tì�íme se na
vás.

Ve�keré dal�í informace na www.kicvelesin.cz

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Dances of Universal Peace, v  pøekladu Tance univerzál
ního míru, nazýváme v  Èechách �Tance dávných tradic.�

Tance vznikly koncem �edesátých  let díky vizi Samuela
Lewise v  San Francisku.

První uèitelkou tancù v  Èechách je Ludmila Chrá��anská,
která je uèí ji� pøes 20 let.

Tanèíme v  kruzích, co� usnadòuje spoleèný pro�itek, pocit
sounále�itosti a vzájemný respekt mezi v�emi úèastníky.

Tance jsou kombinací jednoduchých pohybù tìla a zpívání
duchovních,  posvátných  slov  z    rùzných  nábo�enských
a kulturních tradic z  celého svìta. Tím tance rozvíjí toleranci
mezi jednotlivými duchovními smìry a kulturami a ukazují,
�e v�echny tyto tradice vycházejí z  jednoho zdroje.

26. bøezna 2022 se uskuteèní první pochod pro v�echny,
kteøí se chtìjí projít a poznat blízké okolí Vele�ína. Trasa vede
podél  Strahovského  potoka,  po  betonce,  na  hráz Øímovské
pøehrady, podél Mal�e k  Betlému, Øímov námìstí (hosopda?),
Dolní Vesce, Horní Vesce, Holkov, Vele�ín. Délka trasy 10
km.

Sraz u infocentra na námìstí 26.3.22 v  10 hodin, malou
svaèinu s  sebou. Za realizaèní tým Jaroslav Bartizal, Marie
Korbelová, Dana Grillová.

Zveme v�echny zájemce
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kompletní realizace zahrad
a mnoho dal�ích èinností
v zahradnických pracích (kvalita
a dobrá cena).

pøijme
(pracovní doba POPÁ 0915 hod.,

    víkendy SONE 0918 èi 21 hod., mìsíce 0708/2022  krátkýdlouhý týden)
( od 04/2022  POPÁ obìdy, víkendy celé dny)

(pracovní doba 0915 hod. èi dle potøeby )
   Smìny dle domluvy, pracovní pomìr na DPP.

   Vhodné i pro studenty, �eny na mateøské èi dùchodce. .

na údr�bu zelenì.
170, Kè/hod.Nástup ihned

Tel.: 722 002 585
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