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  rád bych vás seznámil s aktuálním dìním v na�em mìstì.
Na Správì majetku mìsta Vele�ín máme novou tváø: po panu
Karlu  Krejèím  zde  pùsobí  nová  jednatelka,  paní  Zuzana
Mareèková. Zejména nájemníci a u�ivatelé mìstských prostor
s  ní  budou  v  èastém  kontaktu  a  proto  uvádím  telefon
(606  069  679)  a  email  (mareckova@velesin.cz).  Pøeji  jí
hodnì energie a chuti do práce pro mìsto Vele�ín.

Spustili  jsme nový  informaèní kanál mìsta,  tzv. mobilní
rozhlas.  Bydlíte  nebo  pracujete  ve  Vele�ínì?  Zajímají  vás
kulturní,  sportovní  dal�í  a  spoleèenské  akce,  dopravní
omezení? Chcete být v obraze, co se dìje na úøadì a co mìsto
chystá? Mù�ete si jednodu�e vybrat, o èem a jak chcete být

Setkání s obèany Ukrajiny  19. 4.

informováni:  prostøednictvím  mailu,  SMS  nebo  zpráv  do
mobilní aplikace. Tak neváhejte a registrujte se! Jde to rychle
na  www.munipolis.cz.  Nebo  si  z  webových  stránek  mìsta
stáhnete  registraèní  formuláø  a  vyplnìný  odevzdáte
komukoliv na úøadì. V�e je zdarma.

V souvislosti  s pøíchodem obèanù ukrajinské národnosti
jsme ve spolupráci s dobrovolníky uspoøádali v kinì Èesko
ukrajinský  veèer.  Navzájem  jsme  se  poznali  a  pøedali  si
kontakty,  co� bylo hlavním cílem celé  akce. Celková úèast
byla okolo 60  lidí. Moc dìkuji v�em za pomoc s pøípravou
a  organizací!  Speciální  podìkování  pak  patøí  mìstské
pracovní  èetì  a  hasièùm.  Ti  bìhem  nìkolika  dní  pøipravili
ubytovací prostory v Podkovì. Dárci pak poskytli materiální
vybavení  (matrace,  povleèení,  hraèky  pro  dìti�).
Z  neútulných  a  oprýskaných  prostor  jsme  tak  spoleènì
vytvoøili  vcelku  pøíjemné  bydlení.  Ukrajinským  obèanùm
pøeji, aby se jim ve Vele�ínì líbilo, rychle si tu zvykli a na�li
práci. Urèitì se potkáme na nìkteré ze spoleèenských akcí.

Hezký máj v�em! Petr Vágner, starosta

Zahájení výstavy Anthropoid 23. 4.
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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.)

 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).

Pro  poplatníky,  kteøí  jsou  pod  správou  Stavebního
bytového dru�stva Èeský Krumlov, se zpùsob platby nemìní.
Poplatníkem  je  dle  OZV  mìsta  Vele�ín  è.  4/2021  ka�dá
fyzická  osoba  pøihlá�ená  k    pobytu      ve  mìstì  a  vlastník
nemovité vìci zahrnující byt,  rodinný dùm nebo stavbu pro
rodinnou  rekreaci,  ve  které  není  pøihlá�ená  �ádná  fyzická
osoba a která je umístìna na území obce.

Nebudeli poplatek uhrazen vèas (do 30. 06. 2022) nebo
ve správné vý�i, bude vymìøen platebním výmìrem.

Vá�ení ètenáøi, duben nám pøedvedl opravdu  ,,aprílové�
poèasí.

Na  venkovních  akcích  jsme  se  moc  neohøáli.  Hradní
zabijaèka v Sedlci byla opravdu jako v zimì, ale na  kvalitu
øízkù, gulá�e,  jelit,  jitrnic a  tlaèenek,  to opravdu �ádný vliv
nemìlo. Právì naopak.

Rád  bych  vás  pozval  na  prohlídku  výstavy  k  výroèí
Operace Anthropoid, od které letos uplyne 80 let. Výstava je
v  galerii  kostela  Filipa  a  Jakuba.  Dìkuji  v�em,  kdo
s pøípravou pomáhali.

Novinky:  od  20.4.  je  uzavøen  most  pøes  pøehradu  do
Sv.Jana. a opravy potrvají a� do prosince. Po nìkolika letech
pøíprav se rozjí�dí práce na realizaci optické sítì v èásti mìsta.

D  3  �  zaèínáme  s  pøípravou  náhradní  výsadby  za
pokácenou  zeleò.  Snad  se  podaøí  domluvit  s  vlastníky
pozemkù v blízkosti Skøidel a vysadit ,,zelený koridor� mezi
dálnicí a osadou.

V  lokalitì Vele�ín Nádra�í by  se v dohledné dobì mìly
instalovat mìøièe  rychlosti. Mnohým øidièùm nedochází,  �e
projí�dí uzavøenou obcí.

Pøíroda:  do  konce  dubna  probíhala  celosvìtová  akce
Ukliïme svìt. O výsledcích poinformuji pøí�tì. Díky v�em,
kteøí pomohli. Od 10.4. máme ve Vele�ínì èápy. Dr�me jim
palce, a� v poøádku vyvedou mladé.

Díky  ochotì  ZD  Netøebice  vznikne  mezi  Vele�ínem
a Chodèí malý remízek zelenì. O této my�lence jsem psal ji�
nìkolikrát. Snad praktická ukázka pøesvìdèí i dal�í hospodáøe
o tom, �e návrat zelenì do krajiny má smysl.

V�em krásný máj a pevné 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
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 panu starostovi ing. Vágnerovi a èlenkám
komise  pro  obèanské  zále�itosti  paní  Radové  a  paní
Papou�kové  za  milou  náv�tìvu  a  blahopøání  s  dárkem  od
Mìstského úøadu Vele�ín k mému �ivotnímu jubileu. Zároveò
dìkuji  za  dar  a  blahopøání  pøedsedkyni  ZD  Netøebice  ing.
Janou�kové a paní Jandové.

Zdeòka Staòková

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  dárek
a  Odborové  organizaci  Jihostroje  Vele�ín  za
krásné  blahopøání  k  mým  70.  narozeninám.  Té�  dìkuji
spolupracovníkùm  z  technologie  a  ostatním  pracovníkùm
Jihostroje  ,  kteøí  ocenili  55  leté  trvání  v  Jihostroji  od  doby
nástupu do uèebního oboru.

                                                     Miroslav Opelka

panu  starostovi  ing.  Petru  Vágnerovi  za  krásné
blahopøání k 85.narozeninám. Také dìkuji za milou náv�tìvu
a pøedání dárku paní Amchové a paní Sumerauerové.

                Franti�ek �ustr

 za milou náv�tìvu pana starosty
ing.  Petra  Vágnera,  paní    Rù�enky  Papou�kové  a  paní
Maru�ky  Radové,  u  pøíle�itosti  mého  �ivotního  jubilea  
90.narozenin. Dìkuji  té� za dárek a kvìtiny.

Marie Rozumová

 a sousedi zdravotníci. Slova jsou
zbyteèná  a  zlatem  se  to  vyvá�it  nedá.  Kamil  a  Sandra
�rámkovi U Pøehrady mi nejvíc pomohli, a to nezi�tnì, aby
mùj man�el ing. Zdenìk Novák dùstojnì ode�el. Starali se se
mnou ve dne i v noci spolu s domácím hospicem sv. Veroniky
Èeské Budìjovice. Dìkuji.

Vìra Nováková

  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  pìkné
blahopøání k mým narozeninám. Velké podìkování patøí i pí.
Opekarové a pí. �áèkové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.

Franti�ek Rù�ièka

Ke konci loòského roku ukonèil po mnoha a mnoha letech
svou  èinnost MUDr.  Petr  Petlan.  Ordinaci  po  nìm  pøevzal
MUDr.  Tri�èík.  Doktoru  Petlanovi  patøí  podìkování  za
dlouholetou záslu�nou èinnost pro (nejen) vele�ínské obèany,
o jejich� zdraví peèoval. Kvalitní a dostupná lékaøská péèe je
jedním  z    ukazatelù  �ivotní  úrovnì  mìst,  i  celých  státù.
Doktor  Petlan  k  tomu  v    na�em mìstì  pøispìl  významnou
mìrou,  a  proto  jej  radní  mìsta  pozvali  na  jednání
zastupitelstva  mìsta  dne  25.  dubna,  kde  by  mu  bylo
vysloveno podìkování. Doktor Petlan se musel z  rodinných
dùvodù omluvit,  zaslal v�ak dopis, který po dohodì  s   ním
zveøejòujeme: �Vá�ený  pane  starosto,  s  nesporným
potì�ením  jsem  pøijal  Va�i  informaci.  Dìkuji  Vám  i  v�em
èlenùm  zastupitelstva  za  milé  hodnocení  mé  dlouhodobé
profesní  èinnosti.  Práce  v�eobecného  praktického  lékaøe  je
ov�em  velmi  úzce  závislá  na  èinnosti  zdravotní  sestry,  se
kterou  jsem  dlouhodobì  pracoval.  Oba  jsme  se  sna�ili
vytváøet pøátelské prostøední v rámci mo�ností na�í profese.
Ve své domý�livosti si myslím, �e jsme takto byli i pøijímání.
Domnívám  se,  �e  o  tom  svìdèí  srdeèné  kontakty  s  milými
lidmi, se kterými se nyní nahodile setkávám. A to je pro mì to
nejcennìj�í. V�em dìkuji.� Radní mìsta Vele�ín

Vzhledem  k    okolnostem,  které  ovlivòovaly  �ivot  nás
v�ech v  uplynulých dvou letech, jsme se rozhodli, �e místo
Adventního  charitativního  trhu  uspoøádáme  Velikonoèní
charitativní  trh.  Kdy�  jsme  naplánovali  datum  trhu  na
10.4.2022,  je�tì  jsme  netu�ili,  �e  se  rozpoutá  válka  na
Ukrajinì  a  vznikne  situace,  kdy  budou  pomoc  potøebovat
zejména maminky s  dìtmi, které uprchly pøed válkou a sna�í
se zaèít nový �ivot mezi námi.

Proto jsme se rozhodli, �e výtì�ek z  tohoto trhu vìnujeme
na  potøeby  tìchto  uprchlíkù.  V    pátek  11.  bøezna  u�  jsme
uspoøádali benefièní koncert, ze kterého jsme získali èástku
19  567, Kè a èást tìchto penìz byla pøeposlána na úèet Z�
Vele�ín, která z  nich uhradí náklady na nìkolikadenní výlet
do  Prahy  pro  ukrajinské  �áky.  V�em  organizátorùm
i zúèastnìným kapelám jsem dìkovala v  minulém zpravodaji.
Ráda  bych  se  teï  vrátila  k    velikonoènímu  trhu  a  opìt
podìkovala  v�em,  kteøí  prodávali  své  výrobky,  peèivo,
velikonoèní zbo�í a dal�í dobroty. Dìkuji Zdeòce Kleinové a
Majce Müllerové, které prodávaly keramiku a perníèky, které
upekly  paní  uèitelky  ze  tøídy  �My�ek�.  Dále  dìkuji  Dádì
Kleinové, Nikèe Pikhartové, Janì Svobodové, Pe�ì Pomije,
Martì  Kabíèkové,  Andree  Haramijové  a  Denise  �varcové,
které  prodávaly  rùzné  velikonoèní  výrobky,  které  s    nimi
tvoøily  je�tì  dal�í  maminky  z    Klubíèka  �  Aneta  Jaro�ová
a Petra Vladyka �imánková.

Dal�í  podìkování  patøí  spolupracovníkùm  KICu  Lence
a  Pepovi  Faltovým,  kteøí  pekli  bramboráky, Danì Grillové
a  Vìøe  Klevcovové,  které  pøipravovaly  palaèinky,  Marynì
�lunkové a Anitì Talíøové za prodej keramiky, kterou dodala
Iva Hulíková za ZU� a Eva Bicková za Z� Vele�ín.
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Pøijïte  si  s  dìtmi  pohrát  do  na�eho  mateøského  centra
Vele�ínské  klubíèko.  Tì�íme  se  na Vás  ka�dou  støedu  od
9:30  do  11:30  hod.  Kde  nás  najdete?  Ve  druhém  patøe
základní  �koly  nad  mìstskou  knihovnou.  S  sebou  si
nezapomeòte pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za rodinu.

Dále  bych moc  chtìla  podìkovat  maminkám,  které  se
podílely na pøípravì Velikonoèního charitativního trhu � a�
u� chodily tvoøit, doma nìco upekly, nebo prodávaly pøímo
na trhu.                            Dáda Kleinová

Milí  ètenáøi,  mo�ná  jste  i  vy
absolvovali  velikonoèní  stezku,
kterou  podruhé  pøipravili  vele�ín�tí
dobrovolní  hasièi.  Na  zhruba  dvou
kilometrech  èekalo  pøedev�ím  pro
rodiny  s  dìtmi  celkem  devìt
stanovi��  s  úkoly.  Ty  zábavnou
formou pøiblí�ily  tradice pojící  se k
jednotlivým  dnùm  z  pa�ijového
týdne  a  lidové  zvyky  si  mohli  pøi
procházce  pøipomenout  i  dospìláci.
Stezka  byla  pøístupná  týden  a  tak  vìøíme,  �e  bìhem  této
doby si nìkolik z vás na�lo chvilku a u�ili jste si v pøírodì
velikonoèní èas. Kolik z vás doputovalo a� k velikonoènímu
stromu  na  námìstí,  se  ostatnì  ukázalo  na  jeho  ozdobení
kraslicemi.  O  Velikonoèním  pondìlí  jsme  se  pod  ním
spoleènì se�li, abychom odmìnili dìti za splnìní úkolù.

Tì�íme se na Vás zase pøí�tí rok               SDH Vele�ín

Aè  sváteèní  Velikonoèní  pondìlí,  i  pøes
nepøívìtivé poèasí, �irák vykonal 18. dubna
brigádu v  rámci akce �Ukliïme svìt � jaro
2022�.      Pravidelnì  dvakrát  do  roka
procházíme  stejná místa  a  pravidelnì  nacházíme  a  plníme
plné pytle rùzným odpadem.

Po  rozcvièení  na  brigádì  následovala  zkou�ka,  kterou
jinak míváme v  nedìli v  19 hodin v  kinì.
 Pøijïte se podívat, vítáme nové zájemce!

 Za �irák Jana Voráèková

Dal�í skupinu tvoøili èlenové Spolku pøátel mìsta Vele�ín,
kteøí  prodávali  peèivo  z    kantùrkovské  pece  �  Hanka
Bürgerová,  Hanka  Bednáøová,  Pavla  Marchalová  a  jejich
sortiment doplnil Jarda Bartizal st. a Milu�ka Èerná, kteøí pekli
klobásy.  Tímto  dìkuji  na�emu  tradiènímu  sponzorovi
Øeznictví a uzenáøství Foitl, od kterého dostáváme pravidelnì
na tento typ charitativních akcí jejich klobásy.

Abyste  si  mohli  peèivo  z    kantùrkovké  pece  koupit,
pøedchází  tomu  v�dy  celonoèní  peèení,  které  zaèíná
roztopením  pece,  o  které  se  staral  Pavel Holý.  Pavel Rouha
zadìlával tìsto a pekaøky Jana Hanu�ová, Marcela �eniglová a
Magda  Nìmeèková  pøipravily  kolem  60  chlebù,  placky  a
jidá�e. Na odbornou práci, kterou je sázení do pece, jim pøijeli
pomoct pøátelé Eva a Va�ek ze Strakonic.
Na tomto místì jste si mohli koupit i dobrý �trúdl, který upekla
Hanka Moravcová a v�echno jste mohli zapít horkým punèem,
který opìt vyrábìl podle svého �tajného� receptu Jarda Bartizal.
V    neposlední  øadì  chci  podìkovat  zamìstnancùm  Charity
Kaplice  Jirkovi  Bro�íkovi,  Marcele  Volkové  a  Yvetì
Mike�ové,  kteøí  doplnili  nabídku  velikonoèního  zbo�í
o výrobky svých klientù.

Pro  dìti  jsme  mìli  pøipravené  sádrové  odlitky  vajíèek
s  velikonoèními  motivy  a  Jana  Hanu�ová  trpìlivì  malovala
vajíèka se v�emi zájemci nejen z  øad dìtí, ale i dospìlých.

Podìkování  si  zaslou�í  v�ichni,  kteøí  nám  pomáhali  se
stavbou a bouráním stanù Kája Klein, Jirka Rù�ièka st. a ml. ,
Milan  Nosek  a  Tomá�  A�enbrenner.  Nebyla  to  práce
jednoduchá,  proto�e  foukal  silný  studený  vítr  a  nìkteré
souèásti stanù vítr neustály.

A nakonec dìkuji vám v�em, kteøí jste pøi�li, i kdy� poèasí
bylo opravdu aprílové. Vìøím,  �e mnozí  z   vás  tam vydr�eli
i díky skvìlé muzice, kterou obstarali Le�áci.

A teï hlavní zpráva. Vybralo se . V  této èástce
jsou i 3 000, Kè, které nám vìnovala Hanka Vítù z  prodeje
adventních  vìncù,  které  byly  pùvodnì  urèeny  na  Adventní
charitativní trh.                Je�tì jednou v�em dìkuji.

Hanka Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta vele�ín
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Na  základì  rozhodnutí  Ministerstva  �kolství  mláde�e
a tìlovýchovy ÈR vyhla�uje Mateøská �kola ve Vele�ínì po
dohodì se zøizovatelem mimoøádný zápis pro cizince, kterým
byla  v  Èeské  republice  poskytnuta  doèasná  ochrana
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.
Zápis  se  bude  konat  2.  a  6.  èervna  2022.  Podrobnìj�í
informace  budou  zveøejnìny  na  webových  stránkách
mateøské �koly a vyti�tìné na brankách M�.

V pondìlí 23. 5. v rámci projektu ZU� OPEN uspoøádáme
výstavu prací �ákù z výtvarného oboru tematicky zamìøenou
na  byliny.  Výstavu  zahájíme  vernisá�í  s  hudebním
doprovodem v 17 hodin.

V úterý 24. 5. v rámci projektu ZU� OPEN pøedvedeme
dvouhodinový blok na námìstí od 16.00  18.00. Vystøídají se
zde  �áci  taneèního  oboru  i  hudebního.  Usly�íte  napøíklad
pìvecký  sbor,  houslový  soubor,  violoncellové  kvarteto  a
samozøejmì  uvidíte  vystoupení  taneèního  oboru.  Po  celou
dobu  akce  bude  mo�né  se  i  výtvarnì  vy�ít,  bude  pro  vás
pøipravena výtvarná dílna.
V    pondìlí  30.  5.  mù�ete  nav�tívit  první  koncert  leto�ních
absolventù  klavírista  a  houslisti  zahrají  od  18.00  hodin  v
sále  ZU�.
V    sobotu  11.  6.  se  budeme  tì�it  z    koncertu  Jihoèeského
violoncellového  orchestru,  který  od  18  hodin  v    sále  ZU�
zahraje  rùzná  díla  od  renesance  a�  po  hudbu  20.  století.
Usly�íte  tak neotøelé uskupení zhruba 50 violoncellistù pod
vedením paní Ilony Prù�ové.
A  je�tì  bych  chtìla  pogratulovat  �ákyni �anetì Michalové,
která pod vedením p. uè. Hulíkové úspì�nì splnila talentové
zkou�ky a je pøijata na keramický obor SUP� Bechynì.
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Milí partneøi a houpaèkáøi,
Spolek 2/4  spolu  s vámi pøipravuje  ji� 9.  roèník va�eho

oblíbeného festivalu HOUPAÈKA 2022, který si ji� vydobyl
místo ve va�ich srdcích a získává v na�em regionu na stále
vìt�í popularitì.

Houpaèka  se  sna�í  nejen  pomáhat,  ale  pøedstavit  vám
i  originální  kulturní,  umìlecké,  sportovní  a  alternativní
projekty, které se vymykají obecnému mainstreamu. Nabízí
prostor  pro  prezentaci  rozlièným  neziskovým  organizacím,
které zamìøují svou èinnost na pomoc druhým.

O to, aby jste pro�ili skvìlý den plný pozitivní atmosféry
se postará bohatý program plný hudby, exhibicí, prezentací,
workshopù, benefièního prodeje, soutì�í, zábavných atrakcí a
mnoho dal�ího. Nelze opomenout ani tradièní benefièní bìh.
Houpaèka se na vás tì�í a vìøí, �e se bájeènì pohoupete. Va�e
úèast pomáhá druhým!

Po konzultaci  a  zralé  úvaze  jsme  se  rozhodli  pokusit  se
opìt  spolufinancovat

  pro  dìti  s  DMD  /Duchennova  svalová  dystrofie/  
postupné  ochabování  svalstva  vedoucí  k  oslabování
kosterního  svalstva,  dýchacích  svalù  a  srdeèní  èinnosti  a  s
SMA /spinální svalová atrofie/  onemocnìní neuronù, které
odpovídají za vìdomé pohyby svalù.
Subjekty,  se  kterými  úzce  spolupracujeme  a  které  za�ti�ují
tyto  dìti  a  jejich  rodiny  jsou:
www.enduchenne.cz  a pacientská organizace

V  sobotu 26.3.2022 jsme vyrazili na první ,,túru� do okolí
Vele�ína. Poèet úèastníkù � devìt, poèasí � sluneèné, nálada
skvìlá. Cestou nás pan Bartizal seznámil se zajímavostmi z
minulosti, kdy Mal�e byla v  celé své kráse jenom øeka. U�
víme,  kde  se  hrál  volejbal  u  Strahovského  potoka,  kde

pøibli�nì  byla  ,,Jaro�ova  kolonie  ��astného  mládí�  i  dal�í
stavby,  které  musely  ustoupit  pøehradì.  Na  hrázi  pøehrady
jsme se dozvìdìli  informace o  její historii. Víme, �e slou�í
jako zdroj pitné vody pro pøibli�nì 350    tisíc  lidí. Zastavili
jsme  se  u  opraveného  kamenného  mostu  u  Øímova  s
obnovenými chrlièi, které slou�í k  odvodnìní násypu nosné
konstrukce. Zjistili jsme, �e køí�ová cesta u Øímova, která má
25 zastavení, se opravuje a u� se tì�íme, a� je v  plné kráse
budeme moci projít. Pokraèovali jsme pøes Øímov, o  kterém
první  zmínka  pochází  z    roku  1395. V   Horním  a Dolním
Vesci jsme pro�li kolem nìkolika hezky udr�ovaných stavení,
ale  také  rozpadajících  se  pøipomínek  na  bývalé  osídlení.
A pak u� pøes Holkov (jako první o ní psal v    letech 1378
1413 Matyá�)na lavièku k  Jakubovi, kde nám paní Pøivøelová
pøichystala první venkovní sezení. Dìkujeme.

Hlavní na�e podìkování smìøuje k  panu Bartizalovi, který
mìl  pro  nás  pøipraveno  mnoho  informací  i  dobových
fotografií. Bylo to fajn, pøí�tì se pøipojte k  nám.

                  Dana Grillová

Po celý duben nám Domov pro seniory Kaplice zdobily
obrazy paní doktorky Ruth Hálové.
RNDr. Ruth Hálová se narodila 26. února 1926 v   Èeském
Krumlovì.  Po  2.  svìtové  válce,  kterou  pøe�ila  díky  siru
Nicolasi  Wintonovi,  vystudovala  pøírodní  vìdy,  obor
mikrobiologie.  Celý  �ivot  a�  do  dùchodu  pracovala  v

laboratoøi  plicního  sanatoria  v    Ústí
nad Labem. V  dùchodu  se  vrátila  do
svého  milovaného  Krumlova.  V    té
dobì  zaèala  malovat.  Její  tvorba
vyjadøuje  v�e,  co  milovala.  Zvíøata,
pøírodu  a  lidi.  Zobrazuje  její  velkou
du�i.  Pozitivní,  svìtlou  a  plnou
nekoneèné  lásky,  kterou  celý  svùj
dlouhý �ivot rozdávala.
O  jejím  �ivotì  a  tvorbì  jsme  si
povídali pøi besedì s  její dcerou, Mgr.
Hanou  Kocourkovou.  Paní  Mgr.
Kocourkové  dìkujeme  za  zapùjèení
obrazù  a  za  její  dlouholetou  práci
v  domovì. Dìkujeme  také  paní Mgr.
Opekarové a panu Mgr. Kahovcovi ze
ZU� Kaplice za zapùjèení výtvarných
stojanù pro instalaci výstavy.
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V prùbìhu mìsíce kvìtna budou zahájeny práce na stavbì
optické  sítì.  Projekt  umo�ní  obyvatelùm  mìsta,  kteøí
souhlasili  s  pøipojením  jejich  nemovitosti,  pøipojit  se
k  moderní  vysokorychlostní  optické  síti  a  vyu�ívat  rychlé
a  stabilní  internetové  pøipojení.  Po  pøípravných  pracích
a  vytýèení  sítí  budou  v  první  fázi  probíhat  zemní  práce
postupnì ulicemi Budìjovická a �umavská a� na Sídli�tì. Pro
spoleènost TMobile bude projekt realizovat firma LOSKY,
s.r.o.  její� zástupci komunikují  s mìstem a  sna�í  se projekt
pøipravit tak, aby do�lo k co nejmen�ím omezením. Prosíme
obyvatele o trpìlivost a pochopení.

Díky ochotì ZD Netøebice vznikne mezi Vele�ínem a Chodèí
malý remízek zelenì. Snad praktická ukázka pøesvìdèí i dal�í
hospodáøe o tom, �e návrat zelenì do krajiny má smysl.

Volné sdru�ení pro záchranu královského hradu Vele�ína
poøádalo  dne  16.4.2022  ukázku  pravé  hradní  zabijaèky  na
statku U Sta zvíøátek v Sedlci.

 pokus èápa o stavbu hnízda na
sloupu trolejového vedení
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KIC mìsta Vele�ín pøipravuje nový cyklus zábavnì vzdì
lávacích poøadù

  Akademie se mù�e úèastnit ka�dý zájemce
  Úèast není omezena vìkem ani vzdìláním

Aktuální poøad s  promítáním bude na téma:

Úterý 10.5.2022 od 15 hodin v  sále kina ve Vele�ínì
Vstupné: 80, Kè

Pro dìti pøipravujeme na prázdniny v  rámci AKADEMIE
TØETÍHO  VÌKU

� 15.7.2022
od 9 do 12 hodin v  sále kina ve Vele�ínì

 � 12.8.2022
od 9 do 12 hodin v  sále kina ve Vele�ínì

Podrobnosti o pøihlá�kách se dozvíte v  kvìtnovém zpra
vodaji.

Hana Rù�ièková
Øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Trasa bude tentokrát smìøovat k  Cajsovu mlýnu na Mal�i.
Pùjdeme pøes Hvízdala, Sekyøí, Jeryn, kolem øeky k  Cajsovu
mlýnu. Zpìt pøes Výheò, Høeben a Chodeè. Pochod ukonèíme
tradiènì  u  Jakuba. Délka  trasy  je  pøibli�nì  14  km. Dobrou
svaèinu s  sebou.
Sraz  v    nedìli  22.5.2022  v    9  hodin  u  infocentra.  Zveme
v�echny, kteøí mají chu� se projít.
          J. Bartizal, M. Korbelová, D. Grillová

Sobota 11.6.2022 na námìstí ve Vele�ínì
Program:  10.00      Zahájení
Malá stage:  10.00 � 10.30  Doudleban
        11.00 � 11.30  Jitøenka
        11.30 � 12.00  Taneèní obor ZU�
        12.30 � 13.30  Správná pìtka
        14.00 � 15.30  Kamelot

16.00 � 17.00  Kdy�  princové  jsou  na
draka � poøad pro dìti Ale�e Cibulky, úèinkují Jan
Èenský, Ivana Andrlová

10.00 � 14.00  Workshop pro dìti
10.00 � 15.00  Festivalové hraní s dìtmi

Velká stage:  17.00 � 17.50    Dìtský pokojíèek
        18.20 � 19.10    Alike
        19.40 � 20.30    Parní Wanna
        21.00 � 22.20    Èeské srdce
        22.50 � 23.50    SEVEN
        00.10 � 01.10    Led Zeppelin
              Southern Revival Orchestra

Zmìna programu vyhrazena
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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:

 Výjimka bude pouze v dubnu, kdy
probìhne svoz ve ètvrtek 14. 04. 2022, a v  øíjnu, kdy probìhne
svoz ve ètvrtek 27. 10. 2022.

Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního  a  informaèního
centra mìsta Vele�ín  www.kicvelesin.cz,
www.infovelesin.cz

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
Marcela �eniglová  tel.: 606 759 230

Turistický servis mikroregionu Pomal�í:  www.pomalsi.cz
Kinokavárna RELAX � rezervace míst:
tel:  721 375 895 ( Lenka Faltová )
Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù

3D Kino Vele�ín � rezervace vstupenek online:
program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina
mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

Výstavní galerie JAKUB � mo�nost  poøádání komornìj�ích
pøedná�ek (øadová i stolová úprava s promítacím zaøízením)
Kontakt:    Hana Rù�ièková     tel.: 607 806 439,

Maryna �lunková   tel.: 776 025 710,
email: infocentrum@velesin.cz

Leto�ní  mistrovství  Evropy  v    Taekwondo  se  konalo
v chorvatské Poreèi od 26. bøezna do 1.   dubna 2022. Jako
v jiných sportech, tak ani v  Taekwondo nebyl povolen start
Ruské    a  Bìloruské  reprezentace,  kvùli  jejich  invazi  na
Ukrajinu.  Díky  iniciativì  Èeského  svazu  Taekwondo
a  chorvatským  poøadatelùm  se  podaøilo  zajistit  úèast  na
�ampionátu, také 13 juniorským reprezentantùm z Ukrajiny.
Celkovì se pak zúèastnilo mistrovství více jak 500 závodníkù
z  26 evropských zemí.
Èeskou  reprezentaci  tvoøilo  54  juniorù,  seniorù  a  veteránù.
Nechybìli mezi nimi ani ostøílení vele�ín�tí borci. V kategorii
seniorù  startoval  Dominik  Sluka  a  ve  veteránské  kategorii
Hana Císaøová,. Zdenìk Rube� a Franti�ek Jeøábek. Poslednì
jmenovaný  si  z    leto�ního  mistrovství  pøivezl  i  pohár  pro
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  Koneènì  po  dobì  covidové  se  dohrály  v�echny  zápasy
sezóny,  která  zaèíná  koncem  záøí  a  konèí  zaèátkem dubna.
Sice omikron stejnì ovlivòoval sestavy dru�stev � k  utkání
nastupovali  ti  co  nebyli  v    karanténì,  nìkteré  zápasy  se
musely pøelo�it na jiný termín, apod.
  Divizní dru�stvo Vele�ínPøídolí A skonèilo na 4. místì z  12
týmù, v  krajském pøeboru bylo dru�stvo Vele�ínPøídolí B na
sedmé pøíèce z  12, v  okresním pøeboru se dru�stvo Vele�ín
D umístilo na 10. místì ze 14 oddílù.     Nejvìt�í radost nám
v�ak  letos  udìlalo  dru�stvo  Vele�ín  C,  nebo�  se  stali
pøeborníky okresu, a
1. místo je posunulo
do krajské soutì�e.
Nebo� v závìreèném
utkání  s    Dolním
Tøebonínem
zvítìzili    po
dramatickém
prùbìhu  10:8,  a
proto  vybojovali
postup.  Na  fotce
jsou  vepøedu  D.
Bla�enec  a  M.
Javoøík,  nahoøe
zleva:  F.  Ferenèík,
V. Peterka, J. Cipín,
M.  Vraspír,  J.
Ma�ek.  Na  fotce
není  je�tì dal�í èlen dru�stva P.Stehlík, který nemohl pøijít.
V�echny  výsledky  jsme  pìknì  oslavili  na  na�í  tradièní
dopinkné.
  V  pøí�tí sezónì bude mít OST Vele�ín zastoupení v  ka�dé
úrovni:  od okresu,  pøes  kraj  (soutì�  i  pøebor)  a�  do divize.
Dìkujeme za podporu mìstu, firmì Jihostroj a.s, firmì FCC
Èeské Budìjovice, proto�e bez jejich sponzorských pøíspìvkù
bychom Vele�ín reprezentovat ani nemohli.
                                                                  D. Javoøíková

nejúspì�nìj�ího  veteránského  závodníka  a  èe�tí  veteráni  a
veteránky  si  odvezli  pohár  nejúspì�nìj�ích  týmù.  Celkovì
skonèila  Èeská  reprezentace  na  krásném  druhém místì,  za
øeckou  výpravou,  se  ziskem

Výsledky vele�ínských taekwondistù:

1.místo povinné sestavy tým
1.místo sportovní boj tým
1.místo silové pøerá�ení tým
1. místo silové pøerá�ení jednotlivci
2. místo sportovní boj jednotlivci
3. místo povinné sestavy jednotlivci

1.místo povinné sestavy tým
1.místo sportovní boj tým
1.místo silové pøerá�ení tým
1.místo sportovní boj jednotliovci
2. místo povinné sestavy jednotlivci

1.místo povinné sestavy tým
1.místo sportovní boj tým
1.místo silové pøerá�ení tým
2. místo povinné sestavy jednotlivci
3.místo sportovní boj jednotlivci

1. místo povinné sestavy tým
2. místo speciální techniky tým
3. místo sebeobrana tým

I  pøes  nepøízeò  poèasí,  za  de�tì  a  snìhu,  se
zúèastnilo 19. dubna 2022 brigády v rámci akce
�Ukliïme  svìt  �  jaro  2022�  z  SK  ASPV
�Cvièení  pøed�kolních  dìtí�  a  �V�eobecná

gymnastika� 16 odvá�ných brigádníkù, 10 dìtí a 6 dospìlých.
Dìkujeme zúèastnìným a doufáme,  �e  to v�ichni ve  zdraví
pøeèkali.   Foto na str. 2.

Za SK ASPV Monika Votíková a Jana Voráèková
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kompletní realizace zahrad
a mnoho dal�ích èinností
v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena).

èíslo 2  2022

 vydáno ve Vele�ínì dne 2.
5. 2022

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

Bli��í informace
v kanceláøi SMM nebo

na tel.
380 331 761,
606  069  679.

Dùm øemesel pøijme

Nástup ihned

Tel.: 722 002 585
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