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  Vá�ení sousedé,
ve svých rukou dr�íte Zpravodaj v   novém hávu. Provedli
jsme  úpravy,  které  mají  zlep�it  èitelnost  a  ètivost
vele�ínského  ti�tìného mìsíèníku. Na pøípravách se mimo
jiné podíleli nìkteøí senioøi. Dìkuju jim za spolupráci! Vìøím,
�e se zmìnami budeme v�ichni spokojeni.

Co  nás  v    nejbli��í  dobì  èeká?  Zahájíme  napøíklad
stavební  práce  na  nové  odstavné  plo�e  pro  vozidla  na
Sídli�ti mezi domy èíslo 504505 a 465466. Celkem byly
navrhnuty  ètyøi  varianty  provedení,  obyvatelé  zmínìných
panelových domù si sami hlasováním vybrali jednu z  nich.
Je�tì  jednou dìkuji  v�em,  kteøí  se  do  ankety  zapojili. Na
jejím základì jsme celý projekt pøipravili. Teï ho u� �jenom�
realizovat.

Jak  u�  to  bývá,  v    èervnu  studenti  a  �áci  (a  uèitelé)
vìt�inou dohání, co bìhem roku nestihli. Zároveò se v�ak

v�ichni tì�í na hlavní prázdniny. A �e v nich má na�e mìsto
co  nabídnout:  dìti  si  mohou  vybrat  z    pestré  �kály
pøímìstských  táborù,  na  koupali�ti Na Skalkách  si  na  své
pøijdou v�ichni vodomilci, ve mìstì se koná i dost akcí pro
pøíznivce sportu a kultury, a� u� akce organizuje mìsto nebo
nìkdo jiný. Urèitì si vyberete. A vezmìte s  sebou známé!

Od  10.  èervna  nastupuje  do  funkce  nová  øeditelka
mateøské  �koly,  Mgr.  Klára  Kuchaøová.  Po  dobu  trvání
mateøské a rodièovské dovolené bude zastupovat dosavadní
øeditelku, Mgr. Zuzanu Vakoè. Paní Vakoè dìkuji za témìø
dvouletou  spolupráci.  Vá�ím  si  její  otevøené  komunikace
s  vedením  mìsta,  vstøícnosti  vùèi  rodièùm  a  snahy
samostatnì hledat øe�ení. Poslední dva roky opravdu nebyly
pro  (mimo  jiné!)  øeditele  �kolských  zaøízení  vùbec
jednoduché. Zastupující  paní  øeditelce  pak pøeji  poøádnou
porci energie vést na�i �kolku a tì�ím se na spolupráci.

Petr Vágner, starosta
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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  (zák.  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?
  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).

Vá�ení ètenáøi.
Kvìten byl po dlouhé dobì zase �májový�. Ledoví mu�i

si dali pohov, a tak se snad doèkáme pìkné úrody.
V    kvìtnu  jsme  zrealizovali  opravu  kanalizace  v    ulici  U

Høi�tì,  probìhla  poslední
prohlídka  na  nové  køi�o
vatce,  a  tím  byla  uvedena
do ostrého provozu.

Úèastníme  se  kontrol
ních  dnù  na  opravì
Kozákova  mostu.  Tam  se
práce  rozjí�dí  pomalu.  Je
tam  spousta  bezpeènost
ních a ochranných opatøení.
Øe�íme  i  rychlostní  komu
nikaci R3, probíhají jednání
s    ØSD,  vlastníky  okolních
pozemkù  a  zhotovitelem

stavby. Snad najdeme øe�ení,
která  budou  vyhovovat  v�em
stranám.

Jarní  kolo  Ukliïme  svìt.
Díky v�em, letos byla velikým
pøekvapením úèast dìtí ze Z�
i M�. Moc dìkujeme za pomoc.

Koutek  pøírody:  èápi  nad
Hou�vákem sedí. Nové hnízdo
na  Vele�ínì  Nádra�í  se  po

dohodì s  ÈD podaøilo uhájit
do  podzimu  a  pak  se
sejdeme  k    projednání,  co
dál. I tak to byl úspìch.

Asi  jste  si  v�imli
o�etøených lip, které byly po
vichøici  jen  narychlo
oøezané.  Dendrolog  (stro
molezec)  odvedl  dobrou
práci.

V    samostatném  èlánku
najdete  informace  z    pos
ledního  archeologického
prùzkumu na Kamenné vì�i
a  obranném  valu.  Více
informací  mù�ete  najít  na:
www.pevnostibronzovehove
ku.cz

Komise �ivotního prostøedí dostala k  posouzení �ádost o
pokácení modøínù v  Sídli�ti � bude to oøí�ek, stromy jsou
úplnì zdravé a z  hlediska metodik k  posuzování není dùvod
je pokácet.

Srnèata a seèení luk � moc bych chtìl podìkovat v�em,
kteøí  pomáhají  s    vyhledáváním  srnèat  na  loukách  tìsnì
pøed  jejich  seèením.  Od  rozbøesku  létají  dobrovolníci
s drony, procházejí je lidé se psy a projí�dí jezdci na koních.
Spolupráce  zemìdìlcù,  myslivcù  a  dobrovolníkù  je  tady
u  nás  dobrá.  Více  na  www.stopsecenisrncat.cz  �  je  tam
i úèet pro pøípad finanèní pomoci.

Výzva: pokud máte nìjaký podnìt pro opravu výtluku na
komunikaci, chodníku, kanálu, informujte buï pracovníky z
na�í pracovní skupiny, stá�níky MP nebo mì.

V�em krásný èerven a hlavnì 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. Petru Vágnerovi za krásné
blahopøání  k  70.narozeninám.  Také  dìkuji  za  milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku  paní  Uretschlägerové  a  paní
Haupové.             Helena Svobodová

  panu  starostovi  ing.  Vágnerovi  za  blahopøání
k mým narozeninám a paní Papírové a paní Uretschlägerové
za milou náv�tìvu a pøedání dárku.               Josef Dole�al

 panu starostovi  Ing. Petru Vágnerovi za pìkné
blahopøání  k  mým  narozeninám.  Podìkování  patøí  i  paní
Amchové a paní Sumerauerové za pøedání dárku s pìknou
kvìtinou  i  Jednotì  Kaplice.  Zároveò  dìkuji  i  za  písemné
pøání odborové organizaci Jihostroje Vele�ín.
                       Marie Hùlková

  panu  starostovi  ing.  Vágnerovi  za  blahopøání
k  mým  narozeninám  a  paní  Kleinové  za  milou  náv�tìvu
a pøedání dárku.        Vítìzslava Hrzánová

  panu  starostovi  Ing.  Vágnerovi  za  blahopøání
k  mým  narozeninám  a  milé  pøedání  dárku  zástupkyní
mìstského úøadu. Podìkování za pøání patøí  té� odborové
organizaci Jihostroje.           Jan Bláha

    nadìluje  v�em  stejnì.  A  mnì
dopøál ji� osm desítek let �ivota. Pøi té pøíle�itosti mnì pøi�ly
nav�tívit milé paní a kamarádky Irenka �áèková a Helenka
Opekarová a zároveò mi pøedaly blahopøání od starosty Ing.
Petra Vágnera a dárek od obce. Ka�dý rok také dostávám
blahopøání k narozeninám od odborù Jihostroje, kde  jsem
pracovala. V�e mì velmi potì�ilo, dìkuji a v�em také pøeji
hodnì zdraví a pohody.              Marie Slámová

 srdeènì za blahopøání k mým 75. narozeninám
panu starostovi  Ing. Petru Vágnerovi. Té� dìkuji za milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku,  paní  Amchové  a  paní
Uretschlägerové.             Vladimír �imeèek

Jsem ráda, �e jsme se mohli sejít po tøíleté pauze v  sále
kina na kulturním programu ke Dni matek.
Zúèastnily  se  dìti  z   M�  tøídy Beru�ek  pod  vedením paní
uèitelky M.  Kuntové,  dìti  z    pìveckého  sboru Ko�ata  pod
vedením  I. Ol�anové  za doprovodu V. Janèáøové, dále dìti
z    hudebních  oborù  ZU�  pod  vedením  M.  Bù�kové  za
doprovodu J. Nestøebové a koneènì dìti z  taneèního oboru
ZU�  pod  vedením  L.  Korbelové.  Dìkuji  v�em  dìtem  za
krásná vystoupení a rodièùm za jejich podporu.

Dìkuji  také  zástupcùm  MO  KDU  ÈSL,  kteøí  zakoupili
pitíèka pro dìti a kvìtiny pro maminky.

A nakonec je�tì velké podìkování paní Houskové, která
napekla,  nazdobila  a  krásnì  zabalila  150  ks  perníkových
srdíèek, které nám nezi�tnì darovala. Ka�dá maminka si je
odnesla s  sebou domù.
Dìkuji  i v�em kolegùm za pomoc s  technikou  i zvuèením
a doufám, �e za rok se sejdeme znovu.

Hanka Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

V  sobotu  7.  kvìtna  se  konalo  jarní  vítání  obèánkù,  na
kterém jsme v obøadní síni   mìsta Vele�ín pøivítali:

Pod  vedením  paní  uèitelky  Ol�anové  dìtem  zazpívaly
a  pøedná�ely  Adélka  Havlová,  Viktorka  Vy�ralová
a Milu�ka Augustinová. Pøejeme V�em zúèastnìným hodnì
zdraví a trpìlivost a pøi výchovì jejich zlatíèek.

Za obèanskou komisi Zdeòka Kleinová

Ráda  bych  vás  struènì  poinformovala  o  vyu�ití  penìz,
které  jsme  získali  z    Benefièního  koncertu  pro Ukrajinu  a
Velikonoèního charitativního trhu.
Peníze  z    koncertu  obdr�ela  Z�,  která  z    nich  financuje
náklady na �kolní výlety ukrajinských dìtí.

Za  peníze  z    trhu  jsme  zorganizovali,  ve  spolupráci  s
Anglickou jazykovkou, základní kurzy èe�tiny pro ukrajinské
spoluobèany. Jedná se o osm týdnù, kdy v  ka�dém týdnu
probíhá jeden kurz v  úterý dopoledne a druhý ve ètvrtek
odpoledne,  abychom  vy�li  vstøíc  tìm,  kteøí  pracují  na
smìny. O kurz je veliký zájem a pokud bude chtít kdokoliv
pokraèovat ve výuce i o prázdninách, mù�e se pøihlásit na
individuální kurz v  rámci jazykové �koly.

Vyúètování obou pøíspìvkù bude provedeno na zaèátku
èervence.

Dìkuji  je�tì  jednou  v�em,  kteøí  pøispìli  jakýmkoliv
zpùsobem a snad peníze poslou�ily k  dobrému úèelu.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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Mnozí  z    vás  jistì  zaregistrovali
havárii,  která  se  stala  30.dubna
pod po�tou. Stalo se to v  místì,
kde    celé  odpoledne  probíhaly
soutì�e  pro  dìti  a  stavìla  se
májka. Po 20 hodinì veèerní se ze
Sídli�tì  ozval  øev  motoru
a  vzápìtí  z    levotoèivé  zatáèky
vyletìlo  auto,  ve  vzduchu  se
pøevrátilo  a  zastavilo  se  a�  o

vzrostlou  vrbu.  Nás
ledoval obrovský chaos,
køik  dìtí  a  chvilku
trvalo,  ne�  se  v�e  dalo
do  pohybu.  Na�i  hasièi
se  zachovali  jako
naprostí  profesionálové
a  bìhem  chvíle  mìli
situaci  pod  kontrolou.
Vyprostili  oba  jezdce,
zajistili havarované auto
a  pøivolali  policii
a  záchranku.  Emoce
pøítomných  rodièù  byly
pochopitelné, ale v�e se
podaøilo vyøe�it s  rela
tivním  klidem.  Ve  21
hodin  jsme  mìli
vycházet  s    lampiono
vým  prùvodem  a  s
hasièi  jsme  se  dohodli,
�e pùjdeme del�í trasu,
aby  mìli  policisté  èas
v klidu havárii do�etøit.
Zdobení a stavbu májky
jsme si neu�ili u� dlouhé
tøi  roky.  Letos  bylo
krásné  poèasí  a  dìti  i
rodièe si u�ili odpoledne
plné  soutì�í  a  zábavy.

Májku dìti ozdobily krásnì. A proto�e letos byla vy��í, pøi�la
vhod pomoc od zku�enìj�ích chlapù,  Jirky Layrera a  Jirky
Rù�ièky, kteøí hasièùm pomohli májku postavit. A nakonec
se vydaøil i ten lampionový prùvod. Spálili jsme èarodìjnici
a  v�ichni  pøi�li  na  jiné my�lenky.  Na�tìstí  se  nikomu  nic
nestalo,  nikdo  nebyl  zranìný  a  ten  dotyèný  si  snad  u�
koneènì odpyká zaslou�ený trest.

    V  kvìtnu  v  knihovnì  probìhlo  ji�
tradièní PASOVÁNÍ. Celkem letos bylo
slavnostnì  pasováno  58  dìtí.  Ka�dý
prvòáèek  si  pøinesl  svou  kní�ku,  ze
které  pøeèetl  vybraný  úryvek.  Malé
ètenáøe  pak  pasoval  starosta  mìsta
Petr  Vágner  na  ètenáøe.  Ka�dé  z  dìtí  pak  dostalo  je�tì
medaili, kní�ku �Dubánek a tajný vzkaz� od autorky Kláry
Smolíkové a pasovací glejt. Zároveò se podepsaly na listinu
PASOVÁNÍ DO CECHU ÈTENÁØSKÉHO.
  V�echny dìti byly velmi �ikovné. V�ichni prvòáèci si také
mohou  pùjèovat  knihy  v  knihovnì  celý  rok  zdarma.
Ètenáøský  prùkaz  dìtem  pøedáme  a�  pøijdou  poprvé  do
knihovny  spoleènì  s  rodièi  nebo  v  doprovodu  nìkoho
dospìlého z rodiny. Tuto mo�nost mohou vyu�ít a� do konce
roku 2022.
    Je�tì  bychom  rádi  vyzvali  v�echny,  kteøí mají  zajímavý
pøíspìvek do mìstské kroniky, a� neváhají a kontaktují paní
Lenku Bro�íkovou, knihovnici a kronikáøku mìsta Vele�ína.
  Blí�í se prázdniny, a proto bychom vás touto cestou rádi
informovali o zmìnách v otevírací dobì na�í knihovny.

Prázdninová výpùjèní doba 1.7. 31.8.2022:

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová

Telefon: 380 331 847, 731 181 433
Email: knihovna@velesin.cz, knihovna.info@velesin.cz

Web: http://knihovna.velesin.cz/
Facebook:  @knihovnavelesin

Je�tì  jednou  dìkuji
v�em,  kteøí  pøilo�ili
ruku k  dílu. Dìkuji i
na�im  hasièkám,
které  zaji��ovaly  po
celé  odpoledne
i  veèer  obèerstvení
pro  malé  i  velké  a
rychle  se  postaraly
se o  vydì�ené dìti.
Na�i  hasièi  jsou
prostì profíci a je na
nì  spoleh.  Dìkuji  i

na�emu mìstskému strá�níkovi p. Moudrému, který pomohl
hasièùm  øe�it  nenadálou  situaci  a  zaji��oval  i  cestu
lampionového  prùvodu.  A  dìkuji  celé  rodinì  �lunkù  za
krásnou èarodìjnici.
   Ta vrba, která nás v�echny ochránila, má velké �rámy.
Hned  druhý  den  ráno  ji  Jirka  Rù�ièka  o�etøil  a  chodí  ji
pravidelnì  �pøevazovat�  a  kontrolovat.  V�ichni  si  jistì
pøejeme, aby to pøe�ila a mohla být dál souèástí  stromoøadí.

Hanka Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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Blí�í  se  konec  �kolního  roku  a  pøi  té  pøíle�itosti  je  èas
zrekapitulovat, co je u nás nového, co se nám povedlo za
tento �kolní rok vybudovat a zlep�it.

Co  se  týèe  vzdìlávání,  �áci  dosáhli  dobré  výsledky
u maturitních zkou�ek, závìreèné uèòovské zkou�ky budou
v èervnu, ale rovnì� nepøedpokládám �patné výsledky.

V prùbìhu �kolního roku jsme se pomìøovali  i s jinými
�kolami  v  Jihoèeském  kraji,  kde  jsme  také  dosáhli  dobré
výsledky.  Uvedu  napøíklad  Mezinárodní  technickou
olympiádu , kde ná� �ák uspìl s výrobkem �Pneumatický lis
s øízením Logo� a postupuje do soutì�e CrossBorder Idea
a  Startup  Contest,  kterou  poøádá  Jihoèeský  kraj  ve
spolupráci  s  Horním  Rakouskem,  Jihoèeským
vìdeckotechnickým parkem a technologickým inkubátorem
tech2b v Linci.

Organizovali  jsme  krajská  kola  soutì�e  Èeské  ruèièky,
kde dal�í na�i �áci získali první místa v kategoriích Mechanik
seøizovaè a Obrábìè kovù.

Také  v  celorepublikovém  projektu  �Kybernetická
bezpeènost�  na�i  �áci  získali  v  krajském  kole  první místa
v kategoriích do 18. rokù a v kategorii nad 18 rokù.

Co se týká vybavení, ve �kolních dílnách jsme vymìnili
polovinu  soustruhù  a  polovinu  frézek  za  nejmodernìj�í
stroje,  vèetnì  mechatronických,  pøibli�nì  za  20  milionù
korun.  Poøídili  jsme  novou  uèebnu  virtuální  reality,  v  ní�
bude probíhat krou�ek, na který se mù�e pøihlásit kdokoliv
napøíè  obory  i  roèníky.  Virtuální  realita  se  zároveò  stane
souèástí oboru Informaèní technologie, kdy si ji �áci budou
moci  zvolit  ve  tøetím  roèníku  jako  specializaci.  Vìøím,  �e
tohle bude pro zájemce o studium velmi atraktivní.

Dal�í  novinkou  je  holografický  projektor.  Slou�í  jako
ukázka 3D  technologií. �áci  se budou uèit pracovat nejen

s grafikou, ale  i s videem. Mimo to jsme napøíklad poøídili
spoustu  robotických  stavebnic  a  výukových  stavebnic  pro
programování,  èi  novou  sadu  pro  stavbu  optických  sítí,
kterou  hodláme  roz�iøovat.  Tøída  virtuální  reality  vy�la
zhruba  na  6  milionù  korun.  Na  Domovì  mláde�e  jsme
zrekonstruovali  ve�kerou  elektroinstalaci  pøibli�nì  za  4
miliony korun a kompletnì vymalovali v�echny interiéry.

Celkovì se nám povedlo získat v tomto roce prostøedky
z  evropských  fondù  a  dal�ích  zdrojù  mimo  ná�  �kolní
rozpoèet  ve  vý�i  skoro  35  milionù  korun,  které  se
investovaly výhradnì do vybavení �koly.

V pøijímacím øízení na dal�í �kolní rok jsme obdr�eli 310
pøihlá�ek do prvního roèníku, kde zøetelnì pøevládá zájem o
informaèní  technologie  nad  strojírenstvím.  Tento  trend  je
zøejmý  u�  tøetím  rokem  a  jedná  se  pravdìpodobnì  o
celoevropskou zále�itost.

Na závìr pøeji v�em obèanùm mìsta Vele�ín hezké léto
a klidnou dovolenou.
                                      Milan Timko, øeditel SO� SE Vele�ín

      Jdemeli Vele�ínem, vidíme místa urèená k parkování
pøeplnìná  auty.  A  nejen  osobními.  Øekl  bych,  �e  vedení
mìsta  se  sna�í  vytváøet  stále  nová  parkovací  místa,  ale
málo platné: ka�dé nové místo je okam�itì obsazeno.
            Problém  je  jistì  v  tom,  �e  dnes  se  obèan  èi  rodina
prakticky  neobejde  bez  auta.  To  ov�em  není  v  silách
Vele�ína  øe�it,  co�  je  pochopitelné.  A  spoléhat  na
ohleduplnost  a pochopení spoluobèanù? To tì�ko. Nemohlo
by se pak stát, �e rodina má dvì a� tøi auta, aèkoliv je tam
jen jeden øidiè. V domech 374 a 375 na Sídli�ti jsou takové
rodiny tøi. A asi to není po celém mìstì vyjímkou.

A  to  nemluvím  o  semtam  se  vyskytujících  viditelnì
nepojízdných vrakù odlo�ených na parkovi�tì, aèkoliv tam

nemají co dìlat. Také
nemluvím  o  øidièích,
kteøí mají  sice  gará�,
ale  vytrvale  parkují
pøed  domem.  To  je
"hezkých"  pár  míst
pro parkování!
      Mo�ná by trochu
pomohlo, kdyby se za
více  aut  v  rodinì
musel  platit  poplatek
za  zábor  veøejného
prostranství.  Pokud
dotyèní mají peníze na
placení  pojistek  za
tøeba tøi auta, tak jistì
najdou  peníze  i  na
poplatek za místo. Do
mìstské  kasy  by
pøibylo  i  pár  korun.
Tohle je ov�em otázka
zákonné  mo�nosti
k takovému kroku.
            Jsem,  upøímnì
øeèeno, docela rád, �e
autem  u�  nejezdím
a  nemám  starosti
s parkováním.

       Bøetislav Helebrant
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  Na�i  cestu  po  stopách  konìspøe�ky  jsme  zahájili  ve
vele�ínském  muzeu,  abychom  si  prohlídli  modely  vozù.
Nìkteøí  z  nás  byli  pøekvapeni,  �e  ve  Vele�ínì  máme
muzeum. Máme a stojí za to se tam zajít podívat.

  Vyrá�eli jsme za de�tì, ale pøíroda byla milostivá a brzy
se ukázalo i sluníèko. Dva mladí úèastníci výraznì vylep�ili
vìkový prùmìr na�í skupinky.
  A co nás cestou zaujalo? Kolik stop po unikátní koòské
dráze, která byla vùbec první �eleznicí v kontinentální èásti
Evropy,  v  na�em  okolí  zùstalo.  �e  poblí�  Krasejovky  je

pøírodní  památka  �  rybník  Dìkanec,  kde  na  vlhkých
ra�elinných  loukách  se  vyskytují  vzácné  druhy  rostlin  i
�ivoèichù. A je�tì, �e na území Dolního Tøebonína byl rybník
s  pøíznaèným  názvem  Poèátek,  který  byl  zøejmì  prvním
dílem Jakuba Krèína z Jelèan, vybudovaný v roce 1564. Moc
hezky je udr�ovaná i obec Dolní Svince.

  A dálnice? No, tak ta se buduje� Celá trasa byla moc fajn
a zase velké díky panu Bartizalovi, který mìl v�e perfektnì
pøipravené.                  Dana Grillová

Ji� od roku 2017 docházejí dìti dvou kaplických �kol, Z�
�kolní a Fantova, pravidelnì ka�dý mìsíc za seniory do DpS
Kaplice. Spoleènì si povídají, hrají hry a tvoøí. V�ichni se na
tato  setkání  tì�í.  Navzájem  na  sebe  nezapomínají  ani
o svátcích a vyrábí si pøáníèka k Velikonocùm a Vánocùm.

V  roce 2018  se DpS Kaplice  i  obì  �koly  staly  souèástí
neziskové organizace �Mezi námi�. Tato organizace pùsobí
v celé republice a zabývá se mezigeneraèní spoluprací dìtí
se  seniory.  Uskuteèòuje  nìkolik  projektù,  které  propojují
obì generace. Velmi krásný a zajímavý projekt jsou tøeba
ètecí  babièky  a  dìdeèkové,  kdy  aktivní  senioøi  chodí  do

mateøských  �kolek  èíst  pohádky.  Mezigeneraèní  setkání,
která  se  uskuteèòují  u  nás  v  Kaplici,  patøí  do  dal�ího
projektu, nazvaného �Povídej�.

V  úterý  10.kvìtna  2022  odpoledne  se  v  altánku  na
zahradì Domova pro seniory v Kaplici se�li zástupci v�ech
zúèastnìných  zaøízení  a  organizace  �Mezi  námi�.  Paní
øeditelka  organizace  Mezi  námi,  Mgr.  Kateøina  Jirglová
pøedala  paní  øeditelce  DpS  Kaplice,  Mgr.  Vladimíøe
Holczerové, paní øeditelce Z� Fantova, Mgr. Janì Drdákové
a panu øediteli Z� �kolní, Mgr. Pavlu Petrovi známku kvality
�Mezigeneraènì�. Zároveò ocenìní dostaly �eny, které tato
setkání organizovaly. Mgr. Hana Kocourková, dobrovolnice
DpS, Mgr. Julie Olejníèková, uèitelka Z� Fantova a Romana
Bouchalová, hlavní vychovatelka dru�iny Z� �kolní.

V�ichni  se  v  pøíjemné  atmosféøe  shodli  na  tom,  jak
dùle�itá jsou tato mezigeneraèní setkání pro obì generace.
A také se ukázalo, kolik je i v této tì�ké dobì lidí, kteøí mají
otevøená srdce a rozdávají pomoc a lásku.

Domov pro seniory Kaplice
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Prostorovì  související  lokality  Strahov  a  Kamenná  vì�
le�í  na  ostro�nì  tvoøené  øekou  Mal�í  a  Vele�ínským
potokem,  její�  souèasný  vzhled  je  znaènì  pozmìnìn
vzedmutím vodní nádr�e Øímov.

Tzv.  �hradi�tì  Strahov�  je  vydìleno  z  �iroké  ploché
ostro�ny  mohutným  rovným  valem,  který  se  pùvodnì
pøimykal  k  pøíkrým  svahùm.  Na  ohrazenou  plochu  je  v
severovýchodní  èásti  pøipojena  úzká  podlouhlá  ostro�na
vydìlená  po  bocích  prudkými  srázy,  její�  dominantou  je
oválný pahorek pojmenovaný Kamenná vì�, podle kterého
má celá poloha jméno. Pøed tímto pahorkem na pøístupové
stranì  jsou  relikty  pøedsunutého  opevnìní  tvoøené  valy
a  pøíkopy.  Aèkoliv  obì  lokality  byly  poprvé  popsány  pøed
více  ne�  sto  lety  Josefem  Brani�em  (Staroèeské  hrady,
1909),  jejich  skuteèné  stáøí  bylo  dlouhou  dobu  neznámé,
respektive  kolovaly  o  nich  rùzné  pøedstavy,  které  v�ak
postrádaly  oporu  v  archeologickém  poznání.  Tato

skuteènost  byla  jedním  z    hlavních  dùvodù,  proè  byly  na
obou  lokalitách  v    roce  2018  provedeny  ve  spolupráci
Archeologického  ústavu  FF  JU  v    Èeských  Budìjovicích
a  Národního  památkového  ústavu  tamté�  badatelské
archeologické výzkumy.

Tzv. �hradi�tì Strahov� se nachází na
ostro�nì,  která  byla  z    jedné  strany
vydìlena  Vele�ínským  potokem,  z    dal�í
øekou  Mal�í.  Poslední  pøístupnou  stranu
uzavíral val s pøíkopem, jeho� relikty jsou
dodnes  patrné.  Val  dosahuje  délky  220
metrù,  vý�ky  35  metrù  a  �íøky  a�
5 metrù.  Pøíkop  je místy  nevýrazný,  ale
nìkde  dosahuje  a�  metrové  hloubky.
Plocha  �hradi�tì�,  ani  jeho val  nebyly a�
do  roku  2018  archeologicky  zkoumány,
pouze  známe  nálezy  keramiky
støedovìkého a novovìkého stáøí ze sbìrù
na  polích,  která  v    místì  byla  a�  do
napu�tìní  Øímovské  pøehrady.  V    roce
2018  probìhl  na  lokalitì  Strahov
badatelský  archeologický  výzkum,  který
mìl za úkol datovat a  interpretovat obranný val a plochu,
kterou mìl bránit. Mezi dal�í síle patøilo zji�tìní konstrukce
valu a vytvoøení digitálního a topografického modelu valu.

Ovìøovací  sonda byla polo�ena v   místì poru�ení  valu
lesní cestou na jeho ji�ním okraji. Tìleso valu bylo tvoøeno
jednou  homogenní  hlinitou  vrstvou  prostou  jakýchkoli
datovatelných nálezù jako jsou keramické støepy èi uhlíky.

Zhruba 100 cm pod korunou valu
se  situace  zmìnila  a  objevila  se
cca  100  cm  �iroká  propálená
vrstva  probíhající  støedem  valu,
obsahující  velké  mno�ství  uhlíkù.
Tato vrstva o mocnosti cca 60 cm
svìdèí  o  komorové  èi  ro�tové
vnitøní konstrukci valu. Je otázka,
zda mìl  val  vnìj�í  plentu,  jeliko�
na vnìj�í stranì valu se nacházelo
mno�ství  kamenù,  ale  ne  tak
dostateèné, aby z  nìj bylo mo�né
plentu  sestavit.  Datovatelné
nálezy  se  v�ak  nena�ly  ani
v  propálené  vrstvì,  a  tak  jediná
mo�nost  datování  byla
radiokarbonová  analýza  dvou

vzorkù uhlíkù.
Pùvodní premisa badatelského výzkumu pøedpokládala,

�e val mù�e pocházet z  období tøicetileté války, kdy mohl
být  obrannou  èástí  polního  vojenského  tábora,  jak  se
domnívali ji� pøedchozí badatelé Bedøich Dubský a následnì
Jan  Michálek  a  Petr  Zavøel.  Kartografické  prameny  tuto
teorii  také  podporovaly.  Bìhem  archeologického  odkryvu
v�ak  nedo�lo  k    nálezu  �ádného  datovatelného  artefaktu.
Pøepálená vrstva znaèící ro�tovou èi komorovou konstrukci
valu  v�ak  pomìrnì  jednoznaènì  vyvrátila  mo�nost  jeho
ranì novovìkého stáøí. V  roce 2019 probìhl je�tì prùzkum
detektorem kovù v  plo�e pøedpokládaného tábora, ale jeho
výsledek  byl  nevalný  �  v�echny  nálezy  byly  pouze
recentního  stáøí  se  zamìøením  na  ztrátové  artefakty  ze
zemìdìlského vyu�ívání lokality. Celý val byl také zamìøen
totální  stanicí,  aby  mohl  být  vytvoøen  jeho  model.
Radiokarbonové  datování  odhalilo,  �e  val  byl  vybudován
nejspí�e  v    prùbìhu 7.  �  9.  století  na�eho  letopoètu,  co�
znamená,  �e  Strahov  byl  nejspí�e  opravdu  ranì
støedovìkým hradi�tìm, jak se domníval ji� Josef Brani� na
poèátku 20. století. K  potvrzení tohoto zji�tìní by v�ak byl
potøeba  rozsáhlej�í  výzkum  zahrnující  sondá�  na  nìkolika
místech domnìlého vnitøku hradi�tì. Je pravdìpodobné, �e
lokalita byla vyu�ívána i v  následujících dobách.

Pokraèování pøí�tì.

21.  kvìtna    se  na  Kantùrkovci  uskuteènil  ji�  druhý
Lazebnický  den.  Kuturního  programu  s  �ivou  ukázkou
lazebnického kum�tu, �ermíøského vystoupení a pøíjemného
posezení  s  obèerstvením  se  opìt  jako  host  zúèastnil
spisovatel a baviè pan Ivo �moldas.
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Aktuální  informace  na  webových  stránkách  mìsta

 otevírací doba  od 1. 3. Do 31. 10. 2022
Pro  obèany  mìsta  Vele�ín  a  okolních  obcí,  které  mají
mo�nost  ukládat  odpad  (Besednice,  Loèenice,  Øímov,
Mojné, Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní doba:
pondìlí a� ètvrtek               12:00 � 17:00
pátek                        10:00 � 17:00
sobota                          8:00 � 13:00

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 bioodpad,
�e v  období od bøezna 2022 do øíjna 2022 budou nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

 Výjimka bude v  øíjnu,
kdy probìhne svoz ve ètvrtek 27. 10. 2022.

5.5. Poøádalo Taekwondo Vele�ín a KIC nauènou hru pro
mláde�  Pocta hrdinùm. Na památku operace Anthropoid a
váleèných letcù RAF za II. svìtové války.
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  do  restaurace  �U Koòské
dráhy� v Holkovì na .
V pøípadì zájmu se ozvìte na tel. 721 562 489, 607 600 608
nebo infoholkov@gmail.com.

 na �100, �Felicia.
Tel.: 723  172 707

èíslo 6  2022
 vydáno ve Vele�ínì dne 31. 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

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

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