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          Na  posledním  zasedání  v  roce  2015  zastupitelé
projednávali  zejména  �ekonomické�  otázky.  Byly
schváleny nové obecnì závazné vyhlá�ky (OZV). U OZV,
kterou pro zjednodu�ení nazýváme o systému komunálního
odpadu,  se  jednalo  o  malé  zmìny  v  souvislosti  s
�nadøízenou� legislativou a zapracování  sbìru bioodpadu
do �zákonù� místních. Dal�í OZV � o místních poplatcích
�  zaznamenala  rovnì�  drobné  úpravy,  nebo�  bylo  nutné
reagovat na zmìny ve vlastnictví nìkterých pozemkù. Tøetí
vyhlá�kou byl stanoven poplatek za komunální odpad. Ten
jednomyslnì zùstává ve vý�i  i pro
následující  období. Pro upøesnìní uvádím,  �e náklady na
komunální odpad dosahují vý�e 4, 3 milionu Kè za rok. Pøi
pøedpokládaném pøíjmu  od  obyvatel  ve  vý�i  2,3 mil. Kè
tedy  zbývá  doplatit  z  rozpoètu  mìsta  1,64  mil.  Kè.  Pro
dokreslení tedy náklad na jednotlivého poplatníka dosahuje
èástku 1 105 Kè.
         V dal�ím projednávaném bodu ekonomických otázek
zastupitelé schválili cenu vodného a stoèného pro rok 2016.
Strategie zaji��ování povinné obnovy vodohospodáøského
majetku  s  plánem  údr�by  a  rozvoje  se  ukázala  jako
správná, co� znamená, �e skokové navy�ování ceny v této
oblasti,  jako v jiných obcích a mìstech, ve Vele�ínì není
nutné. A  tak  pøi  zachování  dvouslo�kové  ceny  (pau�ální
platba  za  vodomìr  a  pohyblivá  slo�ka  za  �èistou�  a
��pinavou�  vodu)  bude  navý�ení  o  pouhých  0,53  Kè  na
jeden metr krychlový. Ve vyèíslení tedy za 1 m3 odebrané
vody zaplatíme 47,93 Kè (loni 47,78) a za stoèné 39,78 Kè
(loni  39,40),  pau�ální  platba  za  nejbì�nìj�í  vodomìr
zùstává stejná (1.227 Kè za rok).
     Jedním z hlavních témat prosincového jednání byl návrh
rozpoètu  mìsta.  I  zde  se  volení  zástupci  pøiklonili
jednoznaènì  k  my�lence  dùkladného  projednání
a  porovnání  finanèní  reality  s  budoucností,  a  tak  bylo
pøijato rozpoètové provizorium. To obsahuje i pøedpoklad

Vá�ení ètenáøi.
Dovolte  mi  popøát  vám  v�em  jen  samá  NEJ�  do  roku
2016.

Minulý  rok  jsme  uzavøeli  dokonèením  nìkolika
investièních akcí  ( ulice Kaplická, parkovi�tì na Sídli�ti,
regenerace  panelového  sídli�tì  Nad  Cihelnou  III.etapa,
pøístavba hasièárny) a dal�ích men�ích realizací.

V na�ich kotelnách ji� bì�í kogeneraèní jednotky a je
znovu otevøená prodejna Na Vr�ích.

Pokud se zastupitelé na svém pracovním zasedání 11.1.
shodnou na návrhu rozpoètu, zaène kolotoè prací nanovo.
Vele�ín  si  v  tomto  roce  pøipomene  750  let  od  svého
zalo�ení  (písemná  zmínka  )  a  na  2.7.  plánujeme  setkání
k  pøíle�itosti  101.  výroèí  narození  pilota  RAF  Prokopa
Brázdy (pamìtní deska na domì V Domkách è.p. 100).

Na  zaèátku  tohoto  roku  bych  chtìl  podìkovat  v�em,
kdo nám pomáhají pøi organizaci a realizaci veøejných akcí
a  vùbec  �ivota  v  na�em  mìstì.  Nebudu  jmenovat.  Ti,
kterých se to týká, to ví a nerad bych na nìkoho zapomnìl.
Tak tedy velké díky. Snad nám elán vydr�í.

Vás v�echny ostatní, kteøí  tento ,,veøejný� �ivot pouze
konzumujete,  prosím  o  pochopení  a  trpìlivost.
A samozøejmì je ka�dý nový dobrovolník vítán.

Je�tì jednou pøeji v�em pevné zdraví, trochu toho klidu,
pochopení a tolerance.

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

Jako obvykle pár kontaktù � pro jistotu.
MP604189828, 739600799, mp@velesin.cz

pøedák prac. skupiny: 603537 754

pøíjmù ve vý�i 58 mil. Kè a návrh výdajové èásti v èástce
62 mil.  Kè.  Zastupitelé  schválili  i  podání  �ádostí mìsta
o dotace ze  státního, ale  i unijního  rozpoètu. O koneèné
verzi rozpoètu po upøesòujících návrzích bude rozhodovat
zasedání v mìsíci únoru.

          Josef Klíma, starosta mìsta

Parkovi�tì Sídli�tìDokonèování  Kaplické ulice
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za krásné blahopøání panu starostovi Mgr. Josefu
Klímovi, paní Kleinové a paní Ol�anové za milou náv�tìvu
a  pøedání  daru.  Dìkuji  také  odborùm  Jihostroje
za blahopøání.

                                                              Vlasta Hujslová

Mìstskému  úøadu  ve Vele�ínì  a  panu  starostovi
Mgr.Josefu Klímovi  za  blahopøání  k mým narozeninám.
Také  dìkuji  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku
p.Sumerauerové a p.Amchové.

                                                             Krnínský Josef

Dìkujeme paní uèitelce Evì Rytychové a Zuzce Levé
za  celoroèní  péèi  o  na�e  dìtièky  a  za  pìkný  zá�itek
z vánoèní hry na Kantùrkovci.

                          Rodièe dìtí ze zvoneèkové tøídy M� Vele�ín

Ka�dý pro�ívá toto období jinak. Nìkdo v klidu, ale v�ichni,
kteøí  organizují  a  zaji��ují  jakýkoliv  adventní  program,  tráví
advent  témìø  �v  poklusu�. Tím  spí�,  �e  v  loòském  roce  zaèal
advent zase o nìco døíve, pøesnì v nedìli 29. listopadu. Ve�keré
dìní  jsme ve Vele�ínì zahájili ale  je�tì døíve. A to pokácením
vánoèního stromu, co� se stalo ve ètvrtek 19. listopadu. Strom
nám  letos  �zapùjèili�  man�elé  Èutkovi.  Práce  to  nebyla
jednoduchá,  proto�e  foukal  opravdu  silný  vítr  a  se  v�emi
pøihlí�ejícími  jsme  mohli  akorát  tak  obdivovat  odvahu  v�ech
chlapù, kteøí káceli ( pracovní èeta mìsta) a nakládali spoleènì
s jeøábníkem Martinem Bou�kou. Strom pomohla pøevézt firma
TORDES s.r.o. a v�ichni jsme si oddechli, kdy� strom koneènì
stál. Se zdobením nám opìt pomáhali místní dobrovolní hasièi (
M. Vla�ný, K. Klein, M. Layrer, F.Vítù, J. Smolík, P. Skøivánek),
kteøí mají  u�  bohaté  zku�enosti. Ale  stejnì  je  zaskoèilo  to,  �e
strom byl zhruba o 2 metry vy��í ne� v pøedchozím roce ( má cca
13 m ). A  pak také to, �e máme dal�í nový kabel, dlouhý 75m.
Ale poprali se s tím stateènì.

Dal�í  pøedadventní  akcí  byl  Charitativní  bazárek,  který
uspoøádaly  ji  podruhé  vele�ínské  maminky.  Konal  se  21.
listopadu  a  v�echny  informace  o  nìm  si  mù�ete  pøeèíst
v samostatném pøíspìvku Mí�i Jaro�ové.

První adventní
nedìli,  29.  listopadu,  jsme
zahájili  ve  14  hodin
Adventním  charitativním
trhem. Jako ka�dý rok se na
nìm  podílelo  mnoho
dobrovolníkù,  èlenù
rùzných  spolkù
i  jednotlivcù.  V�e  zaèíná
v�dy  postavením  v�ech
stánkù  a  instalací  v�ech
potøebných  zaøízení.  Se
stavbou  a    bouráním  nám
letos  pomohli
i  �taekwonïáci�    Milan
a Gábina Proke�ovi  , kluci

Halabrínovi  z
Kaplice  a  dal�í
vìrný  pomocník,
Kája Klein. A  pak
u�  nastoupili
v�ichni prodávající.
Nejvìt�í  obsazení
mají  v�dy  dámy  a
pánové  ze
Spoleènosti  pøátel
mìsta  Vele�ína.
Prodávali  opìt  své
výrobky  a  novì  i
èerstvý  chleba
z  pece  na
K a n t ù r k o v c i
(SPMV    chleba,
housky,  placky,
z  pece  na
K a n t ù r k o v c i ,
houstièky,  zelòáky,  z  trouby  tetièek  Puèeglù  ,  medovina,  èaj,
punè,  klobásy od Foitlù,Milada    È.B. � cukrové zdobení na
dorty, Anna Bohdalová  � vanilkové rohlíèky,  Gábina Proke�ová
� perníky,  Hanka Moravcová  � perníky, Maru�ka Slípková �
pletené  hraèky,  Vìra  Putzerová  �  pletené  pono�ky,  Ludmila
Dvoøáková  � pletené pono�ky.

O místo ve stánku se s vý�e uvedenými dìlily i pracovnice
Charity Kaplice, které prodávaly výrobky svých u�ivatelù .

Ve stánku Kulturního a  informaèního centra mìsta Vele�ín
jste mohli ochutnat palaèinky a bramboráky, na které jsme letos
koupili  u�  40  kg  brambor  ,  které  nás  opìt  nechali  nastrouhat
v øeznictví u Foitlù, za pomoci paní kuchaøky Jaru�ky. Na�imi
dlouholetými spolupracovnicemi v peèení jsou D. Grillová a V.
Klevcovová.  Dal�ím velice oblíbeným sortimentem jsou svíèky
z  dílny  paní  Vackové  ze  Skøidel.  U�  mají  své  pravidelné
zákazníky.  To  platí  i  o  døevìných  svícnech,  které  nám  ji�
nìkolikátý rok dodává M. Nosek. Prodej svíèek a keramiky mìla
na starosti na�e kolegyòka L. �vecová a té novì vypomáhala i L.
Nosková. A tradicí je také ji� Veronika Miku�ková, která nám
ka�dý rok pøipraví peèené èaje. Novinkou v na�em stánku byla
pravá bøezová ko��ata, která vyrobil p. Krátký a stromeèek plný
ozdobièek,  které  vyrábìl  s  maminkou  asi  ná�  nejmen�í
�dodavatel� Bóòa  Bartizal.

Dále jste si u nás mohli zakoupit keramické svícny a ozdoby
v�eho druhu z dílny dìtí z 2. stupnì Z�, které vyrábí ka�doroènì
pod  vedením  Evy  Bickové.    Celý  stánek  mìla  �na  povel�
kolegynì  Jana  Tomá�ková  ,  která  je  hlavní  kuchaøkou  pøes
cmundy.

V dal�ím stánku nabízela výrobky z dílny dìtí ze ZU� Iva
Hulíková.  Mohli  jste  zde  zakoupit  ozdoby,  svícny,  zvoneèky
a  dal�í  parádièky,  bez  kterých  si  nedovedeme  Vánoce  vùbec
pøedstavit.

A to samé platilo i o dal�ím stánku, kde sídlil Klub maminek
Vele�ínské  klubíèko.  Maminky  ka�doroènì  roz�iøují  svoji
nabídku,  tak�e  v  jejich  stánku  mù�ete  koupit  nejen  vánoèní
ozdoby a dekorace, ale i teplé nápoje. A urèitì se více o jejich
pøedvánoèních aktivitách doètete v jejich samostatném pøíspìvku
v tomto èísle zpravodaje.

A pak u� byl dal�í tradièní stánek, ve kterém se usídlily paní
uèitelky z M�. Kromì tradièních andìlíèkù, zvoneèkù a dal�ích
ozdob, nabízely i krásné adventní vìnce.

V 16 hodin jsme si dali sraz u vánoèního stromu a spoleènì
jsme s rodièi a dìtmi za zvonìní zvoneèkù obe�li malý kousek
Vele�ína.

Pak  u�  se  v�echno  pøipravovalo  na  rozsvícení  vánoèního
stromu.  Úderem  17  hodiny  zahájil  oficiálnì  adventní  èas  pan
starosta J. Klíma a poté u� zpívaly dìti ze Z� pásmo koled pod
taktovkou  Z.  Vaclíka,  za  pomoci  paní  uèitelek  Ol�anové
a  Böhmové.  Hrála  jim  k  tomu  Venkovská  dudácká  muzika
Bedrník. Dìti zazvonily, strom se rozsvítil a bylo sly�et pouze
jé�  Strom má
letos  jeden
nový  øetìz
dlouhý  75
metrù,  ze
s a m ý c h
p a d a j í c í c h
rampouchù.

Po doznìní
koled �lo je�tì
m n o h o
náv�tìvníkù na
trh  pro  nìco
dobrého  a
kolem 18 hod.

MìÚ
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u� jsme zaèali v�echno uklízet. S tím nám na�tìstí zase pomohli
kamarádi a na�i nejbli��í.

Nezbývá  mi,  ne�  opìt  v�em,  kteøí  se  jakkoliv  podíleli  na
pøípravì, realizaci i zabezpeèení trhu. Týká se to i nata�ení v�ech
kabelù, osvìtlení a nazvuèení, které si vzali jako ka�doroènì na
starost Jiøí Rù�ièka st.a ml. spoleènì s Jardou Bartizalem.

A teï to nejdùle�itìj�í. Proè se vlastnì Adventní charitativní
trh  poøádá  a  komu potøebnému  letos  pøispìjeme?   Letos  bude
pøíjemcem  nejvìt�í  èástky  Centrum  BAZALKA  z  Èeských
Budìjovic,  které  pomáhá  dìtem  s  mentálním  i  tìlesným
posti�ením, provozuje denní a týdenní stacionáø a také speciální
M�  a  Z�.  Èástka  29  562  Kè  pomù�e  zajistit  pravidelnou
rehabilitaci,  která  posti�eným  dìtem  výraznì  pomáhá.  Dal�í
èástku ve vý�i  10 000 Kè obdr�í  ji�  tradiènì Charita Kaplice,
která obstarává ve Vele�ínì peèovatelskou  slu�bu a provozuje
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde�. Poslední èástka ve vý�i
10 000 Kè poputuje opìt Sdru�ení rodièù pøi ZU� Vele�ín, které
pou�ije  tuto  èástku  na  vzdìlávání  dìtí  výtvarného  oboru  se
zamìøením na artefiletiku. Celková èástka tedy èiní 49 562 Kè.
V této èástce je i finanèní dar, který dostáváme ji� nìkolik let.
Oficiální  pøedávání  v�em  stranám probìhne v  lednu  a my vás
urèitì budeme o v�em informovat.

V  pátek  4.
prosince  jsme
vypustili na pokyn
V.  Vydry  pøes
rádio  Impuls
balónky  s  pøáním
k  Je�í�kovi.
Tentokrát jich bylo
204    (  v  loòském
roce 163  ). Dìti  si
mohly napsat nebo
nakreslit  pøáníèko,
které  na  balónek
pøivázaly.  A  letos
máme  i  odezvu,
kdy  volal  pán,

který bydlí v Odolené Vodì, �e balónek na�el a holèièce, která
si pøála 3D puzzle, její pøání vyplní. Balónek uletìl zhruba 200
km. Vypustili jsme je v 15.15 a kolem 19 hodiny u� dorazil na
místo. To je celkem slu�ný výkon obyèejného balónku.

V 17 hodin jsme se pøemístili do sálu kina, kde mohly dìti
shlédnout pohádku �O py�ném snìhulákovi� a pak u� dìti èekala
nadílka. Bohu�el,  letos do�lo k  tomu, èeho se ka�dý poøadatel
��dìsí�. Náv�tìva byla tak ohromná, �e jsme museli dodávat do
sálu v�echny rezervní �idle. Bylo by to krásné, ale bohu�el ka�dá
mince má dvì strany. I kdy� nadílek mìl Mikulá� hodnì, nevy�lo
na v�echny dìti. Dostávaly tedy alespoò lízátko. Tak�e se Mikulá�
omlouvá a pøí�tì se polep�í. Musím ale podìkovat tìm, kteøí nám
na  nadílky  pøispìli.  Byla  to  opìt  Jednota  Kaplice  (
prostøednictvím paní Sumerauerové ) a kadeønice Lenka �vecová.
Zbývající èást dodává ka�doroènì KIC mìsta Vele�ín.

Druhou  adventní  nedìli  6.  prosince  nám  ZU�  pøipravila
Vánoèní  koncert  svých
�ákù  ve  Výstavní  galerii
Jakub,  pod  taktovkou  B.
Da�kové  a  ve  ètvrtek  10.
prosince  pøedvedl  své
vánoèní  vystoupení
taneèní  obor  ZU�  pod
vedením  L.  Korbelové
v  sále  kina.  Tady  bych
ráda  zmínila  jednu
pøíhodu, ze které jsme byli
ze  zaèátku  vydì�ení,  ale
v�echno  nakonec  dobøe

dopadlo.  Paní
uèitelka  mìla
ve�keré kostýmy
u s k l a d n ì n é
v �atnì v kinì. A
velkou  souhrou
náhod  si  zrovna
pár  dní  pøed
v y s t o u p e n í
pøijela  Charita
Broumov  pro
vìci, které zbyly
z  Charitativního
bazárku. A nedo
patøením  sbalili

i  v�echny  kostýmy
a rekvizity, které paní
uèitelka  vyrábìla.
Kdy�  jsme to zjistili,
nastala  panika,  ale
paní  uèitelka
Korbelová  je  ú�asný
optimista  a  vyrobila
v�e v rekordním èase
znovu.  Pak  jsme  se
tomu  i  zasmáli.
Jenom  jsme  si
pøedstavovali, jak asi
nìkdo  koukal,  kdy�
dostal  kostýmy  víly
Amálky  a  dal�í
podobné � nesmysly�. Hlavnì, �e v�echno dobøe dopadlo a malé
taneènice mohly vystoupit.

V sobotu 12. prosince jste se mohli zajít podívat na vernisá�
ji�  neodmyslitelné  výstavy  �Rouhùv  vele�ínský  betlém�  na
Kantùrkovec,  kde  opìt  vystoupily  dìti  ze  ZU�  (orchestr  pod
vedením M. Bù�kové, zpìváèci pod vedení J. Falty a výtvarný
obor pod vedením I. Hulíkové).

Souèasnì probíhalo v sále kina Vánoèní vystoupení taneènic
orientálního tance FARHA, které má ve Vele�ínì ji� mnohaletou
tradici a je to v�dy pøed Vánocemi pøekrásná hudební a taneèní
podívaná, která prostì k tomuto èasu ve Vele�ínì neodmyslitelnì

patøí.
T ø e t í

adventní  nedìli
jsme si mohli ve
Výstavní  galerii
J a k u b
v y s l e c h n o u t
koncert  sólistù
J i h o è e s k é h o
d i v a d l a
v  Èeských
Budìjovicích.
Na  jeho
uspoøádání  mìl  nejvìt�í  zásluhu  Pepa  Falta  a  spolu  se  svými
kolegy z divadla nám pøipravili krásný hudební zá�itek.

Abychom  nezapomnìli  na  na�e  star�í  spoluobèany
v pøedvánoèním èase, nav�tívila nás úterý 15. prosince Pavlína
Filipovská,  která  zavzpomínala  na  svùj  �ivot  i  vánoèní  zvyky
a zazpívala nìkolik svých písnièek.

Pak  u�  nás  èekal  pátek  18.  prosince,  kdy  jsme  pro�ili
odpoledne s betlémy. Bohu�el témìø celý den pr�elo, ale zrovna
na  vystoupení  dìtí  se  poèasí  na  chvíli  umoudøilo.  Dìti
z výtvarného boru ZU� pøedstavily  pod vedením Ivy Hulíkové
krásný keramický betlém, který byl po celé Vánoce k vidìní na
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K o n e c
listopadu  byl  v
klubíèku  vìnován
pøípravám  na
v á n o è n í
charitativní  trh.
Velké  díky  patøí
v�em,  kteøí  se
podíleli  na  této
ú�asné  akci.
Dìkuji za domácí i
spoleèné  tvoøení,
za  prodej  i  nákup,
za  spousty
krásných  výrobkù
a  dobrùtek,  za
lahodný  punè  jak
pro  dospìlé,  tak  i
pro dìti.

I v prosinci jsme mìli v  klubíèku nabitý program.
V  pátek  4.prosince  nás  nav�tívil  v  klubíèku    Mikulá�

s drobnou nadílkou pro malé èertíky, kterých se jako ka�dý rok
se�lo po�ehnanì.

Ve støedu  16. prosince pøi�el do klubíèka Je�í�ek, který dìtem
pøinesl  pár  drobných  dáreèkù  do  na�eho  výtvarného  koutku.
Ochutnali  jsme  spoleènì  výborné    domácí  cukroví,  uvaøili  si
voòavý èaj a  spoleènì oslavili Vánoce a  rozlouèili  se  s  rokem
2015.

Díky dotaci mìsta Vele�ín jsme  letos zainvestovali do nákupu
elektrického  mlýnku  na  obilí  a  také  jsme    nakoupili  velkou
spoustu zajímavých knih do na�í miniknihovny. Velice si  toho
vá�íme a  mnohokrát dìkujeme.

V novém roce se  tì�íme na na�e spoleèná setkání, která se
konají  ka�dou  støedu  a  pátek  od  9:30  do  11:30  v  prostorách
klubíèka. Fotky a více informací najdete na facebooku.

Za MC Vele�ínské klubíèko Vám  v�em pøeji v novém roce
mnoho zdraví, lásky a spokojenosti

Lenka Moravcová

  V  sobotu
5.prosince  veèer
zavítal  Mikulá�
s  èertem  a  andìlem
i  na  Vele�ínské
nádra�í  do  hospody
U  Hamerníkù,  aby
spravedlivì  posoudil
zásluhy  a  høíchy
malých  chovatelù.
  Mikulá�  byl
dobrotivý,  a  tak
rozdal nìkolik desítek
balíèkù s dárky.

Akci  pøipravili  chovatelé  ze  Základní  organizace  ÈSCH
Støíte�. Podìkování patøí man�elùm Strnadovým, kteøí poskytli
zdarma sál.

            Za ZO Støíte�
Eva Bicková

schodech pøed Jakubem.
Dìti  z  M�  nacvièily  se
svými  uèitelkami
(Majkou M., Zdeòkou K.,
Alenou K. a Hankou T.)
�ivý Betlém. Dostavil se
i  Josef  s  Marií  a  �ivý
Je�í�ek  Zuzanka).  Dìti
pøedná�ely,  zpívaly  a  k
tomu  je  doprovodil
orchestr  ZU�  pod
vedením M. Bù�kové. Na
konci  sice  v�ichni  zase

tro�ku zmokli, ale vzhledem k okolnostem v�echno dopadlo dobøe.
Veèer  18.  prosince  jsme  uspoøádali  v  sále  kina  �ROCKO

VÁNOCE�,  na  kterých  vystoupily  kapely  Dìtský  pokojíèek,
SWT, Fontanela a OSA Killers. A v  sobotu 19. prosince nám
veèer pøivezli vele�ín�tí hasièi Betlémské svìtlo, pro které jste si
mohli v�ichni pøijít k radnici.

Celý  advent  jsme  zakonèili  20.  prosince,  kdy  ve Výstavní
galerii Jakub vystoupila Pavlína Jí�ová se svojí dcerou Adélou
Joná�ovou  a  jejich  koncert  byl  opravdu  krásným  zakonèením
celého mìsíce.

Pak u� nás èekaly Vánoce a 26. prosince jste mohli nav�tívit
hned tøi akce. A mohu øíci, �e mnozí je i stihli. Byla to Medovina
na hradì Vele�ín, která je neodmyslitelnou akcí Spoleènosti pøátel
mìsta Vele�ína, Lapkù od Mal�e, ÈSOP a Sdru�ení Hrady na
Mal�i.

Od 16 hodin jsme mohli v kostele Sv. Václava vidìt ��ivý
betlém  paní  uèitelky  Marie  Havlové�,  který  zorganizoval  P.
Kozák a k druhému svátku vánoènímu ji� neodmyslitelnì patøí
veèerní  koncert
Chrámového  smí�eného
sboru, který zazpíval pod
vedením  Maru�ky
Pe�kové,  kromì  jiného,  i
�Èeskou  m�i  vánoèní
J.J.Ryby�.

Advent  ve  Vele�ínì
byl  opravdu  bohatý  na
zá�itky.  Na  v�ech
vystoupeních, koncertech
i  venkovních  akcích,  se
podílelo  veliké  mno�ství
obìtavých  lidí.  Dìkuji
tedy  v�em.  Èlenùm
spolkù,  dobrovolníkùm,
paní  uèitelkám,  dìtem  i
rodièùm,  v�em,  kteøí
nehledí na èas ani poèasí
a  pomáhají  vytváøet  tu
krásnou  pøedvánoèní  atmosféru.  Dìkuji  vedení  Z�  i  ZU�,  �e
podporují  aktivity,  které  urèitì  mohou  být  pro  dìti  velkým
pøínosem.

V dobì, kdy dostáváte do ruky tento zpravodaj, je ji� rok 2016
v  plném  proudu.  Pøeji  vám  tedy  jménem  v�ech  zamìstnancù
Kulturního  a  informaèního  centra  mìsta  Vele�ín  úspì�ný  rok
2016, aby byl pokud mo�no klidnìj�í, ne� ten pøedchozí.  V�em
na�im spolupracujícím organizacím i jednotlivcùm dìkujeme za
pomoc na v�ech akcích bìhem celého  roku a doufám, �e na�e
spolupráce  potrvá  i  nadále  a  �e  se  ve  zdraví  budeme  zase
potkávat.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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Na�e �kola neusnula zimním spánkem, ale i v prosinci o�ila
mnoha akcemi. To,  jak se povedly, mù�ete posoudit  tøeba i ve
fotogalerii na na�em webu (www.zsvelesin.cz).

Tradièní mikulá�skou nadílku pojali na�i devá�áci ve velkém
hereckém stylu a pøipravili se svými tøídními uèitelkami (Evou
Codlovou a Janou Baèovskou) hezký den nejen pro své mlad�í
spolu�áky z prvního stupnì, ale i pro dìti v na�í �kolce (4. 12).

Hodina moderní chemie (15. 12.), kterou pro nás pøipravily
studentky V�CHT z Prahy byla pøíjemným zpestøením výuky pro
�áky druhého stupnì.

�áci  7.  B  si  pod  vedením  tøídní  uèitelky  Evy  Bickové
pøipravili  pøedvánoèní  pøedstavení  pro  své  malé  spolu�áky.
Premiéra byla ve støedu 16. 12. pro �áky druhých tøíd. Ve ètvrtek
se  v  upravené  uèebnì  hudebny  vystøídali  ostatní  prvostupòoví
�koláèci  a  tého�  dne  mohli  pøedstavení  shlédnout  i  rodièe
protagonistù. Pro dìti z mateøské �koly zahráli  svùj betlémský
pøíbìh v pondìlí 21. 12. dopoledne.

Tradiènì povedenou a hojnì nav�tívenou akcí  jsou Vánoce
ve �kolní dru�inì (16. 12). Tøídy na�í dru�iny se takøka vylidnily
a ve�keré dìní se pøesunulo do vestibulu a na chodby. Na mnoha

stanovi�tích si dìti i se svými rodièi mohli vyrobit nejen netradièní
vánoèní ozdoby, ale tøeba i miniaturní levandulový pol�táøek. Do
organizace a pomoci v jednotlivých dílnách se aktivnì zapojily
i  nìkteré  paní  uèitelky  a  nìkteøí  star�í  �áci  a  �ákynì,  kterým
bychom rádi i touto cestou podìkovali.

Zdenìk Vaclík

V pondìlí 25.  ledna se v sálku ZU� ( areál SO� ) od 18
hodin uskuteèní

Srdeènì vás zveme.
ZU�
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Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které vele�ínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.

Sbìrný  dvùr  Vele�ín  se  nachází  v  ulici  Za  Humny,  pod
areálem Zemìdìlského dru�stva.

Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijímat tyto druhy odpadù:
Pneumatiky,  døevo,  døevìný  nábytek,  objemný  odpad  

postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina, matrace, papír a lepenka,
plasty,  �elezo  a  kovy,  textil,  polystyren,  eternit,  nebezpeèné
odpady  plechovky od barev, øedidel, zneèi�tìné hadry, olejové
filtry,  IPA,  zpìtný  odbìr  elektrozaøízení,  televize  a  monitory,

V  sobotu  21.11
probìhl  II.  Charitativní
bazárek.  Tentokrát  byl
výtì�ek  vìnovaný
Fandovi  Zlikovi
z  Malont.  Oproti
loòskému  roku  byla
kromì  samotného
bazárku  poøádaná
i  aukce  na  internetu
a  Krkono�ská  pohádka
pro  dìti.  Celkový
výtì�ek  pro  Fandu  byl
23 611 Korun. Jediný náklad,  který byl odeèten bylo 600
Korun   dopravné pro divadelní skupinu Bezvadydivadlo,
která nám jinak zahrála zcela zdarma. Neprodané vìci byly
rozdìleny dle potøebnosti � pytel obleèkù byl odvezen na
dìtské  oddìlení  v  Èeském  Krumlovì,  èást  vìcí  byla
odvezena  spoleènì  se  sbírkou  poøádanou  v  Kamenném
Újezdì do Azylového domu pro matky a dìti v Èeských
Budìjovicích a zbytek vìcí  si odvezla Charita Broumov.
Dìkuji mìstu Vele�ín za poskytnutí prostor a organizaèní
pomoc, dìkuji dárcùm, nakupujícím, úèinkujícím pohádky
a  divákùm,  dìkuji  maminkám,  které  mi  pomáhaly
pøipravovat vìci na bazárek a hlavnì mé pravé ruce Petøe
Císaøové, která mi pomáhala s celkovou organizací.
Bez Vás v�ech by to ne�lo. Tak snad, zase za rok.

Bc. Michaela Jaro�ová

drobné  elektrozaøízení    rádia,  poèítaèe,  vysavaèe,  lednice,
praèky, myèky, monoèlánky.

Ní�e uvedené odpady lze dovézt v omezeném mno�ství, a to
max. 1xroènì:
  beton, cihly, ta�ky, smìsné stavební odpady,

zemina a kamení, hlu�ina                      750 kg
asfaltové smìsi obsahující dehet � IPA   500 kg
stavební materiály obsahující azbest eternit   500 kg
objemný odpad   150 kg
pneumatiky         4 ks
nebezpeèné odpady � barvy, laky, oleje,
plechovky zneèi�tìné  aj.     100 kg

V pøípadì vìt�ího mno�ství ne� je uvedený limit, je mo�né
odpad ulo�it za poplatek (ceník za ulo�ení odpadu je u obsluhy
sbìrného dvora), nebo je mo�né si objednat u spoleènosti KAPEX
s.r.o. velkoobjemový kontejner.

Kontaktní osoba: Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta,
tel.: + 420 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

V areálu sbìrného dvora se vykupují tyto druhy odpadù:
�elezo, mìï, hliník, olovìné akumulátory, kabely, papír  a

jiné

Od 1. dubna 2015 probíhá výkup bezhotovostnì pro v�echny
druhy vykupovaných odpadù.

Aktuální  ceník vykupovaných odpadù  je  vyvì�en na bránì
sbìrného dvora a u obsluhy sbìrného dvora.

Za provozovatele KAPEX s.r.o., Pavel Peroutka,
tel.:+420 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz.

V prosinci se ve �panìlsku v pøímoøském letovisku Lloret de
Mar konalo mistrovství Evropy v sálovém fotbale hráèù do 21
let. Na�e mìsto mìlo v reprezentaèním výbìru Èeské republiky
jednoho  zástupce  �  dvacetiletého  Jakuba Grznárika  z Chodèe,
jinak  studenta  Karlovy  univerzity.  Jakub  nastupuje  v  barvách
Bombarïákù  Vìtøní,  hrajícího  celostátní  ligu.  Èeský  tým  se
probojoval a� do finále, ve kterém podlehl Belgii 1:4. Grznárik
napomohl k úspìchu èeských futsalistù velkou mìrou: V základní
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Vá�ení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení!
Stejnì jako v minulých letech Vás znovu v tento èas oslovuji

a zvu, ve spolupráci s místním KIC na cestovatelská promítání.
Opakovanì pøijí�díme do Vele�ína v mìsících  leden � bøezen,
abychom  Vám  s  mými  hosty    profesionálními  prùvodci,
cestovateli, novináøi, fotografy i nenapravitelnými dobrodruhy 
zpøíjemnili zimní veèery touláním  po na�í planetì pøi poutavých
i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow.

Nenechte  si  ujít  jistì  atraktivní  program  a  radìji  si  hned
poznaète do kalendáøù:

Datum    Téma
19.1.        NEPÁL
16.2.        SEVEREM  RUSKA
22.3.        INDONÉSIE

Na sále kina budeme zaèínat tradiènì od 18. hodiny.
Ke  ka�dému  z  veèerù  se  ve Vele�ínském  zpravodaji  v�dy

vrátím podrobnìji i v následujících mìsících. Nyní tedy promítání
a povídání lednové:

NEPÁL
19.1.2016

Kdy� se øekne Nepál, ka�dý si pøedstaví pøedev�ím Himaláje
a jejich grandiózní osmitisícové �títy. Nejsou to ale jenom hory
a  v�eobecnì  pøekrásná  vysokohorská  krajina  co  do  této  zemì
pøitahuje tolik turistù. Jsou to i milí, vìènì usmìvaví a pohostinní
lidé s exotickou (hinduistická a buddhistická) kulturou.

Nepál je jednou z nejchud�ích a nejménì rozvinutých zemí
svìta,  a�  polovina  obyvatelstva  �ije  pod  hranicí  chudoby.
Pøerozdìlení  bohatství  mezi  obyvatelstvo  je  v  souladu  s
pøerozdìlováním v mnoha  rozvinutých  a  rozvojových  zemích:
nejbohat�ích  10%  domácností  kontroluje  40%  národního
bohatství  a  nejchud�ích  10%  vlastní  pouze  3%.  Nepálský  trh
práce s 10 miliony pracovníky trpí vá�ným nedostatkem vzdìlané
kvalifikované pracovní síly. Zemìdìlství (pøedev�ím pìstování
rý�e, kukuøice a obilí, zpracování cukrové tøtiny, tabáku,  mléka
a masa vodních buvolù) zamìstnává 81% pracovní síly, slu�by
16%  a  øemesla  3%  obyvatel.  Míra  nezamìstnanosti  dosahuje
poloviny  obyvatelstva  v  produktivním  vìku.  Tak�e  mnoho
Nepálcù hledá práci v Indii, zemích Perského zálivu a Malajsii,
kde jsou novými zdroji práce.

I  pøes  zpomalení  rùstu  v  turistickém  odvìtví  hospodáøství
zavinìné ne��astnými politickými událostmi pøedstavuje Nepál
významný a atraktivní turistický potenciál.

Pojïme se sem tedy vydat s Táòou Zavøelovou, prùvodkyní
turistù v Nepálu,  na pohádkový trek kolem Manaslu a tajemného
království Mustang.

 Jaroslav ZEMAN, turistický prùvodce

skupinì se blýskl dvìma hattricky a rozhodl také v semifinálovém
boji s Katalánskem, které ÈR vyhrála tìsnì 1:0. Ve finále nahrával
na jedinou branku èeského výbìru. Po zásluze tak obdr�el trofej
pro nejlep�ího støelce turnaje.

Pùlka florbalové sezony je za námi. Vele�ínské áèko, hrající
Regionální  ligu  mu�ù  (sdru�ená  soutì�  pro  Jihoèeský  kraj  a
Vysoèinu) se vy�vihlo na ètvrtou pozici, pøesto�e se v prùbìhu
vyskytlo nìkolik výsledkových zakolísání a zejména v zápasech
se  slab�ími  soupeøi  nedoká�eme  prùbìh  hry  uklidnit.  Roman
Vraspír  je  na  10.  místì  kanadského  bodování  s  12  góly  a  8
asistencemi. Na�e béèko, úèastník Jihoèeského pøeboru, se dr�í
na  6.  pozici  a  Václav  Písek  si  vystøílel  bronz  v  bodování
s úctyhodným prùmìrem tøí bodù na zápas. Platnými hráèi je i
nejstar�í hrající dvojice v Jihoèeském kraji � Jan Rytych a Pavel
Kohoutek,  která  stále  doká�e  pøipravit  soupeøùm  pøed  jejich
brankou horké chvíle. Od záøí 2015 znovu bì�í tréninky pro star�í
a mlad�í  �áky,  kterých  je  dohromady 35. Velmi  nás  tì�í  tento
zájem a zároveò si vá�íme ochoty rodièù nám pomoci s organizací
zápasù.    Na�e  èinnost  by  nebyla mo�ná  bez  podpory mìsta  a
sponzorù, kterými jsou Stavebniny J+K, Linde Pohony a Oriflame
M. Pufferová.

Za FBC Vele�ín Petr Vágner

Leto�ní  vánoèní  turnaj  byl  pro  vìt�inu  hráèù  premiérový,
proto�e se uèí pingpong teprve od záøí, tak�e nìkdy se jim tøeba
nepovedlo  podání  nebo  kvùli  trémì  tro�ku  zazmatkovali,  ale
bojovali stateènì, co� se líbilo nám trenérùm a nejvíc samozøejmì
rodièùm. Pìkné ceny od firmy A.S.A. Èeské Budìjovice dìti moc
potì�ily a budou cennou vzpomínkou.

Jména vítìzù:

1. Jaroslav Ma�ek,  2. Milan Kabíèek, 3. Jakub Postl;

1. Nikola Proke�ová, 2. Nikola Maurencová, 3. Jakub Kozelský;

1. Matyá� Borovský, 2. Samuel  Balek, 3. Ester Jirkalová.

 Hodnì úspìchù v roce 2016
Vám pøeje D. Javoøíková.

Na zaèátku února vás zveme na pøedná�ku

s  promítáním  fotografií.  Následovat  bude  výstava  tìchto
fotografií, která vznikla na základì mnoha cest M. Ko�eluha do
Francie. M. Ko�eluh realizoval tuto výstavu v prosinci na Nových
Hradech a mìla veliký úspìch. Vy si ji budete moci prohlédnout
i ve Vele�ínì v únoru ve Výstavní galerii Jakub.

Pøesné termíny se vèas dozvíte z kulturního pøehledu na únor
a z plakátù.

KIC mìsta Vele�ín
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Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Vele�ínského zpravodaje:
Kulturní  a  informaèní  centrum  mìsta  Vele�ín,  budova  kina,

email: kino@kinovelesin.cz
Turistický servis mikroregionu Pomal�í: www.pomalsi.cz
Kavárna JAKUB � rezervace míst: 602 218 254

(Lucie �lunková )
Kinokavárna RELAX � rezervace míst: 721 375 895

( Lenka �vecová )

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

salonek s interaktivní tabulí  ( budova kina )
sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìj�í promítací technikou,
i stolová úprava

  � mo�nost    poøádání  komornìj�ích
pøedná�ek ( øadová i stolová úprava)

s promítacím zaøízením
Kontakt:   Hana Rù�ièková ( 607 806 439)
    Jaroslav Bartizal ( 725 919 382 )



9



10

èíslo 1  2016   vydáno ve Vele�ínì dne
31.12.2015

Vydavatel: Kulturní a informaèní
centrum mìsta Vele�ín,

Dru�stevní 596, 382 32, IÈ 71184198
Internetová podoba na: www.velesin.cz,
www.velesin.ois.cz,  www.kicvelesin.cz
kino@kinovelesin.cz,  Tel.: 380 331 003

+ zázn., Tel.+ Fax: 380331016
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

, sedacích
souprav a interiérù.

 panelových
domù.
Vele�ín a okolí � doprava
zdarma .
Tel: 702 971 117
bittnerjan9@gmail.com

KIC mìsta Vele�ín má nové stránky. Najdete tu pøehled v�ech èinností
a slu�eb, které provozujeme, nabízíme a zaji��ujeme. Stránky jsou i
barevnì rozli�ené podle jednotlivých slu�eb. Jsou zde kontakty na
v�echny zodpovìdné pracovníky i online rezervace na kino a kulturní
akce.  Stránky se je�tì budou dotváøet podle potøeb nás i náv�tìvníkù.


