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   Na posledním zasedání zastupitelstva bylo nastoleno
nìkolik otázek, které se týkaly zejména budoucnosti mìsta.
Na  pøechodnou  dobu,  ne�  budou  známy  finanèní  zdroje
a zastupitelé naplánují konkrétní vý�i výdajù v roce 2017,
se bude øídit ekonomika mìsta rozpoètovým provizoriem,

které zajistí chod mìsta na první dva mìsíce roku. Bìhem
prosince  a  prvních  mìsícù  roku  se  v�ak  musejí  podat
�ádosti  o  dotace,  proto  zastupitelé  schválili  pøípravu
V.  etapy  regenerace  sídli�tì  Nad  Cihelnou  �  Na  Vr�ích,
zateplení  budovy  U  Zlaté  podkovy,  výstavbu  èistírny
odpadních vod Holkov , vodovodu v Chodèi i na Holkovì
a  pøípravu  prací  na  revitalizaci  soustavy  èistírny,
výtlaèného zaøízení a sanace usazovacího rybníku �indeláø.
          Dal�í  otázkou,  kterou  se  zabývalo  zastupitelstvo
v prosinci, bylo stanovení  cen vody. Zvý�ení ceny surové
vody, které po�aduje Povodí Vltavy za 1m3, se odrazilo na
nákupní  cenì  ze  soustavy  navý�ením  z  12,73  Kè/m3  na
13,56  Kè/m3.  To  má  samozøejmì  vliv  na  stanovní  vý�e
vodného,  ale  i  stoèného.  Zastupitelé  pøi  ponechání

dvouslo�kové ceny odsouhlasili novou cenu pohyblivých
slo�ek,  a  to  u   a

.  Pevná  slo�ka  za  vodomìr  v  nejbì�nìj�ím
tarifu zùstává na stejné vý�i jako loni ( ).
          Jako  dlouhodobý  výhled  volení  zástupci  pøijali
upravenou  verzi ,
ve  kterém  je  popsán  nejen  výchozí  stav,  slabé  a  silné
stránky  mìsta,  ale  hlavnì  nastolena  budoucnost  a  smìr
vývoje  Vele�ína.  Jeho  druhou  èástí  je  tzv.  zásobník
projektù  s  konkrétními  návrhy  akcí,  staveb  a  dal�ích
aktivit urèených pro uspokojení nej�ir�ích potøeb obèanù.

          Na  tìchto  bodech  se
zastupitelé  shodli.  Souhlasili
v�ak  i  s  podáním  opravného
prostøedku  v  soudním  sporu,
kdy  Øímskokatolická  farnost
Vele�ín  �alovala  stát  i  mìsto
o  navrácení  zhruba  23  ha  les
ních  pozemkù  (co�  je  mimo
chodem  více  ne�  polovina
v�ech  lesù  v  majetku  mìsta).
Okresní soud �alobu zamítl, ale
krajský  soud  rozsudek  obrátil
a  naøídil  mìstu  lesy,  které
tehdej�í  místní  národní  výbor,
jako  organizaèní  slo�ka  státu,
obdr�el  od  státních  lesù
pøídìlem,  vrátit.  Starost  a  péèe
øádného hospodáøe, tedy mìsta,

by ve�la vniveè, a proto rozhodnutí mìsta je vyu�ít práva
nového projednání.
          Obèanù  mìsta  a  �ir�ího  okolí  se  týká  otevøení,
resp.obnovení   provozu dvou zaøízení, které ve Vele�ínì
urèitou  dobu  nefungovala.  Od  ledna  bude  zprovoznìna
nová lékárna v �lékaøském domu� v prostorách Jihostroje
a  nového  nájemce  si  na�la  restaurace U Zlaté  podkovy.
Svým posláním odli�ná, ale potøebná zaøízení si urèitì své
�klienty� najdouJ.

        Úspì�ný a pokud mo�no bezproblémový rok 2017
          v�em pøeje

Josef Klíma, starosta mìsta

Vele�ínská èistírna odpadních vod. I zde se bude v leto�ním roce hodnì investovat do plánovaných oprav.
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Pohodový  rok 2017 pøeji nám v�em. Snad  se nám  to pøání
vyplní. Shon závìru minulého  roku  je za námi a pøipravujeme
plány pro dal�í sezónu.

Zastupitelé  schválili  Plán  rozvoje  mìsta  Vele�ín  na  dal�í
období  a  tak  je  opravdu  z  èeho  vybírat.  Snad  se  nám  podaøí
realizovat  dlouhodobì  pøipravovanou  akci  Kanalizace  a  èov
Holkov a zavést vodovod do Chodèe.V dne�ní dobì by mìl být
pøístup  k  pitné  vodì  a  kvalitní  kanalizaci  standardem  a  ne
výjimkou.
   Nechci  tady  vyjmenovávat  navrhované  investièní  zámìry,
o  tìch  bude  rozhodovat  zastupitelstvo  na  zaèátku  roku.  Podle
,,obodování� jednotlivých návrhù bude potom sestavený seznam
akcí  do  vý�e  mo�ných  pou�itých  financí.  Pøedpokládám,  �e
v únoru bude seznam schválený. Pokud máte nìjaký podnìt nebo
nápad,  mù�ete  ho  pøedat  nìkterému  ze  zastupitelù  nebo  na
podatelnu    do  9.1.2017.  Na  tento  den  je  svolané  neveøejné
pracovní zasedání zastupitelstva.

Na rok 2017 se pøipravuje i bohatá nabídka kulturního vy�ití.
Tady bych  rád  vybídl  dobrovolníky  z  øad  veøejnosti,  k  podání
pomocné ruky pøi pøípravách na veøejné akce a úklidu po jejich
ukonèení (stany, stoly, lavice atd.). Tady je opravdu ,,ka�dá ruka
dobrá�.

Na  jaøe  a  na  podzim  probìhnou  ji�  tradièní  akce Ukliïme
svìt.  Na léto plánujeme pod zá�titou ÈSOP ukázky tzv. ,,o�ivlé
historie�  a  rádi  bychom  zopakovali  úspì�nou  akci  ,,Náv�tìva
lapkovského  le�ení�.  Tam  si  mohli  malí  i  velcí  osahat  a
vyzkou�et zbranì støedovìku, od kyje po katapult. V loòské roce
si to úèastníci docela u�ili.

Chtìl jsem vás hned na zaèátku roku tro�ku navnadit, máte se
prostì na co tì�it.
Je�tì jednou v�em klidný, ��astný rok 2017 a pevné zdraví.

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

Jako obvykle pár kontaktù � pro jistotu.
MP  604 189 828, 736 600 799, mp@velesin.cz

 pøedák prac. skupiny: 603 537 754

  panu  starostovi  Mgr.  Klímovi  za  pøání  k  mým
narozeninám a paní Bohdalové za milou náv�tìvu s pøedaním
daru.
                    Klement Franti�ek

  panu  starostovi  za  blahopøání  a  paní  Bohdalové
za milý dárek k mým kulatým narozeninám.

Marie Faltová

Je tady konec roku a na zaèátku ka�dého roku si ka�dý dìláme
�poøádek�  v  tom,  co  jsme  udìlali  nebo  neudìlali. A  slu�í  se  také
podìkovat v�em, kteøí nám jakkoliv pomohli.

V�ichni, kdo se zapojují do veøejného dìní ve Vele�ínì, mají za
sebou hektické období. Je�tì ale, ne� zaèal advent, uspoøádala Mí�a
Jaro�ová  ji�  tøetí  charitativní bazárek. Pomáhaly  jí  dal�í maminky
a  o  jeho  smyslu  a  výtì�ku  jste  si  mohli  pøeèíst  v  prosincovém
zpravodaji. Dùle�ité  je,  �e výtì�ek z bazárku pomù�e  tam, kde  je
potøeba.

 Advent  zaèal  ji� 27.  listopadu a opìt  jsme za pomoci dal�ích
spolkù a mnoha dobrovolníkù, uspoøádali Adventní charitativní trh.
Ne� ale samotný trh zaène, pøedchází tomu hodnì pøíprav. Napøed
se musí v�echny stany postavit, nainstalovat elektrika, nanosit stoly,
vaøièe a v�echno zbo�í. S tím nám pomáhali èlenové pracovní skupiny
mìsta a také na�i �vìrní� pomocníci Kája Klein a Jirka Rù�ièka ml.
O rozvedení elektriky se postaral Jirka Rù�ièka st. Vzhledem k tomu,
�e pr�elo, jen se lilo, to nebylo jednoduché.

Dìkuji  dámám a pánùm ze Spoleènosti  pøátel mìsta Vele�ína,
proto�e oni  patøí  k  tìm nejstar�ím úèastníkùm  trhu  a  za  leto�ního
de�tivého poèasí to nebylo nic pøíjemného. Dìkuji i vrchnímu pekaøi
Pavlovi Rouhovi a pekaøkám Janì H. a Marcele �. za kreativní peèivo.
Za uvaøení speciálního punèe Járovi  B. a prodej medoviny a dal�ích

teplých  pochutin  ji�  zku�eným  dámám  a  pánùm  ze  spoleènosti.
A také za prodej peèených klobás, které opìt dodalo øeznictví Foitl.

Na dal�ím stánku jsme pekly za KIC opìt cmundu a palaèinky.
Tìsto na cmundu bylo opìt z 40 kg brambor a dìkujeme za mo�nost
je  nastrouhat  Mirce  Foitlové  ,  paní  kuchaøce  Jaru�ce  a  dal�ím
prodavaèkám za poskytnutí azylu u nich v kuchyni. Kolegyni Janì
T.a  dlouholetým pomocnicím Danì Grillové a Vìøe Klevcovové,
které  neúnavnì  celé  odpoledne  pekly,  mazaly  a  prodaly  úplnì
v�echno, co se dalo sníst. Dìkuji kolegyni Lence, která prodávala
svíèky z dílny paní Vackové ze Skøidel, ale  také ko��ata od pana
Krátkého, perníèky od paní Houskové, peèené èaje od Verèi a Jitky
Miku�kové, koláèky od paní Slámové a keramiku dìtí ze Z�, které
ji vyrobily pod dohledem E. Bickové. Pomoci nám pøi�ly i skautky
K. To�ilová a M. Vrchotová, tak�e smutno nám opravdu nebylo.

Dal�ím stánkem bylo stanovi�tì maminek z Klubíèka. Maminky
jsou velice kreativní a ka�dý rok roz�iøují svùj sortiment. Roz�iøují
nejen  nabídku  vánoèních  ozdobièek,  ale  vsadily  na  jistu. A  to  je
dobré teplé pití. A letos to opravdu bylo potøeba, proto�e nám obèas
tekla  voda  i  za  krk.  Urèitì  se  o  jejich  úèasti  na  trhu  doètete
v samostatném èlánku, který dávají pravidelnì do zpravodaje.

Dal�í  prodávající  byla  také  dlouholetá  spolupracovnice  Iva
Hulíková, která nabízela výrobky dìtí ze ZU�. A vedle ní byly ve
velké  pøesile  pracovnice Charity Kaplice,  které  nabízely  výrobky
svých klientù. Poslední velkou skupinu na�ich spolupracovnic tvoøily
ji� tradiènì paní uèitelky z M�. Ty mají v�dy kromì jiného i krásné
vìnce, na které  jim korpusy vyrábìla paní Gajová. A  teï k  tomu
nejdùle�itìj�ímu.

Je to témìø o 5 tisíc více, ne� v loòském roce a
v této èástce je i finanèní dar, který dostáváme ji� nìkolik let od Ing.
Hany Pe�kové. Výtì�ek rozdìlíme opìt na nìkolik èástí a pøedáme
je v lednu. O tom vás budu informovat v únorovém èísle zpravodaje.

Souèástí první adventní nedìle je rozsvícení vánoèního stromu.
O výbìru, pøevozu a postavení vánoèního stromu, jste byli informo
váni u� v prosincovém èísle zpravodaje. Já bych se chtìla vrátit je�tì
ke zdobení stromu, kterého se ujali hasièi Kája Klein, Patrik Chumlen
a  Jiøí  Kube�.  Spoleènì  se  èleny  pracovní  skupiny mìsta  trpìlivì
zdobili strom témìø 6 hodin. Podle mého názoru se jim to opravdu
povedlo a já jim je�tì jednou dìkuji.

Vánoèní  strom  jsme  rozsvítili  tedy  27.11.2016  v  17  hodin
a  pomohly  nám  pøi  tom  dìti  z  pìveckých  sborù  Z�,  které  mìly
na starost paní uèitelky Ol�anová, Janèáøová a Böhmová. Doprovo
dila je Venkovská dudácká muzika Bedrník a nazvuèil je B.Havlíèek
ml. Rozsvícením stromu jsme zahájili advent ve Vele�ínì.

Prvního prosince pøipravilo KIC mìsta Vele�ín v sále kina pro
dìti mikulá�skou nadílku. Divadélko KOS zahrálo  svoji  pohádku
Mrazík a Kutilka a potom u� se mohlo nadìlovat. Tentokrát jsme se
nenechali zaskoèit a pøipravili jsme nadílky pro 150 dìtí. A vy�lo to
skoro pøesnì. A opìt bych chtìla podìkovat tìm, kteøí nám na nadílky
pøispìli.  Je  to  ji�  tradiènì  Jednota Kaplice,  její�  zástupkynì  paní
Sumerauerová a Syslová, si na nás v�dycky vzpomenou. Tentokrát
nám  pøispìly  èástkou  2  000,  Kè.  Dále  dìkuji  kadeønici  Lence
�vecové, která nám pravidelnì do nadílek vìnuje dobroty. Zbytek
nákladù vzalo na  sebe KIC mìsta Vele�ín a na�e  servírka, Lenka
�vecová, je krásnì zabalila.

Druhou  adventní  nedìli  4.  prosince,  jsme  se  se�li  v  19  hodin
ve  Výstavní  galerii  Jakub  na  �Vánoèním  setkání�  se  zpìváky
z Jihoèeského divadla v Èeských Budìjovicích, kteøí nám pøipravili
pøíjemnou hodinku se známými muzikálovými i vánoèními písnìmi.
Dìkuji hlavnì iniciátorovi tohoto koncertu, Josefu Faltovi.

V  pátek  9.  prosince  jsme
v 15.15 na pokyn z rádia Impuls
vypustili balónky s pøáním k Je
�í�kovi. Tentokrát jich bylo 203.
Tak snad dolétly tam, kam mìly.

Tøetí adventní nedìli 11. pro
since, jsme si mohli pøijít zazpí
vat do sálu kina na Pøedvánoèní
zpívání  s M+L. Atmosféra  byla
velice  pøíjemná,  pøedvánoèní  a
ani se nám nechtìlo domù.

Ve  ètvrtek  15.  prosince  se
zapojily do pøedvánoèních akcí i
dìti z výtvarného oboru ZU� ve Vele�ínì, které pøipravily taneèní
vystoupení v sále kina. Paní uèitelka Ludmila Korbelová má mnoho
malých taneènic, kterých bylo plné pódium a ty nejmen�í nechodí
je�tì ani do �koly. Pøipojily se k nim i dìti z hudebního oboru s paní
uèitelkou B. Da�kovou.

Dìti  se  zapojily  i  do  dal�ího  vystoupení. Bylo  to  v  pátek  16.
prosince,  kdy  jsme  pro�ili  odpoledne  nazvané  �Pùjdem  spolu
k Betlému�. Dìti ze ZU� pod vedením I. Hulíkové, nainstalovaly na
schodech u  Jakuba keramický Betlém, který  se od  loòského  roku
rozrostl o dal�í figurky. Pak u� vystoupily dìti z M� �koly s �ivým
Betlémem. Paní uèitelky Z. Kleinová  a M. Müllerová, mìly plné
ruce práce s tìmi nejmen�ími úèinkujícími, ale hodnì je podpoøily
dìti z hudebního oboru ZU�, které jim pod taktovkou paní uèitelky
M. Bù�kové, dìlaly hudební doprovod. Dìkuji i malému Tomá�kovi
v roli Je�í�ka a jeho mamince Nadì, která mìla roli Marie. A samo
zøejmì i Filipovi v roli Josefa.

Hned 17. prosince uspoøádala SPMV na Kantùrkovci vernisá�
k  otevøení  výstavy  �Rouhùv  vele�ínský  Betlém  2016�.  Opìt  zde
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vystupovaly dìti se svým programem.  Hudební doprovod obstarala
paní uèitelka M. Bù�ková se svými svìøenci. Zazpívaly dìti z pìvec
kého sboreèku ZU� J. Falty a za malé andìlíèky se pøestrojily dìti
z výtvarného oboru. Výstava byla zahájena a její autor Pavel Rouha,
ale i autoøi dal�ích Betlémù, byli urèitì spokojeni s náv�tìvností této
nádherné vele�ínské výstavy.

Dìkuji v�em paní uèitelkám, které s dìtmi na adventní vystoupení
nacvièovaly, proto�e je to nároèná práce, èasto s �nejistým� výsled
kem. Pøi venkovních akcích vìt�inou není ideální poèasí nebo se dìti
rozstùòou a  je pak tì�ké dát program dohromady. Dìkuji  i vedení
v�ech �kol, a� u� se jedná o Z�, M� nebo ZU�, �e se aktivnì zapojují
do dìní ve Vele�ínì. Zvlá�tì v adventním èase bychom se bez jejich
pomoci neobe�li a vìøím, �e i pro dìti je úèast na takových akcích,
nezapomenutelným  zá�itkem. A  dìkuji  samozøejmì  i  rodièùm,  �e
dìti podporují a pomáhají �kolám ten vánoèní mumraj zvládnout.

Do adventního dìní
se  zapojili  i  vele�ín�tí
hasièi, kteøí pøivezli 17.
prosince veèer do Vele
�ína  Betlémské  svìtlo.
To jste si mohli bìhem
svátkù  vyzvednout  na
nìkolika místech.

Poslední  adventní
koncert uspoøádalo KIC
mìsta Vele�ín v nedìli
18.  prosince  ve
Výstavní galerii Jakub.
Plná  koncertní  síò
mohla  sly�et  Radka

Vejmelku  s  flétnovým  souborem FLAUTAE ULULATAE.  Jejich
výkon byl ú�asný a urèitì v�em navodil tu pravou vánoèní atmosféru.

Pak  u�  pøi�el  �tìdrý  den  a  po  nìm  26.  prosince  tradièní  akce
Medovina na hradì Vele�ín. Byl to ji� 13. roèník a i kdy� poèasí pøíli�
neslibovalo, nakonec bylo témìø jarní. Podìkování patøí opìt Spoleè
nosti pøátel mìsta Vele�ína, která tuto akci zaji��uje spoleènì s ÈSOP
a Lapky od Mal�e. Náv�tìvnost byla jako obvykle velká.  V�ichni se
rádi po  tìch nìkolika dnech povalování projdou a potom zde  také
potkáte známé, které jinak celý rok nevidíte.

A tento druhý Svátek vánoèní jsme zakonèili v 19 hodin v Chrámu
sv. Václava koncertem Smí�eného chrámového sboru a orchestru m�í
J. Pavlici  MISSA BREVIS a koncertem pro mandolínu v podání
A. Postla. Podìkování patøí v�em èlenùm chrámového sboru i orches
tru,  kteøí  v  pøedvánoèním  èase  nehledí  na  svùj  volný  èas  a  �íøí
pøedvánoèní atmosféru  i za hranicemi Vele�ína. Dìkuji pøedev�ím
sbormistryni Maru�ce Pe�kové, která vede sbor u� mnoho let a dìkuji
v�em i za spolupráci na dal�ích akcích bìhem roku.

Ji� nìkolik let mù�ete vidìt ve Vele�ínì je�tì jeden Betlém. Je to
��ivý Betlém paní  uèitelky Havlové�,  který  o�ivil  její  vnuk,  Petr
Kozák. Mohli jste ho vidìt 27. prosince v Chrámu sv. Václava.

A  aby  nepøi�li  zkrátka  i  vyznavaèi  jiných  hudebních  �ánrù,
pøipravilo KIC mìsta Vele�ína na 30. prosince v sále kina �Rocko
vánoce�,  na kterých  si  zahrála Parní Wanna, Fontanela  a Prasklej
jogurt�.

Máme  za  sebou  nejhektiètìj�í  èást  roku,  na  které  se  podílelo
veliké mno�ství organizátorù, nad�encù i dobrovolníkù. Sna�íme se
vytvoøit  zajímavý  program,  který  je  pøita�livý  pro  rùzné  skupiny
náv�tìvníkù. V�dycky je nejlep�í, pokud ta zábava vychází z na�ich
zdrojù. Rodièe mohou vidìt, co se jejich dìti nauèily a jak jednodu�e
se  dá  udìlat  radost  i  dal�ím  lidem.  Jsem  ráda,  �e  se  opìt  dalo
dohromady  duo Milu�ka  a  Lubo�  Hrdlièkovi,  proto�e  i  to  je  pro
mnohé  z  nás  kus  vele�ínské  historie.  Máme  ve  Vele�ínì  hodnì
�ikovných lidí, kteøí jenom èekají na pøíle�itost, jak se do dìní zapojit.
Proto�e �staøí tahouni� stárnou, jsem ráda, �e nám pomáhají mlad�í
a  hlavnì,  �e  k  tomu  vedeme  dìti.  A  pøedvánoèní  doba  je  pro
stmelování  lidí  ideální.  V  leto�ním  roce  navíc  pøispìla  ke  krásné
atmosféøe i nová pohádka Andìl Pánì 2, kterou jste mohli vidìt ve
vele�ínském kinì v prosinci hned tøikrát. A pro ty, kteøí to nestihli,
ji budeme opakovat je�tì ve støedu 18. ledna od 15 hodin.

Poslední podìkování se netýká adventu. Chtìla bych podìkovat
vele�ínské  kronikáøce,  paní  Oháòkové  a  skupinì  fotografù,  za
vyhotovení krásné barevné publikace Vele�ín 750  let mìsta.  Je  to
hodnotná památka na toto výroèí. K nahlédnutí je v infocentru a je
mo�né si ji i objednat. V infocentru je také mo�no zakoupit novou
knihu Mal�e a pamìtní mince k 750 letùm Vele�ína.

Podìkovat za pomoc a spolupráci bych chtìla také K. Kleinovi,
který  nám  rozvá�í  nezi�tnì  plakáty  na  akce,  dále  v�em nad�eným
fotografùm, kteøí nám dodávají fotografie z místních akcí a které my
potom mù�eme dávat  na FB KIC mìsta Vele�ín,  stránky Pomal�í
a mù�eme je pou�ívat i na barevnou obálku Vele�ínského zpravodaje.
Dìkuji èlenùm klubù a spolkù, kteøí s námi spolupracují a pomáhají
podílet se na veøejném �ivotì a vùbec v�em, kteøí podporují kulturu
ve  Vele�ínì.  Podìkovat  bych  chtìla  také  v�em  svým  kolegùm
a kolegyním, �e zvládají toto pøedvánoèní období na úkor svého volna
a rodin. Ale to u� k práci v kultuøe patøí.

Pøeji  vám  v�em  úspì�ný  a  pokud  mo�no  klidný  rok  2017
a jménem v�ech zamìstnancù Kulturního a informaèního centra mìsta
Vele�ín se tì�ím na dal�í spolupráci a va�i náv�tìvu.

Hana Rù�ièková
øeditelka KIC mìsta Vele�ín

  Konec  listopadu  byl  v  klubíèku
vìnován pøípravám na Adventní 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. Ve støedu
7.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  21. prosince jsme se spoleènì rozlouèili s rokem
2016    a  oslavili  Vánoce  u  �álku  voòavého  èaje  a  výborného
domácího cukroví.

Díky  dotaci  mìsta  Vele�ín  jsme  letos  zainvestovali  do
senzorických hraèek � autíèko a manipulaèní kostka a dále 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  Vám  v�em pøeji v novém roce mnoho zdraví, �tìstí,
lásky a spokojenosti

Lenka Moravcová
( barevné fotografie z èinnosti jsou na str. 2.)

�Ve dnech 4. a 5.11. probìhlo v kynologickém areálu ZKO
Vele�ín u Leti�tì Otevøené mistrovství mláde�e a juniorù ÈKNO
2016,  kterého  se  zúèastnilo  celkem  16  závodníkù  ve  tøech
kategoriích.  Mistrovství  se  zúèastnila  i  na�e  èlenka  Kristýna
Svobodová  se  psem  Dyx  Plavská  rù�e,  která  se  umístila  na
ètvrtém místì v kategorii ZVV1. Velmi dìkujeme v�em závod
níkùm  za  úèast,  sponzorùm  a  pøedev�ím  mìstu  Vele�ín  za
finanèní  podporu  tohoto  závodu  a  za  zapùjèení  kinosálu,  ve
kterém  probìhlo  slavnostní  zahájení  celého mistrovství.  Také
velmi dìkujeme panu starostovi, �e na toto zahájení dorazil.�

Na rok 2016 pøipadlo 10. výroèí novodobého zalo�ení �iráku.
Zahájili jsme jej pì�ím výletem z Kaplického nádra�í, Kaplice
do Omlenièky.

Nedìlní  zkou�ky v bøeznu byly opìt  vyèlenìné pro výuku
tancù  pro  veøejnost.  Z  tìchto  zkou�ek  zaèalo  trvale  chodit
6 nových èlenù.

V  dubnu  jsme  poøádali  country  zábavu  U  Hamerníkù  na
vele�ínském Nádra�í, kde nám hrála kapela Harley Vládi Rù�ièky
z Kaplice.

Tøetí  víkend v kvìtnu  jsme  trávili  s  rodinnými pøíslu�níky
na Cykloturistickotaneèním  soustøedìní  v Hajnici  u Chlumu
u Tøebonì.

Dal�í roz�íøenou akcí bylo splutí Vltavy tentokráte ze Spolí
do Bor�ova.

Po  tolika  letech  konání  by  nám  u�  asi  chybìlo,  abychom
si nepro�li a nezkontrolovali svùj úsek a trasu pøi jarní a podzimní
brigádì v rámci akce Ukliïme svìt. Ani jednou jsme se nevrátili
s prázdnou. Poka�dé nìjaké ty �poklady� najdeme.

Svá pøedtanèení jsme pøedvedli na Døevorubeckých slavnos
tech v Hojné Vodì, na Èernické stodole a v Domovì seniorù na
Dobré Vodì.

V øíjnu jsme se pøiuèili zase nìco nového na country taneèní
festivalu v Praze.

Ji� tradièním velkým country bálem jsme 19. 11. zavr�ili rok
na�eho desetiletého výroèí. Z dùvodù nefungující restaurace Zlatá
podkova  ve  Vele�ínì,  jsme  byli  nuceni  hledat  jiné  vhodné
prostory. A tak slavnostním místem konání se stala sokolovna
v Kamenném Újezdì. I pøes rùzné technické problémy (dovezli
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  pøed koncertem s

  pøed  soutì�í  (klavírní  korepetice
Helena Mare�ová)

 (�áci
B. Da�kové) � poøádá KIC

, klavírní korepetice Helena Mare�ová)

Novou,  modernì  vybavenou  lékárnu  otevírá  ve  Vele�ínì
Nemocnice Èeský Krumlov. Lékárnu klienti najdou v pøízemí
objektu sdru�ené zdravotnické péèe v Budìjovické ulici, v novì
zrekonstruovaných prostorách, které poskytla a zaøízením vyba
vila spoleènost Jihostroj, a. s., Vele�ín.

Zákazníci se mohou tì�it na moderní prostøedí, bezbariérový
pøístup, dostupnost �irokého spektra  léèiv, pøíjemný a ochotný
personál,  profesionální  poradenství  a  dal�í  doplòkové  slu�by
vèetnì míchání a pøípravy specializovaných lékù dle konkrétního
receptu.

Lékárnu zástupci èeskokrumlovské nemocnice za pøítomnosti
pøedstavitelù Jihostroje a mìsta Vele�ín

  (pozvánku  na  slavnostní  otevøení  vèas
za�leme).  Následnì  bude  ve�kerý  sortiment  k  dispozici  v�em
zákazníkùm.

Nemocnice  Èeský  Krumlov,  a.  s.  vnímá  provozování  této
lékárny  jako  splnìní  svého  závazku  ve  vztahu  k  obyvatelùm
Vele�ína  a  okolí,  kteøí  by  díky  ukonèení  provozu  lékárny Dr.
Plevy pøi�li  o pøístup k  lékárenskému sortimentu. Souèasnì  je
zájmem nemocnice nastavit ni��í ceny ve�kerého sortimentu ne�
bylo ve stávající lékárnì provozované dr. Plevou.

Jihostroj, a. s., se investicí do prostor lékárny sna�í pøispìt ke
zlep�ení dostupnosti a roz�íøení zdravotní péèe v oblasti a vnímá
tento projekt jako pomoc mìstu Vele�ín a jeho obyvatelùm, se
kterými je bìhem svého ji� témìø stoletého pùsobení ve mìstì
úzce spjat.

�Lékárnu  jsme  vnímali  jako  dal�í  logický  krok  ve  snaze
o  zvý�ení  koncentrace  zdravotní  péèe  v  objektu  polikliniky.
Pacienti  si nyní budou moci  své  léky vyzvednout hned cestou
od  lékaøe,  co�  jim  u�etøí  èas  i  peníze,�  øekl  generální  øeditel
Jihostroje Vele�ín ing. Jiøí Gerle, který zároveò doufá, �e nová
lékárna usnadní pøístup k lékùm nejen zamìstnancùm spoleènosti
a vele�ínským obèanùm, ale i tìm z pøilehlých obcí. Celý projekt
svým  zamìøením  zapadá  do  konceptu  politiky  spoleèenské
zodpovìdnosti, ji� se firma sna�í dlouhodobì uplatòovat.

Otevírací doba lékárny: 8:00 � 16:30 hod.
:

PharmDr. Jaroslav Prokopius, tel.: 380 761 253, email.:
prokopius@nemck.cz

Posledního øíjna 2016, vydalo Ministerstvo obrany osvìdèení
o úèasti v odboji proti totalitnímu re�imu, vele�ínskému rodákovi
p. Miroslavovi Ryne�ovi (*1922). Pan Ryne� byl èlenem odbo
jové skupiny ,,Hnutí bojovníkù za svobodu�, která pracovala pro
francouzskou tajnou slu�bu v období od roku 1950 do roku 1954,
kdy  do�lo  k  jejímu  rozkrytí  a  zatèení  èlenù. Hlavním  úkolem
skupiny  bylo  pøe
dávání  zpráv
pomocí  vysílaèky
a tajných schránek.
Skupina operovala
v  bezprostøedním
okolí  Vele�ína,
Tøebonína, Svince
a  Holkova.  Kvùli
znesnadnìní zamì
øení  vysílaèky
mìnil radista Josef
Krnínský  neustále
místa  vysílání.
Státní  bezpeènost
monitorovala vysí
laèku od roku 1952
a  trvalo  jí  témìø
dva  roky,  ne�
odbojáøe  odhalila
(mimo  jiné  i  po
mocí  tajných
odposlechù  v  by
tech). V záøí 1954
byl  p.  Krnínský
zatèen  a  následo
valo zatèení ostat
ních  èlenù
i  pomocníkù  sku

jsme si sebou i dveøe �lítaèky�) zpùsobené netradièním místem
konání, se bál povedl.

Pozvání pøijali i bývalí èlenové �iráku, jen� má koøeny z roku
1988.

Na panelech si náv�tìvníci mohli prohlédnout èinnost klubu
ve fotografiích a na sále probíhala prezentace na plátno, kde byly
ke zhlédnutí i ty nejstar�í historicky dochované fotografie.

K tanci nám hrála oblíbená Patrola, jako host nám vystupoval
Taneèní klub Blueberry z È. Budìjovic s cloggingem (stepem).
My jsme vystupovali s novým line tancem Irish Stew, ètverylka
mi Rosalie´s Boat a Grand Squarem a s mexickými tanci Mari
ettou a Santa Ritou. Nechybìla promenáda ani výuka tance.

Za �irák Jana Voráèková
www.sirak.cz

(barevné foto k èlánku je na str.2.)
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CVIÈENÍ PRO DÌTI :


� sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení apod.

 
� základy atletiky, gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení

na náøadí, zdravotní cvièení, soutì�e apod.

Dne  6.  12.  2016
v  tìlocviènì  Z�,  na
cvièení oddílù �Cvièení
pøed�kolních  dìtí�
a�V�eobecné  gymnas
tika�, Mikulá� rozdával
nadílku.

(Dal�í foto je v barevné
pøíloze na str.2.)

Leto�ní vánoèní  turnaj byl  jako ka�dý rok velmi napínavý,
proto�e  zase  na  hráèe  dolehla  tréma,  �e  nyní  je  to  opravdový
turnaj  s    rozhodèími  i  poèítadly,  a  �e  jim  fandí  rodièe,  kteøí
s    radostí  i dojetím sledovali,  jak se zlep�ili a s    jakou vervou
bojují o ka�dý míèek! Ráda bych je�tì vyzdvihla chlapskou hru
�tìpána Wolfa v  nejmlad�í kategorii, kde bez mrknutí oka vzal
na sebe tíhu podání, proto�e s  tím mìla soupeøka je�tì problém.

Pìkné  ceny  od  firmy  F.C.C.  Èeské  Budìjovice  dìti  moc
potì�ily a budou cennou vzpomínkou.

Jména vítìzù:

1. Tomá� Dvoøák
2. Radim Adam
3. Lucie Homolková;

1. Jakub Kozelský
2. Matyá� Borovský
3. Samuel Balek;

1. Terezie Blahutová
2. Vanesa Frnková
3. Natálie Èerná;

1. Eli�ka Homolková
2. �tìpán Wolf
3. Daniela Balková.

Hodnì úspìchù
v  roce 2017
Vám pøeje

D. Javoøíková.

Barevné foto k èlánku je
na stranì 11.

piny. V procesu oznaèeném jako ,,Krnínský Josef a spol�, byli
èlenové  odsouzeni  k  vysokým  trestùm  :  Krnínský  Josef  �
do�ivotí, Miroslav Ryne� 22 let, Vojtìch Øihout 21 let, Jan Herál
20 let, Franti�ek Nárovec 16 let, Jan Bürger 16 let, Josef Kysela
14 let, Franti�ek Sládek 12 let. V 60 letech po zmìnì zákona byly
tresty zmírnìny.

Za pana Ryne�e pøevzala osvìdèení o úèasti  v odboji  jeho
dcera Jiøina Ryne�ová.

Informace jsme èerpali z materiálu ,, Francouzská vysílaèka
Josefa Krnínského� od autora     Jiøího Øezníèka.

Pøíbìh tìchto lidí je pøíkladem lásky ke svobodì a boje proti
jakékoli totalitì i za cenu osobní obìti.

                                                                                            J.R.

Pracovnice Charitní peèovatelské slu�by uspoøádaly vánoèní
posezení  pro  seniory  a  osoby  se  zdravotním  znevýhodnìním
v bytovém domì na Strahovské ulici ve Vele�ínì.

Dne  15.  12.  2016  uspoøádala Charitní  peèovatelská  slu�ba
vánoèní posezení pro seniory a osoby se zdravotním znevýhod
nìním ve spoleèenské místnosti bytového domu na Strahovské
ulici ve Vele�ínì. Setkání se uskuteènilo v odpoledních hodinách
a  probìhlo  za  milých  tónù  �ivé  hudby  Antonína  a  Vojtìcha
�ulkových (hra na housle a flétnu), kteøí nám spoleènì se svojí
maminkou  navodili  pøíjemné  pøedvánoèní  odpoledne  pøi  kávì
a drobném poho�tìní.

Chtìli  bychom  podìkovat  v�em  zúèastnìným  za  veselou
atmosféru a spoleènì pøíjemnì strávený èas. Velký dík patøí paní
�ulkové a jejím synùm za jejich ochotu a milou spoleènost.

Autorky èlánku:  Marcela Volková, Mgr. Kateøina �i�ková
Mgr. Ivana �áèková

Pro  zamìstnance  sociálních  slu�eb  Charity  Kaplice  jsme
z vý�e uvedených dùvodù objednali zá�itkový kurz 1. pomoc u
hendikepovaných od organizace FOSA, o.p.s. Kurz jsme volili
tak, aby jeho forma byla co nejvíce pøenosná do praxe, vyhrála
tedy zá�itková forma kurzu. Nelitovali jsme. Kurz, který prak

ticky  poskytli
lektoøi ze spoleè
nosti  PrPom,
o.p.s.,  byl
dobrou  volbou
a  splnil  na�e
p o � a d a v k y .
Bìhem  celého
dne  kurzu,  kdy
se støídaly bloky
teorie,  praktic
kého  nácviku

resuscitace  a
konèilo  se  témìø
reálnými  modelo
vými  situacemi,
jsme  si  fyzicky  i
psychicky sáhli a�
na dno. Dìkujeme
lektorùm za srozu
mitelný  výklad
teorie 1. pomoci a
hlavnì  za  to,  �e
nás ne�etøili v praktických èástech nácviku. Ode�li  jsme domù
unavení, ale spokojení, plní silných zá�itkù a nových zku�eností.
Dùle�itý  pro  nás  byl  také  faktor  spoleèného  pro�itku  kurzu,
spolupráce  ve  stresových  situacích,  který  pøispìl  ke  stmelení
na�eho týmu.

Autor èlánku: Petr �ípek,
vedoucí Sociální Rehabilitace Tolerance

Mgr. Ivana �áèková
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WEBOVÉ STRÁNKY Kulturního a informaèního centra mìsta Vele�ín

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

email: kino@kinovelesin.cz
 mikroregionu Pomal�í:  www.pomalsi.cz

 � rezervace míst:   tel.: 728 164 465 ( Jana Hrzánová )
 � rezervace míst:

tel:  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  tel.:607 806 439
Jaroslav Bartizal  tel.:725 919 382
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VELE�ÍNSKÝ ZPRAVODAJ

èíslo 1  2017   vydáno ve Vele�ínì
dne 4.1.2017

Vydavatel: Kulturní a informaèní
centrum mìsta Vele�ín,
Dru�stevní 596, 382 32,

 IÈ 71184198
 Internetová podoba na:
www.velesin.cz, www.ve

lesin.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

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 náby
tek, 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 moni
tory,  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 sta
vební 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 kontej
ner.

Kontaktní osoba: Pavel Peroutka,
odpadový hospodáø mìsta,
tel.: + 420 725 785 422,

pavel.peroutka@email.cz
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