
1

Vá�ení sousedé,
rok  s  osmièkou  na  konci,  ve  kterém  jsme  si  pøipomnìli  øadu
výroèí, je minulostí a nyní stojíme na prahu roku nového. Co nás
v nìm èeká? V souèasné dobì èekáme na vyhodnocení �ádosti
o dotaci na pøístavbu mateøské �koly a zhotovení podchodu pod
E55  u  vlakové  zastávky.  Jsme  v  intenzivním  kontaktu
s Øeditelstvím silnic a dálnic, které bude upravovat køi�ovatku
ve stejném místì a je nutné obì akce dobøe zkoordinovat.
  V  souèasné  dobì,  a�  do  poèátku  února,  kdy  by  mìl  být
schválen  rozpoèet,  hospodaøíme  podle  tzv.  rozpoètového
provizoria. Obèanù se to nijak nedotkne, je to zcela standardní
situace v mnoha a mnoha obcích a mìstech a ani to na�e nebylo
v letech pøedcházejících výjimkou. Právì hlasování o rozpoètu
bude stì�ejní pro plánování investièních akcí v tomto roce.
  Na  prosincovém  zasedání  zastupitelstva  byli  ocenìni  dárci
krve a také dva na�i úspì�ní taekwondisté. Tì�í mì, �e máme ve
svých øadách takové obèany.
  Vypukla  plesová  sezona,  a  tak  pevnì  vìøím,  �e  si  najdete
cestu  na  nìkterý  z  nich  v Podkovì. V  sále  to musí  �ít  a  jsem
pøesvìdèen, �e si organizátoøi dají zále�et, aby se právì o jejich
plesu je�tì dlouho hovoøilo.
  Byl  jsem  informován  o  dopravní  situaci,  která  vzniká  ve
v�ední  dny  u  budovy  základní  a mateøské  �koly.  Øada  rodièù
vozí  své  potomky  autem  pøímo  ke  �kole  a  mezi  vozidly  se
proplétají pì�í pøíchozí. Mìsto mù�e bezpeènost dìtí øe�it rùznì:
zintenzivnit  dohled mìstské  policie,  pøidat  èi  zmìnit  dopravní
znaèení,  pokud  to  dovolí  pøíslu�né  úøady  a  orgány  nebo  se
zamìøit na stavební úpravy v lokalitì. Jsou ale vìci, co radnice
neovlivní.  Tìmi  jsou  napøíklad  vzájemná  ohleduplnost
a  opatrnost. Tato  èást Dru�stevní  ulice  je  obytnou  zónou,  kde
mohou chodci vyu�ívat celou �íøku komunikace a dìti si na ni
mohou dokonce hrát.

  Závìrem  chci  podìkovat  v�em  lidem  a  spolkùm,  co  se
podíleli  na  vánoèním  programu  ve  Vele�ínì,  bez  vás  by  byl
adventní èas v na�em mìstì o dost chud�í. O nìkterých akcích se
mù�ete  doèíst  v  samostatných  èláncích  tohoto  èísla.  V�em
obèanùm  pak  v  roce  2019  pøeji  jen  to  dobré  a  tì�ím  se  na
setkávání s vámi!

Petr Vágner, starosta

Foto: Adventní trh a rozsvícení stromu
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Vá�ení ètenáøi.
Na  výroèí  17.  listopadu  2019  chceme  pøipravit  výstavu

srovnávacích  fotografií  ,,Promìny  Vele�ína�,  kde  by  se  mohly
prezentovat v�echny ,,promìny� za uplynulých 30 let.

Firmy,  podnikatelé,  �ivnostníci,  kluby,  spolky,  �koly,  obec
i jednotlivci (fotografové), mohou dodat buï tøi fotografie A4 nebo
�est  fotografií A5  (vìt�í mno�ství po dohodì). Na  fotografiích by
mìla být zachycena situace pøed ,,promìnou� a po ,,promìnì� s daty
poøízení, popisem místa a jménem autora.

Sbìrná místa fotografií budou na radnici, v informaèním centru
a  v  kinì.  Uzávìrka  pøijímání  fotografií  bude  k  15.øíjnu.  Výstava
bude  v  v  prostorách  kina  slavnostnì  otevøena  16.  listopadu  2019
v 16.00. Kontaktní osoby : Informaèní centrum  Jaroslav Bartizal,
tel:  725  919  382,  email  :  bartizal@pomalsi.cz,  KIC  email  :
seniglova@kinovelesin.cz, mìstský úøad Vele�ín � Jiøí Rù�ièka tel:
739026248, email: ruzicka@velesin.cz. Mo�ná se vám to bude zdát
moc brzy, ale pøíprava takové akce chce opravdu èas a chceme dát
prostor co nejvìt�ímu mno�ství lidí.

Tì�íme se na spolupráci a uvítáme i pomoc pøi realizaci.
Jirka Rù�ièka (místostarosta) Tel: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz
Pár èísel pro jistotu:

Mìstská policie: 604 189 828, 736 600 799, mp@velesin.cz
vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad, �e v období
od prosince 2018 do bøezna 2019 budou nádoby svá�eny dle uvedeného
harmonogramu:
LEDEN 2019 � 1x mìsíènì   Pátek: 4.1.
ÚNOR 2019   � 1x mìsíènì   Pátek: 1.2.
BØEZEN 2019   Pátek: 1.3., 15.3.

Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají mo�nost
ukládat odpad (Loèenice, Mojné, Zubèice, Zvíkov) je upravena
provozní doba.

pondìlí a� ètvrtek          11:00 � 16:00
pátek                9:00 � 16:00
sobota                8:00 � 13:00

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie) nebo ulo�ení
odpadu pro podnikatele je provozní doba:

pondìlí a� pátek             7:00 � 16:00
sobota          8:00 � 13:00

Více informací na www.velesin.cz

V  sobotu  8.  prosince  2018  se  uskuteènilo  podzimní  vítání
obèánkù. Tìm nejmen�ím vùbec nevadil pozdní termín konání.
S maminkou a tatínkem je jim dobøe v�ude.

Do  kroniky  mìsta  Vele�ín  byli  zapsáni:  Kvasnièková
Barbora,  Kyselová  Eli�ka,  Librová  Agnes,  Mare�  Václav,
Opekar  Vojtìch,  Peterková  Aneta,  Pomije  Matìj,  Rozumová
Aneta,  Sanchez  Juarez  Victor,  Zemene  Tomá�,  �lunková
Zuzana, Míková Jana a Rys Nicolas.

V�em  pøeji  hodnì  trpìlivosti,  radostí,  lásky  a  zdraví  pøi
výchovì Va�ich ratolestí.  Fotografie k èlánku jsou na str.11.

Za obèanskou komisi Zdeòka Kleinová

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�
pátý Charitativní bazárek. O jeho smyslu si mù�ete pøeèíst v samostatném
pøíspìvku. Dùle�ité je, �e výtì�ek z bazárku pomù�e tam, kde je potøeba.
   Advent zaèal 2. prosince 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, pánve a v�echno zbo�í. S tím
nám pomáhali èlenové pracovní skupiny mìsta, ale také dal�í dobrovolníci,
kterých  ka�dý  rok  pøibývá  (  Kája  Klein,  Jirka  Rù�ièka  st.  a  ml.,  Míra
Korábek, Vláïa Korbela a Milan Nosek).

Dìkuji dámám a pánùm ze Spoleènosti pøátel mìsta Vele�ína, proto�e
oni patøí k  tìm nejstar�ím úèastníkùm trhu. Za uvaøení  speciálního punèe
dìkuji 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 pekli za KIC opìt cmundu a palaèinky. Tìsto na
cmundu  bylo  z  35  kg  brambor.  Tentokrát  jsme  brambory  strouhali  na
Kantùrkovci,  kde  má  SPMV  krásného  retrorobota  na  míchání  tìsta
a nástavce na strouhání. Dìkuji Mirce Foitlové za vìnování kyblíkù na tìsto,
kolegyni Janì Tomá�kové, Marcele �eniglové a dlouholetým pomocnicím
Danì Grillové a Vìøe Klevcovové, které neúnavnì celé odpoledne pekly,
prodávaly svíèky z dílny paní Vackové ze Skøidel,  svícny z dílny Milana
Noska, perníèky od paní Houskové, peèené èaje Jitky Miku�kové, koláèky
od paní Slámové a keramiku dìtí ze Z�, které ji vyrobily pod dohledem Evy
Bickové.  Novì  nám  letos  Jana  Hanu�ová  napekla  Øímovské  hady
a  perníkové  svícny.  A  nechybìly  ani  podomácku  pletené  pono�ky
a rukavice, které nám vìnovala Eva Tarabová.

Dal�ím  stánkem  bylo  stanovi�tì  maminek  z  Klubíèka.  Maminky
roz�iøují  nejen nabídku vánoèních ozdobièek,  ale  i  teplého pití. 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  zapojily  se  i  pracovnice  Charity
Kaplice,  které  nabízely  výrobky  svých  klientù.  Poslední  velkou  skupinu
na�ich spolupracovnic tvoøily ji� tradiènì paní uèitelky z M�.
   A teï k tomu nejdùle�itìj�ímu.

V  této  èástce  je  i  finanèní  dar  ve  vý�i  10  000, Kè,  který  dostáváme  ji�
nìkolik  let  od  Ing.  Hany  Pe�kové  a  odmìna  za  dárcovství  krve  od  Jana
�evce  300,  Kè.  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. Strom nám
letos vìnovali man�elé Kaiferovi.   Chtìla bych  se vrátit  je�tì ke  zdobení
stromu,  kterého  se  ujali  hasièi  Kája  Klein,  Filip  Vítù,  Patrik  Chumlen,
Antonín Kándl, Jaroslav Èerv a Jakub Smolík. Spoleènì se èleny pracovní
skupiny mìsta trpìlivì zdobili strom témìø 5 hodin. Ne� se ale mohl strom
nazdobit, musel se porazit, nalo�it, pøevézt a postavit. Tady patøí podìkování
pracovní  èetì mìsta,  zku�enému  jeøábníkovi  panu  Bou�kovi,  za  dopravu
firmì Tordes z Vìtøní a mìstským policistùm za pomoc pøi pøevozu stromu.
A v neposlední øadì chci podìkovat místostarostovi Jirkovi Rù�ièkovi, který
ka�doroènì tuto akci domlouvá, koordinuje a dohlí�í na to, aby se nikomu
nic nestalo a v�echno klaplo.

Ale zpátky k první adventní nedìli. V 16 hodin jsme vypustili balonky
s  pøáním  k  Je�í�kovi.  Letos  v�e  zasponzorovala  spoleènost  Hauser
z  Kaplice.  Tím  jí  dìkuji.    Je�tì  mi  dovolte  jednu  poznámku.  Mno�í  se
názory,  �e  bychom  balónky  vypou�tìt  nemìli,  proto�e  se  tím  zneèi��uje
�ivotní prostøedí. Pokud se na to budete dívat pouze z tohoto hlediska, tak
urèitì  ano.  Já  osobnì  si  ale  myslím,  �e  jsou  daleko  podstatnìj�í  zdroje
zneèi�tìní od tìch velkých, a� po vìci, které dennì pou�íváme ( pampersky,
jednorázové èistící ubrousky atd�.. ), �e na�ich 200 balónkù se mezi tím
témìø  ztratí.  Ale  budi�.  Jsme  veøejná  instituce,  tak  nebudeme  pro  pøí�tì
podporovat �nepravosti� a pøí�tí rok uspoøádáme radìji prùvod andìlù ). Ale
stejnì se podívejte na druhý prosincový magazín CKTV, kde je záznam i
z  vypou�tìní  balónkù  a  a�  uvidíte  tu  radost  dìtí,  tak  snad  nám  bude
odpu��eno.

Vánoèní strom jsme rozsvítili 2. prosince po 17 hodinì. Krásnì jsme si
s Lubo�em Hrdlièkou v�ichni zazpívali, strom se rozsvítil a pak si mohly
nejen dìti i zatanèit. Sice zaèalo dost pr�et, ale nìkomu to vùbec nevadilo.
Pátého  prosince  pøipravilo  KIC  mìsta  Vele�ín  v  sále  kina  pro  dìti
Mikulá�skou nadílku. Divadélko KOS zahrálo svoji pohádku �Jak meluzína
zaspala� a potom u� se mohlo nadìlovat.     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 opìt pøispìly èástkou 2 000, Kè na nadílku a 1000, Kè na
suroviny na adventní trh. Dále dìkuji kadeønici Lence �vecové, která nám

Rok uplynul jako voda a � Ano, blí�í se Tøíkrálová sbírka 2019
a  my  opìt  pøipravujeme  hladký  a  klidný  prùbìh  tohoto  dne.
Ve Vele�ínì a okolí se uskuteèní v sobotu 5. ledna 2019. Dìti se opìt
mohou pøihlásit v základní �kole u paní Hrdé. Pøedem v�em dìkuji
za jakoukoliv pomoc dìtí, dospìlých i pomoc finanèní.

Za farní charitu Zdeòka Kleinová.

Námìstí J.V. Kamarýta 131, ve II. NP. s podlahovou plochou
11,20m2. Nájemné vè. slu�eb cca 1 400, Kè/mìsíc.Prostor je vhodný

vyu�ívat jako kanceláø. Info.: Karel Krejèí 602 379 331

Nabízím podnájem dvou propojených kanceláøí:
16 m2 vèetnì vybavení a 18 m2 bez vybavení,
na adrese: Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.
Info:   Ludmila �áèková tel. 606 210 389

        Karel Krejèí tel. 602 379 331
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pravidelnì do nadílek vìnuje dobroty. Zbytek nákladù vzalo na sebe KIC mìsta
Vele�ín.

8. prosince uspoøádala SPMV na Kantùrkovci vernisá� k otevøení výstavy
�Rouhùv  vele�ínský  Betlém  2018�.  Opìt  zde  vystupovaly  dìti  se  svým
programem.  Hudební doprovod obstarala paní uèitelka M. Bù�ková se svými
svìøenci.   Výstava byla zahájena a dovolte mi opìt jedno velké podìkování.
Pavel Rouha, který ka�doroènì Betlém staví, se na podzim rozstonal a jednu
chvíli to vypadalo, �e Betlém vùbec nebude. Ale jeho nejbli��í se rozhodli, �e
u� kvùli Pavlovi se musí Betlém postavit. A podaøilo se to. Nakonec u� i sám
Pavel mohl pomoci a vernisá� probìhla podle plánu. Na Rouhùv vele�ínský
Betlém se jezdí podívat lidé z celých Èech a byla by velká �koda, kdybychom
o Betlém  pøi�li.  Tak�e  urèitì  jménem nás  v�ech  pøeji  Pavlovi  pevné  zdraví
a celé jeho rodinì díky.

V  nedìli  9.  prosince  jsme  pro�ili  krásný  adventní  koncert  ve  Výstavní
galerii Jakub a pak u� 12. prosince uspoøádala  ZU� ve Vele�ínské knihovnì
výstavu a vánoèní dílnu  s názvem �Pod køídly�.

Ve  ètvrtek  13.  prosince  se  zapojily  do  pøedvánoèních  akcí  i  dìti
z taneèního oboru ZU� ve Vele�ínì, které pøipravily taneèní vystoupení v sále
kina.  Paní  uèitelka  Ludmila  Korbelová  má  ji�  kolem  40  tìchto  malých
taneènic. Té nejmen�í je�tì nejsou 4 roky, tak�e má paní uèitelka opravdu plné
ruce práce.

V pátek 14. prosince se do pøedvánoèního dìní zapojilo Taekwondo, které
uspoøádalo  v  kinì  svoji  tradièní  besídku. Akce  to  byla  opravdu  veselá  i  se
�zajímavým� kultuním programem, který byl do poslední chvíle pøekvapením.
V sobotu 15. prosince se v kostele sv. Václava uskuteènil �Benefièní koncert
na  podporu  Viktùrka  Bártù�.  Tento  koncert  se  konal  ve  Vele�ínì  poprvé
a urèitì budete o jeho výsledku informováni v samostatném pøíspìvku.

V nedìli 16. prosince jste mohli nav�tívit druhý adventní koncert a pak u�
pøi�la  dal�í  tradièní  akce. Dìti  se  zapojily  i  do  dal�ího  vystoupení.  Bylo  to
v  úterý  18.  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.  Pak  u�  vystoupila  tøída  Vèelièek  z M�  �koly
s �ivým Betlémem. Paní uèitelky H. Vítù a L. Kejvalová, mìly plné ruce práce
s tìmi nejmen�ími úèinkujícími. Hodnì je podpoøily dìti z hudebního oboru
ZU�,  které  jim  pod  taktovkou  paní  uèitelky  M.  Bù�kové,  dìlaly  hudební
doprovod. Dìkuji  také Marynì, Honzovi a Zuzance �lunkù za Marii, Josefa
a Je�í�ka.

Dìkuji  v�em  paní  uèitelkám,  které  s  dìtmi  na  adventní  vystoupení
nacvièovaly,  proto�e  je  to  nároèná  práce,  èasto  s  �nejistým�  výsledkem.
Dìkuji vedení ZU� za pomoc. 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.  Nìkteré  dìti
úèinkují opravdu témìø na v�ech akcích a celé jejich okolí má co dìlat, aby to
v�echno klaplo.

Pøedvánoèní nabídku  letos  roz�íøila  i  skupina �Dìtský pokojíèek�, která
uspoøádala svùj koncert v sále kina 21. prosince.

Do adventního dìní  se opìt zapojili  i vele�ín�tí hasièi, kteøí pøivezli 22.
prosince veèer do Vele�ína Betlémské svìtlo míru.

Pak u� pøi�el �tìdrý den a po nìm 26. prosince tradièní akce Medovina na
hradì Vele�ín. Podìkování patøí opìt Spoleènosti pøátel mìsta Vele�ína, která
tuto  akci  zaji��uje  spoleènì  s ÈSOP, Lapky  od Mal�e  a  spolkem Hrady  na
Mal�i. 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.

Ji� nìkolik  let mù�ete vidìt ve Vele�ínì  je�tì dal�í Betlém.  Je  to  ��ivý
Betlém paní uèitelky Havlové�, který organizuje 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  29.  prosince  v  sále  kina  �Rockovánoce�,  na  kterých  si
zahrála Parní Wanna, Fontanela a Alike a Prasklej Jogurt.

Podìkovat za pomoc a spolupráci bych chtìla opìt Kájovi Kleinovi, který
nám  rozvá�í  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.

Mám ale i jednu �patnou zprávu. Od konce prosince jsme museli uzavøít
Kavárnu  Jakub,  kterou  provozovalo  KIC  mìsta  Vele�ín  pøes  sedm  let.
Dùvodem je dlouhodobý nedostatek �ikovných brigádnic. S tímto problémem
se potýkají témìø v�ichni zamìstnavatelé  a pøes ve�kerou snahu nám nic jiného
nezbylo. Doufám, �e se èasem situace zlep�í a tato pøíjemná kavárna se opìt
otevøe.  A  proto�e  jsme  pøi�li  o  prostory,  ve  kterých  jsme  poøádali  men�i
klubové akce, provedli jsme drobné úpravy v sále kina, kde jsme vytvoøili nové
zázemí právì pro tato men�í vystoupení. Brzy vás na první z nich pozveme.

Pøeji vám v�em úspì�ný a pokud mo�no klidný rok 2019 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

Listopad  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. V na�em stánku
jste  si  mohli  zakoupit  háèkované  ozdoby,  ozdoby  z  korku
a  �krobu,  svícínky,  adventní  vìnce,  �perky  magnetky  a  l�ièky
z fima, lapaèe snù, perníèky, lineèká koleèka a punè alko i nealko
(Foto str.2)
  I v prosinci jsme mìli v  klubíèku nabitý program. Ve støedu
6.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   19. prosince  jsme se spoleènì  rozlouèili  s  rokem
2018  a  oslavili  Vánoce  u  �álku  voòavého  èaje  a  výborného
domácího cukroví.(Foto str.11)
  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.
  Za MC  Vám  v�em pøeji v novém roce mnoho zdraví, �tìstí,
lásky a spokojenosti

Hanka  Trávníková

Rok  2018  zaèal  ná�  taneèní  klub  plesovou  sezonou
a  pøedtanèením  na  Obecním  bále  ve  Svatém  Janu  nad  Mal�í,
dal�ím byl Bál dobrých srdcí v Zubèicích a opìt si nás pozvali do
Bujanova na Country bál TO Ji�ní øeka.
Jako  poøadatelé  organizujeme  dvì  akce,  country  bál  a  country
zábavu. Tu jsme mìli ve Svatém Jánu a pozvali jsme si tentokrát
country  skupinu Vodáci.  Zatanèit  jsme  si  také  byli  na  Country
bálu ve Slávii v È. Budìjovicích.
   Daleké cesty za pøedtanèením jsme mìli do Radìtic u Bechynì
na  setkání  seniorù  a  na  Den  s  Bizonem  na  �Bison  ranchi�
v Ro�novì u È. Rudolce.

Léto  jsme  protanèili  na  Èakovské  pouti,  Èernické  pouti,
Letních slavnostech v Omlenièce a do�ínkách v Doudlebech.
Pozvání jsme pøijali a úèastnili jsme se taneèního festivalu � Slet
baletek� v Pi�tínì.

V  øíjnu  jsme  vyjeli  na  skoro  dámskou  jízdu  do  Prahy  na
Country taneèní festival Jasana Bonu�e.
      Nejen  tanec  je  na�í  náplní.  Poèasí  nám  vy�lo  na  akcích
roz�íøených  o  rodinné  pøíslu�níky,  Cykloturistickotaneèní
soustøedìní, které jsme letos mìli ve Varva�ovì u Písku a dobré
bylo i na splutí vody z Vy��ího Brodu do È. Krumlova.
Podnikli jsme �Expedici� po pøírodních krásách Mojného a okolí
a samozøejmì jsme absolvovali obì brigády ve Vele�ínì, v rámci
akce Ukliïme svìt.
     Leto�ní  rok  se  stal  významným  rokem  pro  nìkolik  na�ich
èlenù.  Slavili  jsme  dvì  svatby  na�ich  nejmlad�ích  èlenù  a  to
Janièky  s  Petrem  a Klárky  se  Slávkem. A�  jim  to  spolu  poøád
dobøe tanèí a pøejeme hodnì �tìstí na spoleèné cestì �ivotem.
     Závìr  roku  patøil  tradiènì  na�emu  velkému  Country  bálu.
Letos  jsme  ho  mìli  17.  listopadu  a  tentokráte  ve  Vèelné.  Hrál
oblíbený Kvintet Písek a zase jsme natrénovali nové tance, sestavu
country tancù �Kanadské kolo� a Line Dance Rock and roll.
     Lákáli vás tanec, pøijïte se podívat a pojïte to u nás zkusit.
Jen tak, zatanèit si. Zkou�íme ka�dou nedìli v 19.30 v kinì.

 Za �irák J. Voráèková
www.sirak.cz, sirak.cz@seznam.cz

Pøijïte si zatanèit a zazpívat na

�Dances of Universal Peace�

Jednoduché kruhové tance se snadno nauèíte.
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Vá�ení spoluobèané,
v minulém èísle jsme byli paní Klímovou naøèeni z poru�ování

zákonù a útokù na jejího man�ela. Pan Klíma psal o slovních útocích
také (v pøedminulém èísle). Dovolte nám struènì reagovat.

Na�e  facebookové  stránky  jsou veøejnì dostupné,  s  kompletní
historií.  Ka�dý  si  mù�e  snadno  ovìøit  na�e  názory  a  postoje.
KA�DÝ  také  mù�e  pod  na�e  názory  a  postoje  pøipojit  svùj
komentáø,  jak  souhlasný,  tak  nesouhlasný.  Man�elé  Klímovi  ve
svých vyjádøeních míchají dvì vìci: komentáøe náv�tìvníkù na�eho
Facebooku a na�e oficiální stanoviska a postoje.

Co  se  týèe  poru�ování  zákonù:  Pro  výklad  zákonù  v  Èeské
republice je zmocnìn soud, nikoliv obèan. Soud v pøípadì stí�nosti,
kterou paní Klímová podala, rozhodl jednoznaènì: Zamítl ji.
Dále jsme byli osoèeni, �e jsme poru�ili právo na ochranu osobních
údajù  tím,  �e  jsme  zveøejnili    (u�  jednou  zveøejnìné)  Usnesení
Krajského soudu v È. Budìjovicích, sp. Zn. 52 a 8/2018 � 29, které
obsahuje  i  jméno  navrhovatelky  stí�nosti  (stì�ovatelky),  paní
Klímové. Toto  rozhodnutí  soudu  je  veøejné  a  zveøejnil  ho  na  své
úøední  desce  právì  Krajský  soud  (a  mj.  také  Èeskokrumlovský
Deník).  Pokud  se  tedy  stì�ovatelka  cítí  být  dotèena  na  svých
právech, mìla by se primárnì obrátit na Krajský soud.

Závìrem je nutno upozornit, �e pokud nìkdo poru�uje zákony,
je to právì stì�ovatelka. Svou èinností se mù�e dopou�tìt poru�ení
§  184  zákona  è.  40/2009  Sb.,  trestního  zákoníku,  ve  znìní
pozdìj�ích  pøedpisù,  kdy  jednoznaènì  o  nás  sdìluje  nepravdivé
údaje,  které  jsou  zpùsobilé  znaènou  mìrou  ohrozit  na�i  vá�nost
u spoluobèanù, a to dokonce v odst. 2, proto�e tak èiní tiskem.

Doufáme, �e tyto útoky pøestanou a my se budeme moci naplno
vìnovat práci pro mìsto Vele�ín a jeho obèany.

Sdru�ení nezávislých kandidátù Ná� Vele�ín �
atraktivní mìsto pro �ivot

Verze  pokraèování
    Vrah Hovorku po smrti pomìrnì dùkladnì prohledal. Nezajímaly
jej  hodinky,  zbì�nì  pro�el  Hovorkovu  korespondenci,  kterou
nakonec pohodil na jeho mrtvé tìlo, odnesl si v�ak jeho notes s asi
300, Kè a nìjakou dobu si prohlí�el i se�it se slu�ebními pøedpisy
finanèní strá�e. Èinil  tak asi 4 kroky od mrtvého, kde byl pozdìji
také se�it nalezen. Na místì, které bylo se�lapané a vypadalo jako by
na nìm nìkdo sedìl. Z toho mj. vyplývá �e:
1, Pachatel hledal nìjakou konkrétní vìc, kterou mohl být napøíklad
kompromitující  záznam,  který  by  mohl  být  dùkazem,  napøíklad
nevìry. Peníze sebral zøejmì pøíle�itostnì a bez rizika prozrazení je
pou�il.
2,  Po  èinu  se  pachatel  pohyboval  od  zastøeleného,  tedy  od  státní
hranice, smìrem na rakouské území k obci Wullowitz.
    Je ale potøeba mít na pamìti, �e pøiznání není dùkaz a tak i tento
motiv vra�dy nelze mít za prokázaný. V této souvislosti je zará�ející
je�tì  doba  spáchání  vra�dy.  Není  pravda,  �e  nikdo  nic  nevidìl
a  nikdo  nic  nesly�el,  jak  uvádí  ve  svém  zápise  dolnodvoøi��ský
kronikáø.  Právì  naopak  v  okruhu  do  1  km  od  místa  èinu  se
pohybovalo  nìkolik  osob,  které  pomohly  s  ustanovením  pøesné
doby spáchání vra�dy. Pokud by nìkdo vra�du pøipravoval, tì�ko by
si vybral dobu kolem 11.00 hod. V úvahu pøichází spí�e impulsivní
zkratkovité  jednání.  Pokud  by  ale  pachatelem  byl  místní  obèan,
který zde pracoval na svých polnostech, snadno by unikl pozornosti
pøípadných svìdkù. Dokonce by mohl poèítat i s jejich solidaritou,
vzhledem  k  náladám  vìt�inového  nìmeckého  obyvatelstva
a  politické  situaci  v  regionu.  Nikdo  s  takovou  mo�ností  zøejmì
nepoèítal a v�ichni se soustøedili na výskyt cizích osob  a známých
pa�erákù.
     Jakou souvislost s èinem mìly kusy nalezené látky, zda patøily
obìti nebo pachateli nelze nijak dovodit a ve spisech k tomu není
záznam, krom toho, �e oba kusy látky byly pøilo�eny ke spisovému
materiálu.
4, O nìco pozdìji se objevila podobná verze, podle které Hovorku
zastøelil jeho nadøízený, proto�e mìl pomìr s jeho man�elkou.
       Tato  verze  se mezi  lidmi  objevila  nìkdy v  padesátých  létech,
�íøená spí�e jako pomluva, ne� serioznì ovìøený fakt. Budí dojem,
�e  nìkdo  pouze  vylep�il  verzi  pøedcházející.  V  té  dobì  se  nikdo

vra�dou  dozorce  Hovorky  nezabýval  a  zøejmì    to  nebylo  ani
�ádoucí.  Pøesto�e  je�tì  �ilo  dost  pamìtníkù  tragické  události
a  urèitì  by  se  na�el  i  nìkdo,  kdo  by mohl  nìkteré  vìci  vysvìtlit.
Nikdo ani nepátral po  onom Raku�anovi, který se k vra�dì Hovorky
v posledním roce války pøiznal v dolnodvoøi��ské hospodì. Koncem
ètyøicátých  let dvacátého století byli postupnì pøíslu�níci  finanèní
strá�e  nahrazováni  pøíslu�níky  SNB  a  zdùrazòování  obìtí
a  hrdinství  lidí  slou�ících  první Èeskoslovenské  republice  nebylo
�ádoucí.  Vykreslit  Hovorku  jako  nemravného  záletníka,  který
vlastnì dostal, co si zaslou�il, se tehdej�ím vykladaèùm historie asi
i hodilo a Hovorkova obì� mìla být  zapomenuta.
    Pohøeb dozorce Franti�ka Hovorky se konal 13.6. 1920. Kromì
místních  obèanù  se  jej  zúèastnili  vojáci,  èetníci  a  financové.
Pohøební  prùvod  vedl  hejtman  finanèní  strá�e  Kastelin,  který  �el
v  èele  prùvodu  na místní  høbitov,          kde  byl  Franti�ek Hovorka
pochován se v�emi vojenskými poctami.
       Franti�ek HOVORKA dozorce finanèní strá�e Èeskoslovenské
republiky.  Narodil se 10.11.1895 v Ne�porech, okr. Vla�im, trvalé
bydli�tì mìl hlá�ené           v   Oubìnicích okr. Vla�im, v  rakousko
uherské  armádì  slou�il  v hodnosti  vojína,    zaøazen u 102.  pì�ího
pluku na italské frontì.  Dne 14.9. 1916 byl zajat u Nové Villy. Dne
16.4. 1918 se v Padule  pøihlásil do èeskoslovenských legií, kde byl
zaøazen k 34. polnímu pluku èeskoslovenské armády. Zemøel dne
10.6.  1920 pøi  výkonu  slu�by  jako dozorce  finanèní  strá�e u HM
III/28    v  katastru  obce  Dolní  Dvoøi�tì  kota  687  �ibenièní  vrch.
Pochován je na høbitovì v Dolní Dvoøi�ti, hrob è. 31.

Pokraèování ...

Do  zaèátku  adventu  jsme  v  knihovnì  vstoupili  naprosto
ú�asným  a  pohodovým  koncertem  folkové  kapely  z  Èeského
Krumlova  �Lakomá  Barka�,  který  probìhl  v  podveèer
5.12.2018.  Úèast  byla  i  pøes  sychravé  poèasí  opravdu  velká
a náv�tìvníci i úèinkující odcházeli se spokojeným  úsmìvem na
tváøi  a  výbornou  náladou.  Vìøím,  �e  nám  �Lakomá  Barka�
v knihovnì nehrála naposledy.

Hned 12.12.2018 se konala pod vedením  paní Ivy Hulíkové
vernisá� výstavy �ákù VO ZU� Vele�ín s názvem �Pod køídly�.
Vernisá�  výstavy    doplnila  i  vánoèní  dílnièka  pro  nejmen�í
a o pøíjemné zahájení se postarali �áci HO ZU� Vele�ín.  I pøes
drobné problémy s elektøinou se akce povedla a malých i velkých
náv�tìvníkù pøi�lo opìt hodnì. Výstavu je mo�né si prohlédnout
bìhem výpùjèní doby knihovny  a� do konce ledna 2019.

Ráda bych v�em na�im ètenáøùm popøála ��astné vykroèení
do roku 2019 a tì�ím se na dal�í na�e setkávání  jak pøi pùjèování
knih, tak na nìjaké z dal�ích akcí, které v knihovnì na rok 2019
chystáme. O aktuálním dìní v knihovnì Vás budeme pravidelnì
informovat  prostøednictvím webových  stránek  na�í    knihovny.
  Tamté�  najdete  i  ná�  online  katalog,  pøes  který  si  ka�dý
ètenáø mù�e jakoukoliv kní�ku vyhledat, zarezervovat a pøípadnì
prodlou�it i z pohodlí domova.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová Telefon: 380 331 847, 731 181 433

Adresa: Dru�stevní 340, 382 32 Vele�ín
Email: knihovna@velesin.cz, Web: http://knihovna.velesin.cz/

 vedené z domu. Mo�né i jako
pøivýdìlek pøi studiu èi mateøské. Více na
http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/

Kdy:19.1.2019. Èas:1011.30 hod Kde:tìlocvièna
Jihostroje Vele�ín. Cena:150, Kè  Rezervace na tel:724801871
Co  je  Fit  Pain  Free?  Tato  metoda  cvièení  má  Míru  úspì�nosti  94%
a  pomohla  u�  tisícùm  jednotlivcù  zjistit,  jak  funguje  jejich  pohybový
systém, aktivnì se zapojit do cvièení a samoléèebného procesu a osvobodit
se  tak  od  chronické  bolesti  ramen,zad,kolen  a  celého  pohybového
aparátu.Cvièení je vhodné pro v�echny vìkové skupiny.

èíslo 1  2019
vydáno ve Vele�ínì dne 3.12. 2018

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
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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: zpravodaj@kinovelesin.cz
 mikroregionu Pomal�í: www.pomalsi.cz

 � 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

Mikulá�  na  cvièení  SK  ASPV  oddílù  "Cvièení
pøed�kolních dìtí  s  rodièi" a  "V�eobecná gymnastika
pro �kolní dìti" 4.12.2018  foto str.11)

Dne 13.12. jsme ve Sportovní hale Jihostroj
poøádali ji� 17. Vánoèní turnaj pro dìti. Ano, u�
posedmnácté  nám  pøed  oèima  bì�í  stejný
napínavý film, který nás nikdy nepøestane bavit
sledovat, nebo�  scénáø je sice pevnì daný, ale
herci, dìj a závìreèné finále se ka�dým rokem
mìní!  Letos sklidili nejvìt�í, zaslou�ené ovace:
1.  Frnková  Vanesa,  2.  Dvoøáková  �árka,
3.Homolková  Eli�ka;  kluci:  1.  Borovský
Matyá�,  2.  Kozelský  Jakub,  3.  Pøibyl  Simon;
tøetí kategorie: 1. Vojèe Jan, 2. Sulzer Marek,
3.Pannach  Dominik,  ètvrtá  skupina:
1.Chaloupková Terezka, 2. Vítù Petr, 3. Dvoøák
Tomá�. Místo zlatých Oskarù si odnesli pìkné
ceny  sponzorované  firmou  FCC  Èeské
Budìjovice.

Taky bych chtìla podìkovat vedení mìsta
a firmì Jihostroj a.s. za podporu stolního tenisu
a  do  nového  roku  2019  popøát  v�em  hodnì
úspìchù, zdraví, pohodu.( Foto str.11)

                                           D. Javoøíková

(nabídka práce)

Tenisový klub LTC
Vele�ín z.s. hledá
pro následující
sezóny správce

tenisových dvorcù
(zajímavé finanèní

podmínky)

 bli��í info p. Mike�
(tel. 603530247).
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( Kamenný Újezd )
pøijme

Po�adujeme zájem o gastronomii,
vstøícné vystupování.

Nabízíme dobré platební podmínky, stálý
pracovní pomìr.

Nástup bøezen 2019.
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