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rok 2019 se chýlí ke konci, èeká nás jeho poslední mìsíc. Ten
bývá ve znamení shonu, klid pøiná�í a� jeho závìr. I zastupitelé
a  radní pøipravují projekty a akce na dal�í období. Jaké z nich
budou  realizovány,  zále�í  na  rozhodnutí  zastupitelù
a  schváleném  rozpoètu,  hlasování  o  nìm  probìhne  velmi
pravdìpodobnì  v  únoru. Mù�u  prozradit,  �e  se  snad  doèkáme
výsadby  zelenì  ve  mìstì  i  jeho  okolí,  víceúèelového  høi�tì
s  umìlým  povrchem  v  areálu  základní  �koly  a  jedné  nové
turistické trasy vedenou krásnou lokalitou na�eho mìsta.

Od Nového  roku  se mìstský
úøad  rozlouèí  s  paní  Danou
Kollarovou,  která  odchází  do
dùchodu.  Ta  na  na�em  úøadì
pracovala  více  ne�  tøicet  (!)  let.
Rád  bych  ocenil  profesionalitu,
vstøícnost  ke  kolegùm
i obèanùm, umìní jednat s lidmi
a  poradit  si  se  v�emi  situacemi,
které  její  práce  pøiná�ela.  Bez
nadsázky  lze  øíci,  �e  agenda
matriky  a  evidence  obyvatel  je
souèástí  �ivota  témìø  v�ech
obèanù  �  v�dy�  snad  v  ka�dé
rodinì  se  nìkdo  stìhuje,  vdává
se,  �ení  se,  slaví  pøírùstek  do
rodiny  nebo  se  naopak  louèí  se
svými nejbli��ími. Za celý MìÚ

pøeji  paní  Kollarové  hodnì  zdraví  do  dal�ích  let  a  na�í  nové
kolegyni,  paní  Zieglerové  pak  pevné  nervy  do  zaèátkù,  které
budou docela nároèné.

Dìkuji  v�em  zamìstnancùm  na�eho  úøadu,  mìstských
pøíspìvkových a obchodních organizací a zastupitelùm za jejich
práci.  I  díky  vám  Vele�ín  funguje.  Dále  patøí  podìkování
aktivním  lidem,  kteøí  se  zapojili  do  dotazníkových  �etøení,
schùzek  a  pøíprav  nadcházejících  projektù  a  akcí.  V�em
obèanùm mìsta Vele�ín pøeji pìkné a poklidné svátky, pøijmìte
pozvání na poøádané adventní akce a hlavnì naèerpejte energii
do nadcházejícího nového roku, do roku 2020.

Hezké Vánoce v�em!
Petr Vágner, starosta

Krásný prosinec v�em ètenáøùm.
Listopad  ubìhl  jako  voda. Díky

poèasí  jsme  dokonèili  v�echny
rozdìlané  práce  a  své  práce
dokonèili  i  dal�í  investoøi  (  nové
asfalty  v  ulicích  V  Domkách
a v Kaplické).
Mo�ná jste si v�imli kolíkù na polích
ve  smìru  Svince,  Skøidla,  Mar
kvartice,  Kaplické  Nádra�í  �  to  je
vytýèená  trasa  úseku  D3.  Podle
informací  by  po  sklizni  na  podzim
2020,  mìla  zaèít  skrývka  zeminy.
V  souèasné  dobì  zpracovává  na�e

komise �ivotního prostøedí �ádost o povolení kácení zelenì na
této trase.

V nedìli 17.  listopadu se se�la skupinka  lidí pod ka�tanem
U  Jakuba  a  pøipomnìli  jsme  si  roky  1939,  1948,1968,1989.
Poslechli jsme si hudbu v podání na�eho dorostu a dokonce jsme
si i hromadnì zazpívali pod taktovkou Jardy Bartizala. Pamìtníci
událostí z roku 1989 zhodnotili souèasnou situaci, zavzpomínali,
a pak  jsme se v klidu roze�li do domovù. Bylo  to setkání  lidí,
,,kterým to není jedno�.

Fini�ujeme  v  dokonèení  studií  zelenì,  prostupnosti  krajiny
a rozvoje mìsta.Jsem opravdu zvìdav na závìry a návrhy øe�ení.
Zpracovatele musím pochválit, opravdu se sna�í.

Pøipravuje se také rozpoèet na rok 2020, stále je�tì má ka�dý
mo�nost podat návrh na nìjakou investièní akci.
Co nás èeká? Ve ètvrtek 26.12. tradiènì Medovina na hradì.

 Na 25. dubna 2020 pøipravujeme novinku ,,Slavnosti jara�.
Mohla  by  to  být  zajímavá  nová  tradice  s  pøipomínkou  dob
starých  Slovanù.  Spoleènì  se  spoleèností  Gryff,  pøipravujeme
scénáø pro ji� ètvrtou sondu do vele�ínské historie, tentokrát na
téma  :  LP  1420  doba  husitská  na  vele�ínsku.  Snad  to  bude
zajímavé  rozlouèení  se  �kolním  rokem  a  pøivítání  prázdnin.
Termín  konání  je  sobota  27.  èervna  na  námìstí.  Program  je
pøipravován pro v�echny generace. Èerpáme z kronik smolných
knih a dal�ích zdrojù. Dr�te nám palce.

Pokud v dobì, kdy ètete toto èíslo, vidíte stát vánoèní strom,
tak v�e dobøe dopadlo.

V�em krásný, klidný a pohodový konec roku  a hodnì zdraví.
          Jirka Rù�ièka, místostarosta ,tel: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz

     U�iteèná tel. èísla: strá�níci MP : 604 189 828, 736 600 799,
prac. skupina: 603 537 754

Foto  Vele�ínské úspìchy na Mistrovství Èeské republiky v taekwondu ITF 
èlánek na str.10
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 panu starostovi mìsta  ing.Petru Vagnerovi za pøání
k mým narozeninám. Mile nás potì�ila náv�tìva, pøání a dárky
od mìsta a Jednoty pøedané paní Zdenkou Papírovou, Maru�kou
Uretschlägerovou,  Anièkou  Syslovou  a  Maru�kou
Sumerauerovou.

                  Josef Petr

  za  blahopøání  a  dárek  k  mým  narozeninám  mìstu
Vele�ín a odborové organizaci Jihostroje.

                  Koza Jiøí

 Mìstskému úøadu ve Vele�ínì a panu
starostovi Ing.Petru Vágnerovi za blahopøání a dárek k mým 91.
narozeninám, paní Kleinové a paní Ol�anové za milou náv�tìvu,
popovídání a pøedání dárku. Odborové organizaci Jihostroje té�
dìkuji za písemné blahopøání.
                  Franti�ek �rámek

  panu  starostovi  za  blahopøání  k  mým    80.
narozeninám  i  obecnímu  úøadu  za  dárek,  který  pøinesly  paní
Radová a Papou�ková. Ta náv�tìva mì velice potì�ila. Dìkuji.

Bøetislav Helebrant

Ji� po �esté se konal ve Vele�ínì charitativní bazárek a aukce
pro dobrou vìc. Letos jsme peníze vybírali pro sedmnáctiletého
Daniela.  Daniel  trpí  dìtskou  mozkovou  obrnou,  spastickou
triparézou  a  skoliózou  páteøe.  Vybrané  peníze  poslou�í  k
doplatku elektrického vozíku.

Leto�ní roèník byl ve dvou vìcech rekordní � dárci darovali
nejvíce  pøedmìtù  od  zaèátku  konání  bazárku  a  zároveò  se
vybrala rekordní èástka � 55 358 Kè.

Velmi dìkuji  v�em dárcùm, kupujícím, KIC Vele�ín  za  ji�
tradièní  pomoc  s  poøádáním  bazárku  a  pomocníkùm,  kteøí  se
mnou ji� tradiènì bazárek pøipravují. Bez Vás v�ech by to ne�lo
! Pøeji V�em krásný brzký adventní èas a snad se sejdeme opìt
za rok.

Michaela Jaro�ová

            Zveme Vás  na  na�e  pravidelná  setkání  v
mateøském  centru  Vele�ínské  klubíèko,  které  se  nachází
v základní �kole � 2. patro nad mìstskou knihovnou. Scházíme
se  ka�dou  støedu  od  9:30  do  11:30  hodin.  Odejít  mù�ete
samozøejmì kdykoli. S sebou si nezapomeòte pøíspìvek ve vý�i
30 Kè za rodinu. V zimním období se scházíme té� ka�dý pátek
od 9:30 do 11:30, kdy si mohou dìti pøijít volnì pohrát. V pátek,
kdy není program, je sní�ený pøíspìvek na 20kè za rodinu.
Je mo�nost  pronajmout  si  klubíèko  na  dìtskou  narozeninovou
oslavu  �  pro  bli��í  informace  nás  kontaktujte  na  email:
mcvelesin@seznam.cz

Ve  støedu    4.  prosince  nás  nav�tíví  v  klubíèku  Mikulá�
a andìl s drobnou nadílkou, v tento den bude pøíspìvek 50 kè.
Ve  støedu  18.  prosince  se  spoleènì  rozlouèíme  s  rokem  2019
u  �álku  dobrého  èaje  s  vùní  domácího  cukroví  (nezapomeòte
donést malou ochutnávkuJ ).

O  vánoèních  prázdninách  bude  klubíèko  zavøené,  poprvé
v novém roce se na Vás budeme tì�it ve støedu 8. ledna.

Za celé klubíèko Vám pøeji klidné pro�ití vánoèních svátkù
a v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.

Dáda Kleinová

Jak jste si mo�ná nìkteøí mohli v�imnout, vídáte nyní hasièe
ve  Vele�ínì  provádìt  rùzné  práce,  které  pro  nì  nejsou  úplnì
typické.  Je  to  tím,  �e  od  1.  1.  2019  zaèala  jednotka  sboru
dobrovolných  hasièù  obce  Vele�ín  fungovat  v  tzv.
"poloprofesionálním"  re�imu    kategorie  JPOII/1,  dle  naøízení
po�árního  poplachového  plánu  Jihoèeského  kraje.  Do  této
kategorie spadá na�e mìsto vzhledem ke svému poètu obyvatel,
místním  výrobním  provozùm,  také  z  dùvodu  blízkosti  silnice
E55,  ale  i  vzhledem  k  dojezdovým  èasùm  ostatních  jednotek
po�ární  ochrany.  Pro  nás  hasièe,  kteøí  jsme  v  jednotce,  se  tak
oproti  pøedchozímu  zaøazení  v  kategorii  JPO  III  zmìnil
pøedev�ím  èas  výjezdu  z  pùvodních  10  minut  od  vyhlá�ení
poplachu na 5 minut v jakoukoliv denní i noèní hodinu. V tomto
limitu  se  urèení  èlenové  jednotky  musí  dostavit  na  stanici,
pøevléknout  do  zásahového  odìvu  a  vyrazit  na  místo
mimoøádné události.

To s sebou pøineslo urèitá opatøení, která pro jednotku s tímto
zaøazením vznikla. V první  øadì  je nutné zajistit výkon slu�by
jednotky v daném minimálním poèetním stavu, ve kterém musí
vyjet. To znamená zaji�tìní dosa�itelnosti 24 hodin dennì, 7 dnù
v týdnu pro dru�stvo v minimálním slo�ení velitel, strojník a dva
hasièi.  Z  tìchto  dùvodù  bylo  pøistoupeno  k  øadì  jednání,  jak
s  vedením  mìsta,  tak  s  pøedstaviteli  kraje,  aby  se  tento  stav
podaøilo vyøe�it. Po dohodì do�lo k tomu, �e zde byli zamìstnáni
dva  èlenové  jednotky  jako  hasièi  a  zároveò  pracovníci mìsta.
Mají urèenou práci jak na stanici, na po�ární technice, tak i ve
svém �rajonu� Sídli�tì a pøilehlých ulicích, který mají novì na
starosti.  Odtud  jsou  schopni  vèas  vyjet  ke  v�em  nahlá�eným
po�árùm, dopravním nehodám, technickým pomocem (jako jsou
napø.  polomy,  úniky  nebezpeèných  látek,  spolupráce  se
záchrannou  slu�bou,  aj.)  a  ostatním  událostem  (hledání
pohøe�ovaných  osob,  resuscitace  osob,  zaji�tìní  po�árního
dozoru apod.).

K dne�nímu dni tak máme v tomto roce za sebou více ne� 70
výjezdù!  Toto  vysoké  èíslo  potvrzuje  oprávnìnost  zaøazení
jednotky  do  kategorie  JPO  II/1  dle  po�árního  poplachového
plánu  Jihoèeského  kraje.  Vedení  mìsta  Vele�ín  zøízením
jednotky této kategorie splnilo svoji zákonnou povinnost a o to
víc  si  mù�e  být  jisto,  �e  je  zaji�tìno  pro  mimoøádné  události
a bezpeèí svých obèanù. My zase plnì vìøíme, �e dùvìru v nás
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vlo�enou nezklameme. Závìrem chceme øíci, �e jsme tu hlavnì
pro vás, bli�ním ku pomoci. Pøejeme Vám radostnì a ve zdraví
pro�ité  vánoèní  svátky  a  konec  roku,  pokud  mo�no  bez  na�í
asistence.

Vìnujte, prosím pozornost následující pozvánce:

 V�ichni jste srdeènì zváni !
HASIÈI Vele�ín

Jste  srdeènì  zváni  na  veøejné  projednání  plánu  sociálních
slu�eb  pro  region  Kaplicka.  Va�e  nápady,  názory  a  podnìty
zapracujeme do Komunitního plánu sociálních slu�eb, který  je
jedním  z  podkladových  dokumentù  pro  rozdìlování  dotací
sociálním a dal�ím slu�bám ve va�em regionu.

Veøejné  projednání  probìhne  ve  dvou  mìstech  na�eho
regionu.

a  v  Kaplici  ve  støedu  dne  4.12:2019  od  16:00  hodin
v  Mìstské  knihovnì  Kaplice.  Projekt,  který  realizuje  Místní
akèní skupina Pomal�í,  je  financován z Evropského sociálního
fondu  prostøednictvím  Operaèního  programu  Zamìstnanost.
Více informací naleznete na webu  www.maspomalsi.cz

kontakt: Zdenìk Øíha, MAS Pomal�í o.p.s.
+420 774 050 409

  Do  adventního  èasu  v  na�í  knihovnì  vstoupíme  vernisá�í
výstavy    PRASÁTKA  A  HVÌZDY  ,  která  se  bude  konat
3.12.2019  od  17:00  hodin  a  ke  shlédnutí  bude  v  na�ich
prostorách bìhem bì�né výpùjèní doby knihovny a� do konce
prosince.  Vystavovat  budou  dìti  z  výtvarného  oboru  ZU�
Vele�ín pod vedením paní uèitelky Ivy Hulíkové a o zahájení se
postarají dìti z HO ZU� ze souboru Cvrèci s paní uèitelkou Marií
Bù�kovou.
   Dal�í  pøíjemnou  pøíle�itostí  k  setkání  bude    9.12.2019  od
18:00  �Koncert mezi  knihami�  s  dámskou  folkovou  skupinou
LAKOMÁ  BARKA,  která  mìla  v  knihovnì  v  loòském  roce
velký úspìch.

Knihovna  zùstává  pro  ètenáøe  otevøená  v  bì�ném  re�imu
i koncem prosince,  tak�e jestli nìkomu letos Je�í�ek nepøinese
vysnìnou knihu pod stromeèek, nezoufejte a pøijïte si jí prostì
vypùjèit  do  na�í  knihovny.  Do  konce  roku  je�tì  potrvá  akce
�Rande  naslepo  s  knihou�,  tak  kdo  by  se  je�tì  chtìl  nechat
pøekvapit knihou, má je�tì pøíle�itost.
O  v�ech  novinkách  i  nadále  budeme  informovat  na  na�ich
webových  stránkách  a  novì  i  na  facebooku
https://www.facebook.com/knihovnavelesin/

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/
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Z konstrukcí budovy bývalých  jeslí  a pozdìji  spoøitelny  se
zrodila Základní umìlecká �kola  ve Vele�ínì.
  Zúèastnil jsem se 16. listopadu  2019  dne otevøených dveøí
a za tuto mo�nost organizátorùm dìkuji.

Pøi milém  zahájení  prohlídky  zpìvem  jsem  v�ak  postrádal
alespoò  nìkolik  slov  o  vzniku  my�lenky  na  vybudování
samostatné ZU� a pøítomnost (nebo vzpomenutí) tìch, kteøí své
síly  vìnovali  potøebným  jednáním  s  úøady  a  kteøí  stavbu
provedli.  Mohlo  být  také  krátce  øeèeno  o  oborech  a  prùbìhu
výuky.
   Byl jsem pøíjemnì pøekvapen vnitøním pojetím budovy, která
krom uèeben a dal�ích  potøebných  prostor  obsahuje i koncertní
sál.
  Zbývá  mi    je�tì  vyjádøit  pøesvìdèení,  �e  absolventi  �koly
pøispìjí svým umìním ke kulturním zá�itkùm obèanù Vele�ína,
�e se zde zrodí i nové umìlecké osobnosti.

Jan �tindl, obèan

  Venkovního koupali�tì Na Skalkách bylo letos v provozu od
2. èervna do 5. záøí. V loòském roce bylo poslední koupání 29.
srpna.
Leto�ní  sezóna  byla  na  poèasí  pøíznivá  pouze  v  èervnu  a  v
èervenci.  Srpen byl na hezké poèasí spí�e podprùmìrný a tak na
koupali�tì  pøi�lo ,  co�  je  o  3  000
ménì ne� v loòském teplém létì. Areál byl otevøen 66 dnù, ve 39
dnech bylo na koupali�ti více ne� 100 náv�tìvníkù a 31 dnù byl
areál pro nepøízeò poèasí uzavøen.

Zdárný  chod  celého  komplexu  zaji��ovalo  celkem
 s  tím, �e na ka�dé smìnì museli být 13 plavèíci,

strojník a pokladní.  O poøádek a úklid areálu se starali strojníci
a jedna uklízeèka.

Pøi provozu veøejného koupali�tì  je nutné dodr�ovat pøísné
pøedpisy  a  normy.  Splòovat  tyto  pøedpisy  je  velice  nároèné
a  finanènì  nákladné.  Po  celou  sezonu  jsme  zajistili  kvalitní
bazénovou  vodu  (chlor,  pH  minus  a  flock).  V  srpnu  byla
dokonèena kontrola s konstatováním,
�e

.
     Venkovní  koupali�tì  provozuje  na�e  organizace  na  základì
Smlouvy  o  nájmu  s  mìstem  Vele�ín.  Ka�doroènì  uzavíráme
nebo  obnovujeme  smlouvy  s  nájemcem  obèerstvení,  se
Zdravotním ústavem na analýzu bazénové vody, s firmou FCC
na svoz odpadu, s Aagneth na internet a bezpeènostní systém a s
firmou  Elvis  pronájem  turniketu  a  pokladního  systému  vè.
vybavení pokladny.

Pøi  provozu  do�lo  u  dìtí  k  nìkolika  drobným  poranìním,
které  �kolení  plavèíci  o�etøili.  Èastým  pou�íváním  sluneèníkù
a plastových lavièek docházelo k jejich po�kozování. Prùbì�nì
jsme je museli doplòovat na potøebný poèet. Provedli jsme nátìr
døevìných  herních  prvkù,  døevìných  konstrukcí  a  zahradního
domku. Opravili jsme po�kozená místa zámkové dla�by vè. dna
odchlorovací nádr�e a byla prodlou�ena pergola. Bez pøeru�ení
provozu  koupali�tì  jsme  se  strojníky  zdárnì  vyøe�ili  havárii
hlavního obìhového èerpadla pro bazénovou vodu.

Léto bylo na teplé poèasí prùmìrné a pøíjem ze vstupného byl
385 tis. Kè (vloni 505 tis. Kè). Celkové náklady budeme znát po
vyúètování v�ech energií za rok 2019.

V souèasné dobì je bazén a celý areál zazimován.
Závìrem  bych  rád  podìkoval  pracovníkùm  venkovního

koupali�tì  Na  Skalkách  a  zároveò  dìkuji  v�em  za  náv�tìvu
tohoto pìkného areálu.

Karel Krejèí jednatel SMM

S  dìtmi  jsme  si  u�ívali  letních,  sluneèních  dnù  a  zároveò
jsme  pøipravovali  nové  téma,  které  je  èeká  v  následujících
mìsících, a to ekologie.
  V  záøí  jsme  toto  téma  odstartovali  a  chtìli  ho  pojmout
zábavnì. Dìti se dozvìdìly, jak správnì tøídit odpad, vyrobily si
vlastní domácí kosmetiku, zahrály si zábavné ekohry, vytvoøily
zajímavé a u�iteèné vìci ze starého odpadu. Cílem tìchto aktivit
bylo, aby se dìti zamyslely nad tím, jak je dùle�ité tøídit odpad,
více èetly slo�ení v�ech zakoupených produktù a aby dokázaly
zu�itkovat starý odpad a vytvoøit z nìj vìci nové.
V dal�ích dnech jsme s dìtmi vyrábìli domácí kosmetiku. Staèily
ètyøi ingredience a domácí lùj byl hotový za pìt minut. Spoleènì
jsme probírali, proè  je  lep�í  si vyrábìt domácí kosmetiku a co
obsahuje kupovaná.
  V øíjnu jsme se soustøedili je�tì
více na ekologii. Zapojili jsme se do
soutì�e  Vyèisti les. S dìtmi jsme
se domluvili na tøetí sobotì v tomto
mìsíci  a  �li  sbírat  odpad  v  okolí
Vele�ína. Mù�eme se py�nit tím, �e
jsme se stali jednìmi z výhercù této
soutì�e  �  více  na:
https://vycistiles.cz/vyherci
souteze/

Dále  jsme  vyrábìli  budky  pro
ptáky z krabice od mléka, ze starých
trièek  vyhotovili  hraèky  pro  psy
a kreslili na plátìné  ta�ky, které  si
dìti odnesly domù.
Za tým NZDM Molo:

T. �mehlíková

PROSINEC 2019 � BØEZEN 2020
Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad, �e
v  období  od  prosince  2019  do  bøezna  2020  budou  nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

 � 1x mìsíènì    Pátek: 6.12.
 � 1x mìsíènì           Pátek: 3.1.
 � 1x mìsíènì             Pátek: 7.2.

        Pátek: 6.3., 20.3.

    otevírací doba 1.11.  28.2.
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
Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725 785 422,

pavel.peroutka@email.cz
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 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci   Povoleno  MkÈR E10951
Výtisk zdarma

Vá�ení spoluobèané,
od  1.1.2020  dochází  ke  zmìnì  v  rezervaèním  systému
na kulturní akce.

.
O délce platnosti rezervace budete informováni v potvrzení

rezervace. Prosím, vìnujte této informaci zvý�enou pozornost.
Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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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 Faltová )

Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù
 � rezervace vstupenek online:

program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina

mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

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, Jar.Bartizal  tel.:725 919 382
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O víkendu 8.  10. listopadu 2019 probìhlo ve sportovní hale
ÈUS  v Nymburce  oficiální Mistrovství  Èeské  republiky  2019
v  taekwondu  ITF.  Fakt,  �e  tato  soutì�  je  tou  nejdùle�itìj�í  na
èeské  pùdì,  podtrhla  mo�nost  se  nominovat  na  Mistrovství
Evropy, které se bude konat pøí�tí rok v Praze. Proto i nominace
z øad vele�ínských závodníkù byla pøísnìj�í ne� na jiné závody.
MÈR se  mohli zúèastnit dr�itelé minimálnì od modrého pásu,
co� zvý�ilo celkový poèet závodníkù a to na 395 z 30 �kol.

O  nejvìt�í  úspìch  se  postarali  závodníci  z  øad
veteránské kategorie,  kteøí  jsou  zároveò  i  reprezentanty Èeské
republiky a v letos ovìnèeni tituly mistrù Evropy a svìta.Ti na
MÈR  doslova  vysbírali  jeden  úspìch  za  druhým.  Titul
nejúspì�nìj�í veteránky silver si odvezla Hana Císaøová ziskem
2 zlatých a jedné støíbrné medaile. Aby mìla sbírku kompletní,
doplnila  je�tì bronz  z matsogi  týmù  seniorek.  Jen velmi  tìsnì
unikl  titul nejúspì�nìj�ího veterána  silver Franti�ku  Jeøábkovi.
Ten   získal 2 zlaté medaile z individuálních disciplín a k tomu
pøidal  medaile  týmové  a  to  zlatou  a  2  bronzové.  Titul
nejúspì�nìj�ího veterána silver si domù odvezl Zdenìk Rube�,
který na MÈR startoval pod barvami svého mateøského oddílu
Tongil  Èeské  Budìjovice.  Proto�e  je    i  jedním  z  hlavních
trenérù  vele�ínského  taekwonda,  tak  nás  jeho  úspìch
samozøejmì tì�í také.

O  dal�í  velký  úspìch  se  postarali  Jaroslav  Bartizal,  Sluka
Dominik,  Franti�ek  Jeøábek  a  Robert  Ondráèek.  Jejich  tým
v  disciplínì  SEBEOBRANA  3+1  zvítìzil  v  této  disciplínì  ji�
potøetí.  Svou  neohro�enou  pozici  potvrdili  i  pøes  pùvodní
nepøíznivý verdikt rozhodèích, kdy do�lo k chybnému zastavení
èasomíry a tím i celkové diskvalifikaci týmu. Spravedlnost v�ak
byla na na�í stranì a po podání protestu byl na�emu týmu dán
je�tì  jednou  prostor  pro  pøedvedení  jejich  umu. A  stejnì  jako
poprvé  i  podruhé pøedvedli  v�ichni  profesionální  výkon,  který
jim zajistil suverénní zlatou medaili.

Na�im  seniorùm  a  seniorkám  se  daøilo  pøedev�ím
v  týmových  soutì�ích.  V  individuálních  kategoriích  byla
tentokráte opravdu silná konkurence a bohu�el chybìlo i trochu
závodnického �tìstí. Dominik Sluka, Robert Ondráèek i Jaroslav
Bartizal pøedvedli solidní výkony, které v�ak bohu�el tentokráte
nestaèili  na pøíèky nejvy��í.   Kromì  ji� ostøílených závodníkù
vyrazilo  vele�ínské  barvy  reprezentovat  i  seniorské  duo  Jana
Mike�ová a Radek Adamèík a ani jeden se ve velké konkurenci
neztratili. Oba byli souèástí týmù, které si domù pøivezli cenné
kovy � viz výsledky.

Velkou  radost  svým  trenérùm  udìlala  star�í  �ákynì  Klára
Hùdová.  V  technických  sestavách  postupovala  v  silné
konkurenci  jedné  z  nejobsazenìj�ích  kategorií  (45  závodníkù)
Medaile jí unikla jen tìsnì, kdy� obsadila krásné 5.místo. V�e si
ale  vynahradila  v  disciplínì  matsogi,  kde  vybojovala  kov
nejcennìj�í. Ani dal�í �áci se na MÈR neztratili. Bonifác Bartizal
si v disciplínì matsogi vybojoval krásný bronz, stejnì tak David
Václavík. Matìj Císaø mìl ve své kategorii závodnickou smùlu,
kdy� hned v prvním kole narazil na vítìze. V�ichni v�ak stojí na
zaèátku své závodnické kariéry a tak vìøíme, �e o tìchto mladých
nadìjích je�tì usly�íme.

Výsledky z MÈR:
Vele�ín obsadil 8.místo v celkovém poøadí �kol
Císaøová Hana � Nejúspì�nìj�í veteránka silver

1.místo:
Sebeobrana � tým 3+1
Klára Hùdová  MATSOGI STAR�Í �ÁKYNÌ  50 kg
Franti�ek Jeøábek  TUL VETERÁNI SILVER IV. DAN
Franti�ek Jeøábek  WIROK VETERÁNI SILVER
Císaøová Hana  TUL VETERÁNKY SILVER IV. DAN
Císaøová Hana  MATSOGI VETERÁNKY SILVER + 75 kg

2.místo:
Císaøová Hana  WIROK VETERÁNKY SILVER

3.místo:
tul tým senioøi
wirok tým senioøi
Matsogi tým seniorky
David Václavík  MATSOGI STAR�Í �ÁCI  35 kg
Jana Mike�ová  MATSOGI SENIORKY  72 kg
Franti�ek Jeøábek  MATSOGI VETERÁNI SILVER  90 kg
Bonifác Bartizal � MATSOGI MLAD�Í �ÁCI 30 kg

(foto k èlánku na str. 1 a 15)

Letos se závodu zúèastnil rekordní poèet 167 závodníkù, z toho
133 dospìlých na hlavní trati
 a  34 dìtí v rámcových závodech.

Mu�i bì�eli 2 okruhy � 12 km

�eny 1 okruh   6 km

Oba závody se konaly za podpory
.

Tímto jim poøadatel  dìkuje.
Za Cyklo Vele�ín Karel Rù�ièka

(foto na str. 15)

Ahoj dìti,
jmenuji se Joker a jsem malý králíèek, který loni vystupoval ve
sportovní hale  Jihostroje    spolu  s partou kamarádù. Ukazovali
jsme,  jak  jsme  �ikovní,  �e  umíme  pøeskoèit  pøeká�ky  vysoké
i �iroké, a to hodnì rychle. A proto�e se nám líbilo, jakou z nás
máte radost, tak za Vámi pøijedeme i letos.

Ve ètvrtek 12.12. od 9h do 12h se pøedvedeme v�em dìtem
ze  �kolky,  ale  chci  touto  cestou  pozvat  malé  dìti,  které  tam
nechodí a rády by na�i show vidìly taky.   Tak brzy na vidìnou,
tlapku na to.                                                         D. Javoøíková
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 Vele�ín z.s. hledá pro
následující sezóny správce tenisových dvorcù
(zajímavé finanèní podmínky).
bli��í info p. Mike�  tel. 603 530 247

 pod bývalým kulturákem.
Cena dohodou.    tel.: 723 948 583
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