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ROUHÙV VELE�ÍNSKÝ BETLÉM 2019 a výstava betlémù a vánoèní výzdoby

rok 2019  je za námi. Hodí  se zrekapitulovat,  co v�e se v nìm
odehrálo.  Byly  dokonèeny  rozbìhlé  projekty:  Sní�ení  energetické
nároènosti  panelových  domù  na  Sídli�ti,  dostavba  urnového  háje
a kolumbária. Na Holkovì se dokonèila dostavba vodohospodáøské
infrastruktury, vèetnì èistírny odpadních vod. Od 1. ledna 2019 bì�í
na�e  hasièská  jednotka  v  poloprofesionálním  re�imu,  v  ka�dém
okam�iku jsou k zásahu pøipraveni ètyøi její èlenové. Musím pøiznat,
�e  si  v�e muselo  tzv."sednout",  ale  to  je  prùvodním  jevem  témìø
ka�dého nového projektu. V�e se odehrává za maximálního nasazení
a  snahy  èlenù  jednotky,  jejími�  èleny  jsou  i  profesionální  hasièi.
Jako mìsto se jim sna�íme pomáhat a vycházet vstøíc, jak to jen lze.

  Ke  zvý�ení  kvality,  bezpeènosti  a  rychlosti  pøi  zásazích  byl
poøízen nový dopravní automobil, na jeho� financování se podílely
ètyøi  subjekty. Vyu�ívat  jej  lze  i  pro pøepravu mladých hasièù na
závody.

Tìsnì  pøed  dokonèením  jsou  dvì  zásadní  studie,  jejich
analytické a mapovací èásti byly zpracovány i díky úèasti aktivních
obyvatel  a  zastupitelù,  za  jejich práci  jim patøí  velké podìkování.
Byly obnoveny práce na zámìru vyu�ití budovy U Zlaté Podkovy 
projekt nevzniká od stolu, opìt se na nìm podílí aktivní zastupitelé
a místní spolky a kluby. Bez nadsázky lze tedy øíci, �e byly zapojeny
stovky lidí a zámìr odrá�í potøeby obyvatel. V Podkovì se podaøilo
obsadit  restauraci  solidním  nájemcem.  Na  dodr�ování  poøádku
v  ubytovacích  prostorách  dohlí�í  strá�níci  mìstské  policie,  a  to
i v noèních hodinách, popø. o víkendu. Na prosincovém zasedání se
zastupitelé  znovu  vrátili  k  problematice  kapacity mateøské  �koly.

  Pùvodní zámìr výstavby nového pavilonu naproti panelovému
domu è. 331 v Dru�stevní ulici nebyl odsouhlasen. Bìhem roku toti�
vedení mìsta ve spolupráci s vedením mateøské �koly pracovalo na
dal�ích  variantách  navý�ení  kapacity,  a  to  formou  roz�íøení
stávajících  prostor.  To  pøinese  jednoznaèné  úspory  v  provozních
nákladech.

V�em obèanùm pøeji pohodový vstup do nového roku.
Petr Vágner, starosta

Krásný leden v�em ètenáøùm.

Tak u� nám to zase zaèíná. Svátky jsou za námi a opìt jsou tady
,,v�ední starosti� �ivota.

Nejdùle�itìj�ím  úkolem  zastupitelstva  je  v  tomto  období
pøipravit a schválit rozpoèet na rok 2020. Nìkteré akce pøipravené
v minulých  letech  (podchod  pod  E55)  jsou  ve  stádiu  posledních
dohod, tak se snad doèkáme. Zastupitelé budou opìt na pracovním
zastupitelstvu  hodnotit  návrhy  na  investice  a  schvalovat  je  podle
finanèních  mo�ností  mìsta.  Rozpoèet  by  se  mìl  schvalovat  na
únorovém zasedání zastupitelstva. Jste srdeènì zváni.

V  tomto  roce  bych  se  chtìl  vìnovat,  spolu  s  kolegy,
problematice odpadového hospodáøství. Pokusíme  se hledat  cesty
k  efektivnìj�ímu  a  hlavnì  ménì  finanènì  nároènému  systému.
Mìsto poskytuje pomìrnì luxusní nabídku slu�eb v oblasti odpadù,
ale náklady se zároveò enormnì zvy�ují. Uvítáme ka�dou radu.

Pøeji vám  úspì�ný rok 2020 a budu se tì�it na spolupráci nejen
v pracovních, ale i v kulturních zále�itostech.

Jako obvykle nìkolik kontaktù.
Jirka Rù�ièka ( místostarosta ), tel: 739 026 248, email:

ruzicka@velesin.cz
 strá�níci MP : 604 189 828, 736 600 799

 pracovní skupina: 603 537 754
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Vá�ení spoluobèané,
od 1. ledna 2020 do�lo ke zmìnì zákona è. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích. Zastupitelstvo mìsta Vele�ín na svém zasedání dne 16.
12.2019  schválilo vyhlá�ku è. 6/2019 o místním poplatku ze psù,
vyhlá�ku  è.7/2019,  o  místním  poplatku  z  pobytu,  které  nabývají
úèinnost 1.1.2020.

Ke zmìnì dochází u dr�itelù psa s nárokem na sní�enou hranici
maximální  sazby  poplatku  200, Kè. Tato  sazba  poplatku  nebude
nadále  vázaná  na  po�ivatele  nìkterého  z  dùchodu,  ale  pouze  na
dovr�ení  stáøí  65  let.  Ostatní  sazby  zùstávají  nezmìnìny.
Poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území obce, ale
i osoba s ohlá�ením místem pobytu podle zákona o pobytu cizincù
na  území  Èeské  republiky,  s  azylem  nebo  doèasnou  ochranou
cizincù.

Velkou zmìnou je zru�ení poplatku za lázeòský nebo rekreaèní
pobyt  a  poplatku  z  ubytovací  kapacity  a  jejich  nahrazení  novým
poplatkem z pobytu, sazba je ve vý�i 20Kè/osobu a den. Jedná se o
zpoplatnìní  pobytu  nejen  ve  stavebních  zaøízení  urèených
pøechodnému  ubytování  za  úplatu,  ale  i  ve  stavbách  pro  bydlení,
rodinných  domù,  stavbách  pro  individuální  (rodinnou)  rekreaci,
hotelù,  motelù,  penzionù,  rekreaèních  objektù  nebo  úplatného
poskytnutí  pobytu  v  ateliéru,  zahrady  pro  stanování  nebo  pobytu
v  karavanu.    Plátce  je  povinen  podat  ohlá�ení  ke  vzniku  své
poplatkové  povinnosti,  formuláø  je  ke  sta�ení  na  webu  mìsta
v  zálo�ce  �Mìstský  úøad  �  �ádosti  a  formuláøe�.  Vyhlá�ky  jsou
k  dispozici  v  zálo�ce  �Mìstský  úøad  �  Vyhlá�ka  a  naøízení.�
  V  pøípadì  dotazù  na  tyto  poplatky  se  obracejte  na  referentku
ekonomického odboru p. Vraspírovou.

EO MìÚ Vele�ín
¨

Budova  kulturního  domu  U  Zlaté  podkovy  (Podkova)  je  ve
�patném  technickém  stavu.  Rekonstrukci  se  tedy  nevyhneme.
Zároveò se ov�em nabízí výjimeèná pøíle�itost k zásadní promìnì
objektu, a proto byla v prùbìhu roku 2019 zøízena pracovní skupina,
je�  mìla  za  úkol  pøipravit  koncepèní  dokument  s  plánem,  jak
budovu  rekonstruovat. Za zastupitelù byli  èleny pracovní  skupiny
Jaroslav Bartizal, Petr Skøivánek, Petr Falc, Tomá� Èulík a Pavel
Trajer.  Èlenové  pracovní  skupiny  oslovili  vele�ínské  spolky
a  sportovní  kluby  s  hlavní  otázkou:  �Jak  by  kluby  chtìly  vyu�ít
budoucí  Podkovu  ke  své  èinnosti?�  �iroká  veøejnost  byla
dotazována také (s otázkou, jak si lidé pøedstavují budoucí provoz
a náplò budovy), a to prostøednictvím ankety ke koncepci rozvoje
mìsta (probìhlo v létì).

Nejvìt�í  zájem  o  to  provozovat  v  Podkovì  sportovní  èinnost
projevil  stolní  tenis  a  taekwondo.  Ostatní  oslovené  kluby  by
Podkovu vyu�ily spí�e doplòkovì.

Ze 143 dotázaných obèanù se vìt�ina vyslovila pro gastronomii
a kulturu (54% restaurace, 30% hudební klub, 13% vinárna, 8% bar,
45% plesy/kulturní sál), více ne� tøetina pro sport (35%, nejvíce jóga
a tanec). V zahradì mezi kinem a Podkovou si 34% dotazovaných
pøeje relaxaèní zónu/posezení pro matky s dìtmi, 6% amfiteátr/letní
kino. 8% navrhuje prùchod z námìstí.

Z výsledku prùzkumù vze�la pøedloha pro zadání rekonstrukce:
Hlavním  cílem  je  vznik multifunkèního  sálu  pro  plesy  a  kulturní
akce a zároveò pro sport (stolní tenis, taekwondo, jóga, tanec a jiné)
a dále zachování restaurace a salónku. Dal�ími cíli jsou: klubovna
pro  kapely  a  ve  volných  prostorech  kanceláøe  nebo  ubytování
(variabilní  øe�ení  umo�òující  vyu�ít  prostor  dle  aktuálních  potøeb
mìsta).  Pracovní  skupina  dále  po�aduje  to,  aby  bylo  mo�né
rekonstrukci  Podkovy  rozdìlit  na  etapy  realizované  postupnì  dle
priorit a finanèních mo�ností mìsta.

Varianty øe�ení: K rekonstrukci Podkovy ji� existuje projektová
dokumentace,  ve  které  jsou  zachovány  stávající  funkce  objektu,
ov�em nejsou v ní zahrnuty funkce, které vze�ly z prùzkumu mezi
spolky a obèany. Pracovní skupina tak doporuèuje øe�it rekonstrukci
Podkovy  formou  architektonické  soutì�e,  která  by  zohlednila
v�echny zamý�lené funkce.

Na  prosincovém  zastupitelstvu  probìhla  krátká,  zatím
informaèní,  diskuze  na  téma  �Podkova�.  Padla  shoda  na  nutnosti
rekonstrukce  a  také  padl  návrh  na  urychlenou  výmìnu  topného
systému (napojení Podkovy na obecní teplovod). Hlasování o osudu
Podkovy pøedpokládáme probìhne na únorovém zastupitelstvu pøi
hlasování o rozpoètu mìsta.

P.S.  Pokud  máte  k  rekonstrukci  Podkovy  jakékoliv  podnìty,
prosím kontaktujte nìkterého z èlenù pracovní skupiny.

Pavel Trajer

Jedenáctého  prosince  2019  opustil  svá  vèelstva,  spoleèenství
na�ich  vèelaøù  i  ná�  pozemský  svìt  pøítel  Franti�ek  Ondrá�ek.
Vèelám se zaèal vìnovat ji� od �kolních let pod vedením svého otce,
znamenitého vèelaøe Franti�ka Ondrá�ka star�ího.  Po nìm pøevzal
brzy i post  jednatele ZO Vele�ín. Tuto funkci zastával celých 30 let
a  èasto  suploval  i  funkci  pøedsedy  a  zdravotního  referenta.    Byl
jednatelem  dobrým,  vlídným,  vstøícným  k  potøebám  ostatních
vèelaøù.  Jako  dobrý  køes�an  jim  byl  v�dy  nápomocen  radou
i skutkem.

V  posledním  období  pracoval  ve  výboru  jako  místopøedseda
a zdravotní referent. Za jeho práci mu byly udìleny tituly Vzorný
vèelaø a Vzorný vèelaøský pracovník. Zemøel ve vìku pouhých 66
let.

Václav Bicek, jednatel  ZO ÈSV  Vele�ín

Uplynul dal�í  rok a opìt bych  ráda podìkovala v�em, kteøí  se
podíleli na pøípravì prosincových akcí.

Charitativní  akce  zaèaly  u�  v  listopadu,  kdy  uspoøádala Mí�a
Jaro�ová Charitativní bazárek pro Daniela. O jeho smyslu a výtì�ku
jste si mohli pøeèíst u� v prosincovém zpravodaji.

V�e  zaèíná  v�dy  kácením  vánoèního  stromu.  Ten  leto�ní  stál
u  rybníèku  Adamèák  a  pøi  jeho  kácení  a  pøevozu  pomáhali  na�i
místní hasièi J. Èerv, P. Chumlen, A. Kándl, P. Peèenka, J. Smolík
a  K.  Klein.  Díky  patøí  také  pracovní  èetì  a  hlavnì  �ikovnému
jeøábníkovi  panu  Bou�kovi,  který  u�  má  s  kácením  a  pøevozem
na�ich vánoèních stromù bohaté zku�enosti. A také v�dycky èeká,
co si na nìj zase vymyslíme. Ani tentokrát jsme ho podle jeho slov
�nezklamali�  a musel vzít  star�í  stroj, který byl  schopný v  terénu
vyjet.  Strom  pokácel  a  uvázal  L.  Rù�ièka  a  firma  Tordes  ho
pøevezla. V�e probìhlo hladce a u� zbývalo  jenom strom ozdobit.
Strom  jsme  zdobili  úplnì  na  poslední  chvíli,  tedy  v  pátek  29.
listopadu. Také jsme do poslední chvíle dolaïovali svìtla, proto�e
jsme objednali nové hvìzdy a nebylo jisté, kdy pøijdou. V�e dobøe
dopadlo  a  v  pátek  jsme  s  hasièi  P.  Chumlenem, A.  Kándlem,  P.
Froòkem a K. Kleinem, za výpomoci zamìstnancù pracovní èety,
strom ozdobili. Dodateènì se v�em omlouvám, proto�e to je práce
nevdìèná, která trvá pøes pìt hodin, v�em je zima a já si vymý�lím,
kterou hvìzdu zavìsíme ní� nebo vý�.  Tak snad výsledek stojí za to.

V  nedìli  1.12.  se  konal  Adventní  charitativní  trh.  Je  to  ji�
tradièní akce, kterou
jsme  poprvé
uspoøádali  v  roce
2006.  Stánky  a  v�e
dal�í,  nám  pomohli
postavit  kromì  pra
sek,  T.A�enbrenner,
V.Korbela, J.Bartizal
ml. a  J. Rù�ièka ml.
A  samozøejmì  K.
Klein, který u� patøí
k  na�emu  inventáøi,
podobnì  jako  J.
Rù�ièka st., který se
stará  i  o  v�echny
rozvody  elektriky
a  také koordinuje v�e kolem kácení  a pøevozu vánoèního  stromu.
A  �e  letos  bylo  elektrických  rozvodù  opravdu  hodnì,  proto�e
v�ichni prodávající u� pøi�li na to, �e nejlep�ím prodejním artiklem
je jídlo a pití. Tím se dostávám k jednotlivým úèastníkùm trhu. Po
celá léta jsou nám velkou oporou èlenové Spoleènosti pøátel mìsta
Vele�ína, s jejich pøedsedou J. Bartizalem st. Ten vaøí ka�doroènì
�speciální� punè. Toho se letos prodalo 50 l a 40 l medoviny. Dìkuji
i v�em pekaøùm a pekaøkám J. Hanu�ové, M. �eniglové, I. �imkové,
P.  Rouhovi,  P.  Holému,  O.  �uhajovi,  kteøí  pekli  celou  noc  pøed
trhem  peèivo  a  chleba  na  Kantùrkovci.  Dìkuji  také  za  klobásy
z  Øeznictví  Foitl  a  man�elùm  Korbelovým,  kteøí  letos  vyrobili
døevìné figurky.

Dal�ími  zúèastnìnými  byly  pracovnice Charity Kaplice,  které
prodávaly krásné vìnce a výrobky svých klientù.
Pak  u�  mìly  stánky  dal�í  na�e  pravidelné  dodavatelky  �  paní
uèitelky z M�. Opìt nezklamaly, proto�e jejich sortiment byl hodnì
bohatý.  Podle  jejich  slov  mám  letos  podìkovat  ve�kerým
zamìstnankyním  M�.  V�echny  vyrábìly,  zdobily  a  vytváøely
krásnou vánoèní výzdobu, kterou díky nim mají mnozí z nás doma.

A leto�ním �skokanem� roku je asi Mateøské centrum Klubíèko.
Maminky  letos  vylep�ily  svoji  nabídku  je�tì  o  halu�ky  a  dal�í
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ozdobièky.  Také  se  ujaly  prodeje
výrobkù  dìtí  ze  ZU�,  které  vyrábí
s dìtmi I. Hulíková.

A  poslední  stánky  patøily  KIC
mìsta  Vele�ín.  Jako  ka�doroènì
jsme  pekli  palaèinky  a  cmundy.
Palaèinek  se  ujaly  na�e  dlouholeté
pomocnice  D.  Grillová  a  V.
Klevcovová  a  cmunda  byla  letos
v  re�ii  man�elù  Josefa  a  Lenky
Faltových.  Dokonce  nastrouhali
celých 35 k brambor doma na svém
�historickém� robotovi.

Nemalou  èástku  jsme  také
získali z prodeje svíèek z dílny paní
Vackové  ze  Skøidel  a  za  výrobky
dìtí  ze  Z�,  které  tvoøí  ka�doroènì
pod vedením E. Bickové.  Na�í dal�í

pravidelnou  dodavatelkou  je  paní  Housková  s  jejími  krásnì
zdobenými  perníèky  a  J.  Miku�ková,  která  letos  dodala  su�enou
dýni.  O  prodej  tohoto  zbo�í  se  postaraly  na�e  brigádnice  Zuzka,
Eli�ka a Kája.

A opìt bude jistì v�echny zajímat, kolik penìz se celkem na trhu
utr�ilo. (v loòském roce 61 511,
Kè i s ní�e uvedeným pøíspìvkem ).

K tomu je�tì pøipoèítám ka�doroèní dar ve vý�i 10 000, Kè od
vedoucí komise �ivotního prostøedí Ing. H. Pe�kové. Výtì�ek opìt
rozdìlíme na nìkolik èástí a v lednu je pøedáme. O v�em vás budu
informovat v únorovém zpravodaji.

Letos  jsme  poprvé  zkusili  také  toto  odpoledne  zorganizovat
prùvod  andìlù.  Na�la  jsem  spøíznìné  du�e  v  na�ich  dvou
knihovnicích Janì Buchancové a Vlastinì Szabové. Spoleènì jsme
uspoøádaly  tvùrèí  dílnièku  v  knihovnì,  kde  si  dìti mohly  vyrobit
køídla,  lucernièky  nebo
hvìzdièky  na  tento
prùvod.  Dìtí  pøi�lo
hodnì  a  pøi�ly  i  na
prùvod.  Pøí�tí  rok  je�tì
zkusíme  poradit
maminkám,  jak  u�ít
úplnì  jednoduché  �atky
pro andílky.
  První  adventní  nedìli
v  17  hodin  jsme
rozsvítili  vánoèní  strom
a  pomohl  nám  s  tím
svým  hudebním  dopro
vodem i L. Hrdlièka.

Ve ètvrtek 5. prosince pøipravilo KIC mìsta Vele�ín v sále kina
Mikulá�skou nadílku s pohádkou. Nadílek jsme pøipravili opìt 150
a vy�lo  to  témìø pøesnì. Chtìla bych  tímto moc podìkovat na�im
sponzorùm, bez kterých bychom tuto nadílku nemohli zrealizovat.
Dìkuji kadeønici Lence �vecové, která nám v�dy dává plnou ta�ku
cukrovinek a dále  Jednotì Kaplice, která nám pravidelnì pøispívá
èástkou  3  000,  Kè.  Dìkuji  tedy  jejím  zástupkyním  paní
Sumerauerové a Doubkové. Je  to pro nás velká pomoc. Zbývající
dobroty dokoupilo KIC mìsta Vele�ín a na�e servírka Lenka Faltová
je krásnì zabalila.

V pátek 6. prosince jsme se mohli vánoènì naladit na adventním
koncertì skupiny Nezmaøi a v sobotu 7. prosince zahájila SPMV na
Kantùrkovci  výstavu  betlémù  a  vánoèní  výzdoby  �Rouhùv
vele�ínský Betlém 2019�. Je to opìt ojedinìlá výstava, na které se
podílí mnoho dobrovolníkù a fandù. Nejvìt�í podìkování patøí pìt
Pavlovi  Rouhovi,  na  jeho�  Betlém  se  jezdí  dívat  náv�tìvníci
z  celého  Èeska.  Krásná  je  i  výstava  dal�ích  Betlémù,  které
shromá�dila a nainstalovala Majka Müllerová. A v neposlední øadì
nesmím zapomenout ani na dìti ze ZU� Vele�ín, které se postaraly
na vernisá�i o kulturní program pod vedením paní uèitelky Marie
Bù�kové.
V nedìli 15. prosince nám zazpívala Irena Budweiserová na dal�ím
adventním koncertu v galerii Jakub a pak u� nás èekala øada besídek,
které se konaly v sále kina pro M� i pro veøejnost. Tady bych velice
ráda  podìkovala  paní  uèitelce  Ludmile  Korbelové,  která  vede

taneèní  obor.  Letos má
ji�  kolem  55  svìøencù.
A  vìøte  tomu,  �e  kdy�
se  po  budovì  kina
rozbìhnou  v�echny  ty
princezny,  víly,  vèelky
Máji  a  podobnì,  tak
nevíme,  kam  máme
�lápnout a v�ude máme
samé  støíbro  a  kousky
kostýmù.  Ale  je  to
ú�asný  zá�itek  a  paní

Korbelové  patøí  za  její
trpìlivost  velké  podìkování.
Podìkování patøí samozøejmì i
paní  uèitelkám,  které  vedou
dal�í  obory.  Ostatnì  jsme  to
mohli  vidìt  v  úterý  17.
prosince  na  námìstí  u  ka�ny,
kdy  ZU�  uspoøádala  program
�Putování  do  Betléma�.  Iva
Hulíková  se  svými  �áky
vytvoøila  krásná  køídla,  která
byla  upevnìná  na  budovu
Jakuba.  Dìti  jsou  také
spoluautory keramického Betlému, který  jste mohli  letos vidìt po
celé Vánoce u vele�ínské vì�e. A celý hudební doprovod secvièila
se svým sborem paní uèitelka Marie Bù�ková. Dìkuji tímto i svému
kolegovi  Járovi  Bartizalovi,
který v�echna  tato vystoupení
zvuèí. A obzvlá�� zvuèení tìch
venkovní  vystoupení  není
vùbec jednoduché.
Do  pøedvánoèního  dìní  se
zapojili  i  na�i  místní  hasièi,
kteøí  pøivezli  do  Vele�ína
v  sobotu  21.12.  2019
Betlémské svìtlo míru.

Po  Vánocích  26.12.  jsme
se  v�ichni  rádi  pro�li  na
tradièní  Medovinu  na  hradì
Vele�ín, kterou opìt obstarává
Spoleènost pøátel mìsta Vele�ín spoleènì s ÈSOP a Lapky od Mal�e.
Tento  den  také  mohli  lidé  nav�tívit  ��ivý  Betlém  paní  uèitelky
Marie Havlové� v kostele sv. Václava, který organizuje její vnuk,
Petr Kozák. A na závìr tohoto
hektického  dne  jste  mohli
nav�tívit  od  19  hodin  koncert
vele�ínského  Chrámového
smí�eného  sboru  a  orchestru.
Podìkování  patøí  hlavnì
sbormistrini Maru�ce Pe�kové.
A abychom zakonèili rok 2019
v  plné  síle,  uspoøádali  jsme
v  sobotu  28.12.2019  dal�í
Rockovánoce    v  sále  kina.  A
tím  skonèilo  leto�ní  vánoèní
dìní.

Advent,  krásné  období,
které  máme  spojené  s  nadìjí,
tì�ením a mìlo by být  i  obdobím zklidnìní. Bohu�el  èím dál  tím
èastìji se právì v  tomto období shon a pracovní vytí�ení zvy�uje.
Asi  by  nikdo  nespoèítal,  kolik  lidí  se  ve  Vele�ínì  na  pøípravì
vánoèních programù a dìní kolem podílí. Navíc se u mnoha z nich
tyto akce prolínají a najdete je témìø v�ude. Chtìla bych podìkovat
speciálnì  paní  øeditelce  ZU�  Marii  �tanglové  a  jejímu
pedagogickému  sboru.  Bez  jejich  nad�ení  a  ochoty  bychom  ve
Vele�ínì tì�ko vytváøeli doprovodné programy k celoroèním akcím.
A navíc je to dobrý pøíklad pro dìti. Dík patøí také K. Kleinovi, který
nám celý rok rozvá�í plakáty a vám v�em, kteøí kulturu ve Vele�ínì
podporujete a nav�tìvujete. Mohu vám slíbit, �e u� teï je pøipraven
zajímavý  kulturní  program  na  dal�í  rok.  Pokud  jste  zvìdaví,
podívejte  se  na  na�e  webové  stránky,  které  spravuje  kolegynì
M.  �lunková.  Stránky  pro�ly  pøestavbou  a  najdete  na  nich
i  dlouhodobý  pøehled  akcí.

.
Pokud chcete vidìt fotografie z akcí, nav�tivte ná� FB a záznamy

z  akcí  najdete  také  v  zálo�ce  video�urnál  nebo  na  CKTV.  Na�e
kolegynì M. �eniglová je i externí spolupracovnicí CKTV a témìø
ze  v�ech  akcí  KICu  poøizuje  záznamy.  Pokud  budete  mít  tedy
jakékoliv dotazy, mù�ete je kontaktovat.

Je�tì  jednou  díky.  Pøeji  vám  v�em  hodnì  elánu  v  roce  2020
a dobrý pocit z toho, co pro druhé vykonáte. Budu se tì�it na dal�í
spolupráci.     Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Podle nadpisu ji� jistì tu�íte, o èem následujících pár vìt bude.
Chtìli bychom Vás  informovat o  termínu Tøíkrálové sbírky 2020.
Va�e domovní zvonky rozezníme 11. ledna 2020. Èekat nás mù�ete
bìhem  celého  dne,  dokud  koledníci  vydr�í  a  poèasí  nám  bude
alespoò trochu pøát. Pøedem Vám dìkujeme za Va�e dary a pøejeme
krásné pro�ití vánoèních svátkù a úspì�ný krok do nového roku 2020.

Za Farní charitu Vele�ín Zdeòka Kleinová
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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. Opìt se nám podaøilo
navý�it èástku vydìlaných penízkù � 18  800 Kè.

Ve støedu 4. prosince nás nav�tívil v klubíèku Mikulá� a andìl s
drobnou  nadílkou  pro  malé  èertíky,  kterých  bylo  dohromady
celkem 18. (foto na str.2)

Ve støedu 18. prosince jsme se spoleènì rozlouèili s rokem 2017
a  oslavili  Vánoce  u  �álku
dobrého  èaje  a  výborného
domácího cukroví od maminek.

Díky  dotaci  mìsta  Vele�ín
jsme  letos  mohli  pro  na�e
nejmen�í  nakoupit  hraèky  �
bazén  s    míèky,  dvì  autíèka,
koèárek  pro  panenky  a  dvì
nástìnné  interaktivní  hraèky.
Velice  si  podpory  od  mìsta
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.

S  maminkami Vám pøejeme v novém roce mnoho zdraví, �tìstí,
lásky a spokojenosti.                 Dáda Kleinová

  Je  tomu  témìø  38  let  co  se  naposledy  z  nového  hasièského
automobilu  radovali  hasièi  ve  Vele�ínì.  Tehdy  18.  bøezna  1982
pøevzal místní  sbor do u�ívání Avii DA12 A30, která napomohla
k obnovení sportovní èinnosti a zasahovala u mnoha událostí.
    A  k  radosti  je  dùvod  i  nyní.  V  sobotu  14.12.2019  slavnostnì
pøevzaly èlenové JSDHO a SDH Vele�ín k u�ívání nový automobil
MercedesBenz  Sprinter  DAL2Z.  Tento  vùz  nahradí  zaslou�ilou
Avii,  která  byla  pøedána  druhé,  znovu  obnovené  vele�ínské
jednotce, ve Skøidlech. Po�ehnání vozidla pøi slavnostním pøedání
provedl faráø Josef Peòaz (viz. foto na str.1).
    MercedesBenz  je  osmimístný  dopravní  automobil  v  základní
výbavì,  který  bude  slou�it  pøevá�nì  k  transportu  hasièù  k  místu
mimoøádné  události.  Vyu�ití  nalezne  jako  posilové  vozidlo  pøi
zásahu u dopravních nehod, po�árù èi technických zásahù. Jednotka
ve Vele�ínì funguje od 1.1.2019 v re�imu JPOII/1 a je zapojena do
projektu  First  Responder,  kde  s  automatizovaným  externí
defibrilátorem  jezdí  na  pomoc  pøi  náhlé  zástavì  krevního  obìhu.
Jako  pøedsunutá  jednotka  je  schopná  poskytnout  klíèové
resuscitaèní úkony pøed pøíjezdem zdravotnické záchranné slu�by.
Právì  zde  se  mù�e  uplatnit  rychlost  a  velikost  dopravního
automobilu  na  rozdíl  od  cisternové  automobilové  støíkaèky.
Automobil bude také vyu�íván ke spolkové èinnosti, pøi cestách na
sportovní klání mladých hasièù i dospìlých.

   Dopravní automobil byl poøízen mìstem Vele�ín za podpory
Ministerstva vnitra, Jihoèeského kraje a Nadace ÈEZ.

Zaèátkem prosince se èlenové ZKO Vele�ín U Leti�tì se�li na
èlenské schùzi a rekapitulovali uplynulý rok. A �e rozhodnì nebyl
nudný!

Organizace zkou�ek, kterých se úèastnili nejenom na�i èlenové,
z  nich�  mnozí  doplnili  sbírku  svých  úspìchù  o  zkou�ky  tøetího
stupnì, ale i 6. roèník závodu O pohár Mìsta Vele�ína, ukazují, �e
ná� klub má silnou èlenskou základnu. Jsou mezi námi majitelé psù
rùzných plemen a  rùzného vìku. Ka�dou nedìli poøádáme výcvik
pro veøejnost, kdy v 9 hodin mohou pøijít zájemci a vyzkou�et si se
svým psím miláèkem nejen základy poslu�nosti, ale nìkteøí se pou�tí
i do stopaøských prací a obran.

Mnozí z vás nav�tívili i na�i akci u pøíle�itosti oslav Dne dìtí a
u�ili  si  tak  prima  odpoledne  plné  soutì�í  a  ukázek  nejen
kynologického sportu, ale i králièího hopu a leteckého modeláøství.
Èinnost klubu zaji��ují èlenové nejen díky èlenským pøíspìvkùm,
ale  i  podpoøe  Mìsta  Vele�ín,  za  kterou  si  tímto  dovolujeme
podìkovat.

Pøejeme ètenáøùm zpravodaje pøíjemný vstup do nového roku
a mnoho úspìchù a radosti s psími pøáteli.

Kdy� pí�i tyto øádky, tak se blí�í konec kalendáøního roku a je
na èase zase trochu bilancovat, co se nám podaøilo za uplynulý rok.
O  tom,  �e  se  nám  povedlo  vybudovat  pravdìpodobnì  nejvìt�í
a  nejmodernìj�í  akreditovanou  testovací  uèebnu  ECDL  v  Èeské
republice, která výbornì zapadá do konceptu dal�ího smìøování na�í
�koly,  jsem  na  tìchto  stránkách  u�  psal.  Rovnì�,  �e  nám  dává
mo�nost zvy�ovat úroveò digitální gramotnosti �ákù a tím podstatnì
i zvý�it �ance uchazeèù o zamìstnání na trhu práce, co� je hlavním
posláním �koly na�eho typu.

Také jsem u� jednou psal o ukonèené druhé etapì modernizace
ubytování  na  Domovì  mláde�e  a  pøípravì  na  etapu  tøetí,  která
probìhne na jaøe pøí�tího roku v hodnotì jedenácti milionù korun.

Ale  o  èem  jsem  zatím  nepsal,  je  ná�  úspìch  v  rámci  celého
Jihoèeského kraje,  kdy�  jsme obdr�eli  od
Svazu  podnikatelù  a  Jihoèeské
hospodáøské  komory

.  Na  druhém
místì skonèila Vy��í odborná �kola, støední
�kola, COP Sezimovo Ústí, na místì tøetím
Vy��í  odborná  �kola,  Støední  prùmyslová
�kola  automobilní  a  technická  v Èeských
Budìjovicích.  Tento  úspìch  mì  tì�í,
proto�e jsme se dokázali probojovat na tuto
první  pøíèku  z místa  druhého  v minulém
roce a dokazuje to, �e jdeme tou správnou
cestou.
Rovnì�  Asociace  studentù  a  absolventù

ocenila
na�i  �kolu
za  systém  vzdìlávání  a  celkové
klima ve �kole titulem

Na  závìr  vám v�em pøeji pøíjemné
pro�ití  vánoèních  svátkù,  hodnì
zdraví,  �tìstí  a  úspìchù  v  novém
roce 2020.

Milan Timko, øeditel SO� SE Vele�ín

Skvìlý úspìch a hudebnì i osobnostnì obohacující zá�itek mají
èerstvì za  sebou dvì �ákynì vele�ínské základní umìlecké  �koly,
violoncellistky  Marie  a  Ludmila  Rouhovy  �  první  z  nich  právì
nav�tìvuje 1. roèník II. stupnì studia, druhá je absolventkou �koly
a aktuálnì posluchaèkou 4. roèníku èeskobudìjovické konzervatoøe.
Obìma dívkám byla tato výjimeèná pøíle�itost nabídnuta v rámci ji�
dlouholeté spolupráce s Komorním orchestrem Soukromé základní
umìlecké  �koly  Zavadilka  Èeské  Budìjovice  a  jeho  umìleckou
vedoucí a øeditelkou �koly Mgr. Libu�í Drhovou a obì také v zámoøí
pøíkladnì reprezentovaly.

Cestu zahájili mladí muzikanti   èlenové Komorního orchestru
i  sólisté,  v  pondìlí  11.  listopadu  a  domù  se  vrátili  v  nedìli  24.
listopadu. Bìhem svého pobytu v USA provedli tøi nároèné koncerty
v rámci oslav 30. výroèí sametové revoluce � pøímo ve výroèní den
17.  listopadu  v  Point Loma Assembly Home  v  kalifornském San
Diegu  s  nad�enými  ohlasy  a  dlouhotrvajícím  potleskem,  14.
listopadu v Palomar College v San Marcos a nakonec 19. listopadu
v Museum Making Music  v Carlsbadu.    Pod  taktovkou Vojtìcha
Adamèíka zahráli dvì skladby A. Dvoøáka a také výbìr filmových a
muzikálových  melodií    autory  tìchto
posluchaèsky  oblíbených  skladeb  byli  L.
Bernstein,  E.  Moriconne  a  M.  Magne.
Komorní  orchestr  mìl  také  nastudovány
obì  státní  hymny  a  studentskou  hymnu
Gaudeamus igitur.
Tìleso nabízí ú�asné propojení spolupráce
stávajících  �ákù  i  absolventù  ZU�
a  posluchaèù  èeskobudìjovické  konzer
vatoøe, co� umo�òuje pøirozenou mo�nost
vzájemného  obohacení,  pøedávání
zku�eností  a  pro�itku  ze  spoleènì
nastudovaného  díla.  Nutno  také  pøipome
nout, �e kromì vystoupení orchestru se té�
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  V�em na�im ètenáøùm pøejeme ��astné vykroèení do roku 2020
a tì�íme se na dal�í na�e setkávání  jak pøi pùjèování knih, tak na
nìjaké z dal�ích akcí, které v knihovnì leto�ní rok chystáme.
Hned první pøíjemnou pøíle�itostí k setkání bude 20. Ledna 2020 od
18:00  beseda  s  èeskobudìjovickým  spisovatelem,  panem
JAROMÍREM JINDROU. Pan Jindra je autorem øady historických
románù,  a  proto�e  letos  na  jaøe  vydá  dal�í,  zbrusu  nový  román,
urèitì dojde øeè i na nìj.

Velkou  radost  nám  udìlala  akce  �RANDE  NASLEPO
S KNIHOU�, prostøednictvím které si na�i ètenáøi pùjèili bìhem tøí
mìsícù  témìø  200  knih. Dìkujeme  na�im  ètenáøùm  za  dùvìru,  se
kterou si od nás odnesli balíèek, který sice netikal, ale obsah jim byl
úplnì neznámý���

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/

Probìhlo veøejné projednání plánu sociálních
slu�eb  na Kaplicku
  Komunitní  plánování  sociálních  slu�eb  na
Kaplicku bì�í v rùzných podobách  ji� od roku 2010. Za uplynulé
dva  roky    jsme ve  spolupráci  s místními  poskytovateli  sociálních
i  návazných  slu�eb,  starosty,  zastupiteli,  zamìstnanci  Odboru
sociálních  vìcí  v  Kaplici,  Úøadu  práce,  policie  i  zástupci
nejrùznìj�ích spolkù se�li více ne�  tøicetkrát   Mimo jiné se  i díky
této aktivitì povedlo v Kaplici otevøít O�acovací støedisko Èeského
èerveného  køí�e  a    rozjela  se  spolupráce  s  Potravinovou  bankou,
v  regionu  je  novì  dostupná Hospicová  a Odlehèovací  péèe,  byly
provedeny první kroky pro vznik slu�by Chránìné bydlení v Kaplici
a  stále  je  k  dispozici  více  ne�  30  sociálních  a  návazných  slu�eb,
které  podporují  osoby  se  zdravotním  nebo  sociálním
znevýhodnìním.
  Ve Vele�ínì 2.12. a v Kaplici 4.12. probìhlo za úèasti zástupcù
obcí a neziskových organizací setkání nad  plánem sociálních slu�eb
pro  ná�  region  na  roky  20202022.  Vyslechli  jsme  a  následnì
zapracovali øadu pøipomínek. Pro dal�í roky máme v plánu analýzu,
ve  které  budeme  ve  spolupráci  s  obcemi  zji��ovat,  co  chybí
seniorùm  na  Kaplicku.  Také  vznikne  pracovní  skupina,  která  se
bude zabývat mo�nostmi financování sociálních a dal�ích slu�eb ze
strany obcí.
I  v  roce  2020  se  budeme  nadále  scházet  v  pracovních  skupinách
a hledat spoleènì cesty, jak øe�it záva�né sociální problémy. Pokud
vás  toto  téma  zajímá  nebo máte  tipy,  co  ve  va�em mìstì  zlep�it,
budeme rádi, kdy� se k nám pøidáte.

Iva Èerná, 608 878 775, cerna@maspomalsi.cz

Destinaèní spoleènost NovohradskoDoudlebsko pro�ila v roce
2019 ètvrtý rok své existence. Historie této organizace tak není pøíli�
dlouhá,  nicménì  pokud  bychom  brali  v  úvahu  pouze  objem
realizovaných  aktivit,  tak  snadno  dojdeme  k  závìru,  �e  svojí
èinorodostí snadno pøekoná i øadu star�ích organizací. Mo�ná je to
díky energii, kterou tato organizace a její èlenové mají, mo�ná díky
výzvám, které pøed ní stojí a nejpravdìpodobnìji je to obojí.
Pøi vzniku zaspaného spolku NovohradskoDoudlebsko v roce 2016
bylo na�ím cílem koordinovat rozvoj �etrného cestovního ruchu na
území  mikroregionu  Sdru�ení  Rù�e  a  Pomal�í  a  souèasnì
propagovat  zajímavé  turistické  cíle,  pøírodní  a  historické
zajímavosti a kulturní akce jak v rámci daného území, tak i v rámci
Jihoèeského kraje, Èeské republiky, ale  i v sousedním rakouském
pøíhranièí. Byl  to hezký obecný cíl, ale  teprve na�e ètyøletá praxe
ukázala, �e na cestì k tomuto obecnému cíli stojí øada dílèích úkolù,
výzev, aktivit a samozøejmì i pøeká�ek. Rok 2019 byl pro nás proto
velmi pestrý.

V  první  polovinì  roku  2019  jsme  propagovali  Novohradsko
a Doudlebsko na veletrzích cestovního ruchu v Brn, Praze, Èeských
Budìjovicích  a  novì  i  v  rakouském  Linci.  Úèast  na  akci

  byla  pro  nás  obzvlá��  zajímavou
zku�eností. Jednalo se toti� v podstatì o tøídenní velký venkovní trh,
který  se  odehrával  v  centru  Lince  a  odhadovanou  celkovou
náv�tìvnosti témìø 300 000 lidí. Od poèátku pøíprav bylo jasné, �e
nemá  cenu  omezovat  na�í  propagaci  pouze  na  ti�tìné  letáky
a propagaèní bro�urky. Tìch jsme sice mìli dostatek a byl o nì velký
zájem, ale je�tì vìt�í pozornost budil dal�í sortiment, který byl na
stánku nabízen. Jednalo se o rùzné výrobky (marmelády, medolády,

na  v�ech  tøech  koncertech  velice  úspì�nì  pøedstavili  i  právì
konzervatoristé jako sólisté èi komorní hráèi.

Nìkolik  posledních  dní  zájezdu  mìli  v�ichni  mo�nost  strávit
pøímo v New Yorku a nav�tívit známá místa � Katedrálu sv. Patrika,
Central Park, Carnegie Hall a prohlédnout si centrum mìsta. I odtud
si samozøejmì odvá�eli nezapomenutelné zá�itky.

Velké  díky  patøí  paní  Libu�i  Drhové  za  vynikající  spolupráci
a mo�nost  realizace  na�ich  �ákù,  za  laskavou  péèi  pøi  organizaci
celého  zájezdu  i  za  její  profesionální  a  zároveò  srdeèný  pøístup
v rámci celé nároèné pøípravy orchestru.
Maru�ce a Lidce blahopøejeme a dìkujeme za skvìlou reprezentaci
�koly i mìsta!

ZU� Vele�ín
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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:

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

klobásy,  èaje,  borùvkové  víno,  cukroví,  med,  keramika),  které
pocházely  od  výrobcù  z  na�í  oblasti.  To  v�e  se  setkalo  s  velkým
zájmem a tak nebylo divu, �e velká èást z tohoto zbo�í byla prodána.
Musím ale poctivì dodat, �e to bylo i díky ochotné obsluze, kterou
zajistily  pracovnice  Informaèního  centra  z  Nových  Hradù
a  Trhových  Svinù  (J.  Duspivová,  M.  Koláøová  a  �.  Floderová).
Na�e  úèast  s  prodejním  stánkem  v  Linci  potvrdila,  jak  velký
potenciál mají regionální produkty, které díky �ikovným výrobcùm
vznikají na Novohradsku a Doudlebsku.

Pozitivní zku�enost z Lince  tak  je�tì více podpoøila na�e úsilí
rozvíjet  regionální  marketingovou  znaèku Tu
jsme  vytvoøili  v  loòském  roce,  abychom  s  ní  mohli  certifikovat
potravinové  a  øemeslné  výrobky,  které  vznikají
v  na�em  regionu,  tedy  na  Novohradsku
a  Doudlebsku.  Letos  na  konci  srpna  se  tak  stalo
poprvé a právo nosit znaèku Opravdu od nás získalo
prvních  14  výrobkù.  Certifikáty  byly  výrobcùm
slavnostnì pøedány v Kaplici v rámci akce Kaplický
u�ák.  Certifikovaným  výrobcùm  chceme  pomáhat
v  marketingu  a  ve  zprostøedkování  prodejních  pøíle�itostí  (napø.
jako v Linci) tak, aby jim znaèka pøinesla i vy��í prodejnost jejich
výrobkù.

Pro  marketing  a  propagaci  zajímavostí  z  na�eho  regionu
vyu�íváme kromì klasických ti�tìných materiálù (napø. ji� zmínìné
nìmecky  psané  propagaèní  bro�ury)  i  sociální  sítì.  Daøí  se  nám
zvy�ovat  sledovanost  jak  na ,  tak  i . Novì
máme  pøipravenu  sadu  krátkých  propagaèních  videospotù,  které
bychom rádi umístili na .

Ostatnì  práce  se  sociálními  sítìmi  v  zájmu  efektivního
marketingu  byla  pøedmìtem  i ,  které  jsme
uspoøádali  pro  pracovníky  informaèních  center  a  dal�ích  zájemcù
z  oblasti  cestovního  ruchu.  Tøicetihodinový  kurz  polo�il  myslím
dobré základy pro úèinnou práci s tìmito médii.

Dal�ím  vzdìlávacím  kurzem,  pomocí  kterého  jsme  se  sna�ili
v  roce 2019 zvy�ovat odbornou úroveò  lidí pracující v cestovním
ruchu,  byl . Kurz  v  objemu 70 hodin  se
uskuteènil  na  jaøe  2019  a  ji�  nyní  víme,  �e  v  roce  2020  bude  ve
stejném objemu pokraèovat.

V roce 2019 jsme zahájili je�tì jednu aktivitu, která urèitì stojí
za pozornost. Na  jejím zaèátku stálo poznání, �e po celém na�em
území se nachází øada  (lavièky,
odpoèívadla,  kolostavy,  turistické  znaèení,  informaèní  panely
apod.), na kterém se negativnì podepsal zub èasu. Souèasnì je tento
neuspokojivý stav èasto terèem kritiky nejen turistù, ale i místních
obyvatel.  Rozhodli  jsme  se  proto  pøevzít  v  této  vìci  iniciativu
a  nabídnout  nìkterým  obcím  to,  �e  po�kozený  mobiliáø  v  jejich

správním  území  opravíme  a
budeme  nadále  udr�ovat.  Pilotní
místem,  kde  si  chceme  tento
systém  ovìøit  je  obec  Dolní
Dvoøi�tì,  s  kterou  jsme  uzavøeli
smlouvu  na  opravu  odpoèívadla
na  hranièním  pøechodu
v  Cetvinách  a  lávky,  která  se
nachází  na  turistické  trase
u poutního místa Svatý Kámen.
S  turistickými  cestami  a  zají
mavostmi,  které  lze  na  nich
nav�tívit  souvisí  i  dal�í  na�e
aktivita  z  roku  2019.  Uvìdomili
jsme  si  toti�,  �e  nestaèí  jen

propagovat turistické cíle a zvát tak náv�tìvníky do regionu, ale je
nutné i sledovat, jestli tato propagace je efektivní a tedy jestli se díky
této propagaci náv�tìvnost opravdu zvy�uje. Proto jsme se rozhodli
poøídit ,  které  umí  poèítat  pì�í  turisty  a
cykloturisty a umístit je do Terèina údolí a na Øímovskou pa�ijovou
cestu. Instalaci jsme ale provedli a� na podzim, tak�e na výsledky
v  letní  sezónì  si  musíme  poèkat  a�  do  roku  2020.  Nicménì  u�
získané  výsledky  za  listopad  2019  leccos  naznaèují  o  potøebách
kapacity  parkovacích  ploch  pøed  vstupem  do  Terèina  údolí  a  o
mo�nostech efektivity parkovacího systému.

Je  jasné,  �e  v�echny  tyto  zásadní  aktivity  (a  øadu  dal�ích
men�ích)  by  ne�lo  realizovat  bez  finanèních  zdrojù.  V  této
souvislosti  musíme  podìkovat  pøedev�ím  organizacím  sdru�ující
obce  v  na�em  území,  tedy   za
ka�doroèní  významnou  finanèní  podporu.  Rozpoèet  je  pak
naplòován  i  díky  spolupráci  s

 a díky grantùm
. Dùle�itým zdrojem pro rozpoèet jsou pak i èlenské

pøíspìvky èlenù destinaèní spoleènosti a v neposlední øadì i
. Potì�itelné  je,  �e právì  tento poslednì

jmenovaný zdroj rok od roku stoupá, èím� se postupnì (pomalu ale
pøece jen) sni�uje na�e závislost na veøejných dotacích.

Mgr. Michal Jarolímek, jednatel destinaèní spoleènosti,
info@novohradskodoudlebsko.cz
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V úterý  17.12.  jsme poøádali  ji�  17. Vánoèní turnaj pro dìti
a znovu ho sponzorsky podpoøila  firma FCC Èeské Budìjovice =
pìkná tradice, které si v�dy budeme vá�it. Sportovní hala Jihostroje
se opìt zaplnila bojovným nad�ením, nebo� nyní to nebyl trénink,
ale gladiátorská aréna, kde proti sobì nastupovali odvá�ní rekové.
V kategorii ostøílených, zku�ených borcù zvítìzil Matyá� Borovský,
druhý pøibyl Simon Pøibyl,  tøetí  byl  Jaroslav Nìmecký. Kategorii
sedmi  stateèných  vyhrála  Lucka  Havlíková,  a  o  dal�ím  poøadí
rozhodovaly  dokonce  jednotlivé  sety  i  míèky:  2.  Jan  Vojèe,  3.
Marek Sulzer. Skupinu mlad�ích vedl Petr Vítù, pak o dva míèky
v rozhodujícím setu na druhou pøíèku vystoupal Denis Mar�án, tøetí
obsadil  Tomá�  Dvoøák.  Taky  na�i  zaèínající  benjamínci  zvládli
úkoly,  jak  jsou  �ikovní  s  pálkou  a míèkem,  na  jednièku:  Jáchym
Vyslou�il, Denis Pøibyl, Martin Hanzalík. Kdy� pominulo sportovní
napìtí, rozdaly se pìkné ceny s diplomy. No a kdy� ètete tyto øádky,
roztáèí se u� rok 2020: � A�  Vám pøinese radost, pohodu a dobré
pøátele..�  

pøeje D. Javoøíková      (foto z turnaje na str.15)

Dne  12.12.    byla  sportovní  hala  Jihostroje  plná  beru�ek,
my�ièek,  ko�átek,  vèelièek, medvíïat,  zvoneèkù,  sluníèek  �  ano,
rodièe  ví,  �e  se  tak  jmenují  jednotlivé  tøídy  ve  �kolce. Ale  navíc
pøibyli  malí  králíèci,  kteøí  skáèou  králièí  hop.  Tihle  nejmen�í
sportovci  musí  pilnì  trénovat  a  podávat  velké  výkony,  proto�e
pøeká�ky  jsou  vysoké,  �iroké,  navíc  tra�    mìla  7  stanovi��.
Hopsálkùm  se  ale  líbilo,  jak  jim  dìti  tleskaly  i  zazpívaly,  tak�e
nìkteøí skákali tøeba víckrát nebo dokonce bez postroje èi vodítka.
Jenom velký Milda (rasa holandský dalmatin) se bla�enì rozvaloval
na koberci v ohrádce, labu�nicky mlsal mrkvièku, proto�e vìdìl, �e
on  nastoupí
a�  ve  finále,
kdy se s ním
dìti  pomazlí
i  vyfotí.
Chovatelka
ze ZO Støíte�
Michaela
Klementová
své
závodníky
zku�enì
vodila,  kdy�
hopsálek
potøeboval

povzbudit, tak na nìho
zamlaskala  a  dodala
mu  odvahu  pohlaze
ním.    Jack,  Dixie,
Joker, Jupiter, Romeo,
Milda  pak  dìtem
zamávali  tlapkami
a  �upky  dupky  �li
spinkat  do  pelí�kù.

Jsem ráda, �e i v dne�ní dobì se najdou sponzoøi, kteøí vìnují dìtem
hezký,  milý,  opravdový  zá�itek  se  zvíøátky,  a  proto  moc  dìkuji
firmì Oknotherm, spol.s.r.o.  z Kaplice.

 D. Javoøíková

Barevné foto je na str. 2

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

èíslo 12020

vydáno ve Vele�ínì dne 5.1. 2020
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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 pod bývalým kulturákem.
Cena dohodou.    tel.: 723 948 583

 r.v.2005, má vadnou jednotku
palubní desky. Je plnì pojízdný. Prodám velmi levnì
za cenu motoru. Na opravu nebo na ND. Pøepis nutný.
Tel. 603 861 552

 IÈO: 03833321
Poøe�ín 59, 382 41 Kaplice

email: jarkasyslova@centrum.cz

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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