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na�e republika, stejnì jako státy na celém svìtì, prochází v souèasné
dobì  tì�kou  zkou�kou  v  podobì  pandemie  nového  koronaviru,
oznaèovaného COVID19. Aby se zamezilo vìt�ímu �íøení viru v na�í
zemi, pøijala vláda Èeské republiky opatøení, která nám vzala èi omezila
nìkteré  svobody,  na  nì�  jsme  byli  zvyklí:  svobodu  pohybu  nebo
cestování. Aèkoliv se opatøení mohou zdát tvrdá, i ve srovnání s jinými
zemìmi, jejich cíl je jediný: Ochránit zdraví obèanù, zvlá�tì pak na�ich
seniorù,  kteøí  jsou  virem  ohro�eni  nejvíce.  Pokud  nastavená  pravidla
budeme svìdomitì dodr�ovat, epidemii pøekonáme!

Jak  se  øíká,  v�echno  zlé  je  pro  nìco  dobré:  Tato  krizová  situace
ukázala, �e i v na�em mìstì jsou ochotní lidé, kteøí neváhali a okam�itì
se zapojili a� u� do �ití rou�ek, nebo do nákupù seniorùm. Mìsto Vele�ín
podalo pomocnou ruku zejména star�ím obyvatelùm k obstarání nákupu
potravin a  lékù, nicménì organizace a roznos  je v rukách (a nohách!)
ochotných dobrovolníkù z øad na�ich obèanù, kteøí se této chvályhodné
èinnosti vìnují ve volném èase, bez nároku na odmìnu. Moc vám v�em
dìkuji! Zároveò prosím seniory: Pokud nemáte nikoho, kdo vám donese
nákupy a léky, nebojte se a ozvìte se, prosím! Rádi vám pomù�eme.

Ve Vele�ínì �ijí  také lidé, bez kterých bychom se neobe�li:  lékaøi
a zdravotníci, policisté, hasièi, pracovníci v sociální sféøe, prodavaèky
a  prodavaèi  prodejen,  které  zùstaly  otevøené,  pracovníci  po�ty
a doruèovatelé a dal�í lidé zaji��ující dùle�ité provozy, od údr�by a� po
úklid. Vám v�em patøí velké podìkování!

Mám upøímnou radost z vlny solidarity, která se objevila, a moc mì
tì�í,  �e  ve  Vele�ínì  naøízená  pravidla  dodr�ujeme:  V�ichni  si  na
veøejnosti poctivì zakrývají nos a ústa, dodr�ují odstupy od ostatních
a  nezaznamenali  jsme  ani  �ádné  jiné  poru�ení  vládních  naøízení
a doporuèení. Vydr�te to prosím. Spoleènì to zvládneme!
Tì�ím  se,  a�  se  potkáme  na  první  veøejné  akci  a  s  odstupem  èasu
v�echno probereme, tøeba u jednoho toèeného!

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
   V minulém èísle zpravodaje jsem vás informoval o spoustì aktivit
a  veøejných  akcí.  V�e  nám  pøekazil  malý  hajzlík  z  daleké  Asie,  ale
nezoufejte.

Dùle�ité je zachovat chladnou hlavu a klid, i kdy� s dìtmi doma 24
hodin dennì je to asi slo�ité. Zásobování je bez problémù. A i kdy� jsme
se  dosud  nedoèkali  od  státu  ani minimální  pomoci,  kromì  ,,dobrých
rad�,  na�la  se  spousta  lidí,  kteøí  pomáhají    nebo  pomoc  nabídli  pro
pøípad nouze. Tak, jako v celé republice se u nás �ijí ochranné rou�ky a
lidé si je rozdávají. Pro star�í obèany je pøipraven dispeèink pro pøípad
potøeby  nákupu  nebo  jiné  slu�by.  Realizací  jsme  povìøili  na�e
dobrovolné hasièe. Ti mají alespoò pro�kolení a nìjaké profi vybavení.
Dìkujeme v�em, kteøí pomáhají, ale i tìm, kteøí dodr�ují naøízení vlády
a sni�ují tak riziko �íøení viru.

Narozdíl  od  velkých  mìst,  je  u  nás  okolo  dost  prostoru  pro
vycházky  do  pøírody.  Neváhejte  a  provìtrejte  si  hlavu  (za  dodr�ení
pravidel).

Hned  jak  bude  pøedstava  o  sní�ení  opatøení  a  zákazu
shroma�ïování,  zaèneme  pøipravovat  o�ivení  veøejného  a  kulturního
�ivota.

Osobnì  dìkuji  nejmenovaným  dárcùm  za  poskytnutí  dezinfekce
a komponentù pro  její výrobu pro na�e hasièe a pracovníky � oprá�il
jsem znalosti z vojenské slu�by a míchám dezinfekci doma v kuchyni.
Na závìr v�echny prosím o rozvahu a respektování pravidel.
Nikdo se nemusí bát toho, pokud by se dostal do nouzového stavu, �e
o nìj nebude postaráno. Hlavnì klid!!!

Pøeji v�em krásné jaro a PEVNÉ ZDRAVÍ.
          Jirka Rù�ièka ( místostarosta ),

 tel: 739 026 248, email: ruzicka@velesin.cz
A jako obvykle nìkolik u�iteèných kontaktù :
strá�níci MP: 604 189 828, 736 600 799, prac.èeta: 603 537 754

Hasièi
tisknou
pøípravky
na rou�ky

Podìkování
v�em  za  �ití
rou�ek
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Upozoròujeme obèany, �e poplatek za svoz
a likvidaci komunálního odpadu na  ve

vý�i  na jednoho poplatníka je splatný do
(dle  OZV  Mìsta  Vele�ín  è.  5/2019  o  poplatku
za komunální odpad).

Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, pøi její� èinnosti na
území  mìsta  vzniká  komunální  odpad,  zejména,  která  je
pøihlá�ená na území mìsta k trvalému pobytu, jako� i ta, která
má k nemovitosti, nebo její èásti urèené k bydlení na území
mìsta  právo  vlastnické  nebo  právo  u�ívací  (i  odvozené)
svìdèící  právu  nájemnímu  èi  podnájemnímu  a  pokud  takto
nemovitost, èi její èást, za úèelem pobytu ve mìstì u�ívá.

Poplatek  lze  uhradit  v  pokladnì  MìÚ  nebo  pøevodním
pøíkazem na è. úètu: 582481309/0800, který je veden u Èeské
spoøitelny,  a.s.  Variabilní  symbol  uveïte  ve  tvaru:  èíslo
popisné a koncové è. 4.

Nebudeli  poplatek  uhrazen  vèas  nebo  ve  správné  vý�i,
bude vymìøen platebním výmìrem.

                                                            EO MìÚ Vele�ín

Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
(1)

a) v domì s více jak ètyømi byty        800, Kè
b) v rodinném domku              300, Kè
c) v mìstské èásti Bor, Holkov, Chodeè, Nádra�í, Skøidla
(dále jen v mìstské èásti)              150, Kè

(2)
a) v domì s více jak ètyømi byty          1 200, Kè
b) v rodinném domku              450, Kè
c) v mìstské èásti                                               225, Kè

(3)
a) v domì s více jak ètyømi byty                        200, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               100, Kè

(4)

a) v domì s více jak ètyømi byty                       300, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               150, Kè

  osoba nevidomá,
  osoba,  která  je  pova�ována  za  závislou  na  pomoci  jiné
fyzické osob podle zákona upravujícího sociální slu�by,
  osoba, která je dr�itelem prùkazu ZTP nebo ZTP/P,
  osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto
osob,
  osoba  provozující  útulek  pro  zvíøata  nebo  osoba,  které
stanoví  povinnosti  dr�ení  a  pou�ívání  psa  zvlá�tní  právní
pøedpis.

 noste zakrytá ústa a nos na veøejnosti, èasto si myjte ruce, co nejménì
vycházejte ven
 sledujte pravidelnì zpravodajství v televizi èi rádiu
 mìsto rozbìhlo systém objednávek nákupù do 500kè pro lidi v nouzi
na telefonu 702 601 589 (funguje mezi 811h)
 Mìstský úøad Vele�ín omezil úøední hodiny pro veøejnost, náv�tìvy si
domluvte telefonicky na tìchto kontaktech:

  finanèní  správa  posunula  termíny  pro  podání  daòového  pøiznání  na
1.7.2020
 poboèka po�ty Vele�ín upravila provozní dobu, aktuální info na tel.:
+420 954 238 232
 k místním lékaøùm se telefonicky objednávejte na uvedených èíslech,
nechoïte do ordinace
bez objednání
Mudr. Tri�èík: 380 331 750
Mudr. Petlan: 380 331 682
Mudr. Opekar: 380 331 592
MDDr. Nagyová: 608 040 780
Mudr. Luke�ová: 380 331 734
Mudr. Hlavatý: 736 403 903

  nakládání s pou�itými rou�kami: Rou�ky vlo�te do plastového pytle,
zava�te, povrch dezinfikujte, vhoïte do smìsného komunálního odpadu
(nikoliv mimo  nádobu),  dùkladnì  omyjte  ruce.  Jeli  u  vás  potvrzeno
naka�ení COVID19,  postupujte  stejnì,  odpad nechte vynést  zdravou
osobu. Chráníte tím spoluobèany a zamìstnance svozových firem.

j

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

pondìlí a� pátek                        7:00 � 17:00
sobota                  8:00 � 13:00

Pavel  Peroutka,  odpadový  hospodáø,  tel.  725  785  422,
pavel.peroutka@email.cz

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 3.4. Poslední svoz: 27.11.

UPOZORNÌNÍ
Z dùvodu státních svátkù (pátek 10.4., 1.5. a 8.5.)

PROSINEC � 1x mìsíènì   pátek: 4.12.

èíslo 42020
vydáno ve Vele�ínì dne 31.3. 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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Milé maminky, vzhledem k situaci, která se teï
vyskytuje v�ude kolem nás,  je klubíèko UZAVØENÉ, kdy  se otevøe,
prozatím  nedoká�u  øíci.  Proto  Vás  prosím  o  trpìlivost  a  sledujte
facebook, kam budu dávat aktuální informace.

Jarní  dìtský  bazárek  jsme  musely  bohu�el  odlo�it.  Doufám,  �e
situace se brzy zlep�í a je�tì ho stihneme udìlat.

Proto�e  jaro  u�  je  tady  a  s  ním  i  hezké  poèasí,  od  dubna  ru�ím
páteèní setkání, ale podle poèasí a zájmu se lze na pøípadném setkání
domluvit.
V  dubnu  by  nás  mìl  èekat  jarní  úklid,  dle  situace,  pøinejhor�ím
pøesuneme na kvìten. Pøesné datum upøesníme na facebooku.

Pøeji Vám v�em pevné nervyJ
Dáda Kleinová

p.starostovi  Ing.  Vágnerovi  za  pøání  a  pí.Papírové
a  Uretschlägerové  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  k  mým
narozeninám.
                MUDr.Dalibor Hlavatý

 k mým narozeninám starostovi mìsta Ing. Petru
Vágnerovi a za náv�tìvu a pøedání dárku paní Kleinové.

                  Eduard Kindlman

  pøátelùm  i  zástupcùm  mìsta  za  dárky  a  gratulace  k  mému
�ivotnímu jubileu.

Ane�ka Opekarová st.

Tento rok jsme si vzali do parády masopust my, �áci devátých tøíd
s  pomocí  nìkolika  spolu�ákù  z  osmých  tøíd.  Velice  jsme  se  na  tuto
událost  tì�ili  a  sna�ili  jsme  se,  aby  organizace  a  celkový  prùbìh
masopustu  i  s  tradièním  masopustním  koleèkem,  které  jsme  my  �
vybraní  chlapci  �  pilnì  nacvièovali,  dopadly  dobøe.  Svou  roli  a  své
pocity se vám pokusím nastínit v následujících øádcích.

Pøípravy zaèaly asi dva týdny pøed masopustem. Nakupovali jsme
sladkosti  pro  dìti,  výzdobu  do  tìlocvièny,  nacvièovali  jsme  koleèko
a  shánìli  obleky  pro  taneèníky.  Èím  víc  se  blí�il  25.  únor,  tím  více
napjatí a nervozní  jsme byli. O masopustním úterý jsme se se�li v 7.15
ve �kole, vyzdobili  jsme  tìlocviènu,  taneèníci  se pøevlékli do oblekù,
dýd�ejové  si  pøipravovali  hudbu  a  pomocníci  se  odebrali  do  tøíd  na
prvním stupni pomáhat dìtem s pøípravou masek a kostýmù. Masopust
jsme zahájili koleèkem a po�ádáním pana øeditele o povolení koledy,
které nám bylo ochotnì udìleno. Poté dìti  pøedvádìly  své masky,  za
které  dostávaly  odmìny,  mezi  kterými  nesmìla  chybìt  masopustní
kobliha. Po ukonèení reje masek v tìlocviènì jsme se vydali na prùvod
mìstem,  pøi  kterém  jsme  na  urèitých  místech  tanèili  koleèko.
A  samozøejmì  jsme  pøed  radnicí  po�ádali  pana  starostu  o  povolení
masopustní koledy ve mìstì Vele�ín a bylo nám takté� vyhovìno. Po
návratu na �kolní dvùr jsme zatancovali poslední koleèko a pochovali
jsme basu.

Celou událost jsme si velice u�ili a v�e nám vy�lo podle plánu. Jsme
hrdí, �e jsme se mohli zúèastnit této dlouholeté tradice a podílet se na
udr�ování na�ich obyèejù, o které je tøeba peèovat.        Jan Dychtl, 9. A

V  úterý  25.  2.  2020  se  ve Vele�ínì  uskuteènil  tradièní masopust
poøádaný  tamìj�í  základní  �kolou.  �áci  9.  tøíd  si  pøipravili  pro  dìti
bohatý program. Nejprve se �lo do tìlocvièny, kde dìti z prvního stupnì
pøedvedly své kostýmy. Tøi nejlep�í kostýmy z ka�dého roèníku dostaly
�fidorkové� medaile.  Na  co  se  ale  tì�ili  úplnì  v�ichni,  byly  tradièní
koblihy. Program v tìlocviènì byl zakonèen diskotékou pro dìti.
Po krátké pauze jsme se v�ichni znovu se�li na �kolním dvoøe, kde kluci
zatanèili koleèko a tradiènì se s koledou pokraèovalo pøes celé mìsto.
Hlavní  koleèko  se  tanèilo  pøed  radnicí,  kde  taneèníci,  �áci  9.  tøíd,
po�ádali  pana  starostu  o  povolení  koledy  ve  mìstì.  Nakonec  celý
prùvod zakonèil masopust na �kolním dvoøe pochováním basy.
Ptala jsem se dìtí z rùzných tøíd a øíkaly, �e se jim to líbilo. I taneèníkùm
se koleèka moc povedla. I kdy� jsme letos nenav�tívili faru, myslím si,
�e se leto�ní masopust opravdu vydaøil.                Lenka Beranová, 9. A

�kolní  masopust  pro  nás  zaèal  25.  2.  2020  v  7.  15  pøípravou
výzdoby a aparatury na dìtský karneval v tìlocviènì. Pøípravy probìhly
bez komplikací a celkem rychle. Po osmé hodinì zaèal dìtský karneval
tancováním  rù�ièkové  koledy.  Následovala  soutì�  o  nejlep�í  masku.
Ka�dá tøída mìla své tøi nejlep�í masky, které byly odmìnìny. Potom
zaèala diskotéka. Plno dìtí  tancovalo a u�ívalo si hudbu. Podle mého
názoru  nejvíce  dìti  bavily  skupinové  tance.  Na  závìr  programu
v tìlocviènì bylo zatancováno koleèko a za chvíli mohl zaèít venkovní
prùvod.

Pøe  �kolou  probìhlo  zahájení  prùvodu  tancem,  poté  se  prùvod
odebral  do  �kolky,  kde  jsme  tancovali  dvì  koleèka  a  �lo  se  smìrem
k  radnici.  Pøed  radnicí  nám  pan  starosta  dal  povolení  k  provedení
masopustní koledy a mohlo se tancovat dál � pøed pomníkem v parku,
u cukrárny a u kina. Poslední tanec byl pøed �kolou, kde jsme pohøbili
basu a zahájili pùst.

Dle  mého  názoru  se  masopust  povedl.  Jediné,  na  co  si  mohu
stì�ovat, je nekomfortní masopustní klobouk.           Kamil Sedlák, 9. B

V úterý 25. února jsme se s na�í tøídou 9. B zúèastnili masopustu ve
Vele�ínì. Tentokrát to bylo pro nás nìco netradièního, proto�e jsme to
organizovali my, devá�áci. Myslím si, �e  to bylo zábavné dopoledne.
Procházeli  jsme  mìstem  a  zpívali  a  tanèili.  Také  se  jedly  tradièní
masopustní  koblí�ky.  Rodièe  a  prarodièe  se  pøi�li  podívat  na  krásné
masky, které si dìti pøipravily. Byl to krásný vydaøený den.

 Romana Lavièková, 9. B

Dne 25. února se u nás ve Vele�ínì konal masopust. Jako v�dy to
byl  pìkný  zá�itek,  ale  tentokrát  to  pro  mì  jako  pro  devá�aèku  bylo
mnohem lep�í. Po dvojicích nás rozdìlili do tøíd na 1. stupni. Spoleènì
s mou  kamarádkou  jsme  dostaly  na  starost  2. A  . V  této  tøídì  se mi
opravdu  líbilo,  dìti  byly  hodné  a  hlavnì  �ikovné.  Ve  tøídì  jsme  jim
pomohly vylep�it kostýmy a pak se �lo do tìlocvièny, kde se tradiènì
tancovalo �koleèko� a zpívalo se �Èervená rù�ièko�. Také se losovalo
o nejhezèí kostým v roèníku. Poté se �lo do prùvodu. Dìti se nás dr�ely
za  ruce  a  zase  se  zpívalo  a  tancovalo. Takhle  jsme  pro�li  témìø  celé
mìsto, ale bylo to fajn.Pak u� se �lo jen do �koly a tím masopust skonèil.
Byl to vá�nì skvìlý zá�itek.                            Karolína Kori�áková, 9. B

Hasièi ve Vele�ínì disponují moderní technologií, ov�em doèasnì.
V hasièské zbrojnici se díky SO� a SOU Kaplice, spoleènosti ENGEL
a mìstu Vele�ín rozjela výroba pøípravkù na �ití �òùr pro rou�ky, a to
metodou 3D tisku.

Spoleènost Heart Warrior, která  tento výrobek zdarma distribuuje
mezi zájemce, svou kapacitou výroby poptávku pokrýt nedoká�e. Proto
jsme s paní øeditelkou SO� a SOU Kaplice, Zdeòkou Lovèí vymysleli,
�e do výroby zapojíme také nyní nevyu�itou �kolní 3D tiskárnu. Druhá
3D tiskárna nám byla vypùjèena ze spoleènosti ENGEL, která dodala
té� vstupní materiál. Prostor pro tisk a náklady na provoz 3D tiskáren
poskytuje mìsto Vele�ín.

�S obìma tiskárnami pracuji, a tak nebylo tì�ké výrobu v hasièské
zbrojnici zprovoznit,� øekl vele�ínský hasiè Petr Skøivánek. Za pomoci
dvou 3D  tiskáren doká�eme dennì  teoreticky vyrobit  a� 80 ks  tìchto
pøípravkù. Ty slou�í k jednoduchému slo�ení pruhu látky v �òùru, která
se následnì v�ije do rou�ek. Jeliko� je nyní problémové sehnat gumu èi
tkaloun,  je  o  tohoto  pomocníka  velký  zájem.  Výrobky  budeme
distribuovat  spoleènosti  Heart  Warrior,  ale  poskytneme  je  rádi  také

zájemcùm  z  Vele�ína
a  okolí.  Staèí  nás
zkontaktovat  napøíklad
pøes  stránky  na
facebooku èi na emailu:
sdh.velesin@gmail.com
a pøedání domluvíme.

Kromì  standardní
èinnosti u mimoøádných
událostí,  tak  hasièi  ve
Vele�ínì rozvá�í nákupy
a  léky seniorùm a  tímto
zpùsobem  pomáhají
v  této  zcela  ojedinìlé
dobì.
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Jeliko� nám Korona....( zde je prostor k doplnìní va�eho vlastního
vulgarismuJ) uzavøel/a na�i knihovnu, rozhodly jsme se být s na�imi
ètenáøi alespoò prostøednictvím nìkolika fotek z aktuálního dìní u nás.
Nucené  volno  toti�  vyu�íváme,  mimo  jiné,  i  na  opravy  a  údr�bu
knihovního fondu. Zkrátka jsme se do knihovny poøádnì "opøely"J
Pro  pøípad,  �e  se  vám  po  knihách  stýská  (  a  tøeba  i  po  nás,  va�ich
knihovnicíchJ), napi�te nám do komentáøe na na�em fb, jakou knihu
jste  tøeba  zrovna  doèetli,  zda  byste  ji  ostatním  doporuèili  a  nebo  na
jakou se tì�íte pøí�tì?

Va�e knihovnice

V  posledních  letech  se  ve  spoleènosti  èasto  mluví  o  naru�ení
mezilidských  vztahù  a  vzájemném  odcizení  jednotlivých  generací.
V roce 2016 byl k tomuto tématu proveden prùzkum, z nìho� vyplynuly
alarmující informacetøi ètvrtiny dìtí a mladých lidí v Èeské republice
si myslí, �e starý èlovìk patøí do domova pro seniory nebo do nìjakého
podobného zaøízení.

Mezi mladou generací se vytrácí znalost a pøijetí my�lenky, �e by se
o  star�ího  èlovìka  starala  rodina.  Nejde  v�ak  pouze  o  pomoc  pøi
zaji��ování péèe o seniory, ale o celkovì negativní náhled na vnímání
stáøí.

Zpùsobem, jak boøit jakékoli pøedsudky, je èastý a kvalitní kontakt
odli�ných  skupin  mezi  sebou.  Èím  èastìji  za�ijí  mladí  lidé  setkání

Úèastnil  jsem  se  9.  3.  pøedstavení  koncepce  rozvoje  mìsta,
poøádaného Mìstem Vele�ín a sdru�ením City Upgrade architekti.
   Hlavní  referát  mìl  jeden  z  architektù.  Pøedstavil  nám  jejich  vizi
rozvoje mìsta a  jeho nejbli��ího okolí s dùrazem na pøírodní prvky a
zeleò,  aby  Vele�ín  byl  i  turisticky  zajímavý.  V  následující  debatì
obèanù byly pøipomínky, �e ve Vele�ínì není nutné vlastnì nic mìnit.
Bude to stát  "balík" penìz a sotva to bude nìkdy hotové. Odpovídali
hlavnì architekti a starosta mìsta.

Chtìl  bych  pøipomenout,  �e  Vele�ín  u�  v  19.  stol.  doplatil  na
sobecké  zájmy  sedlákù,  kteøí  nepøipustili  aby  �eleznice,  která  tehdy
znamenala témìø podmínku rozvoje, vedla tìsnì kolem mìsta. Podobné
to  bylo  pøed  pár  lety,  kdy  øada  obèanù  zuøivì  kladla  odpor  stavbì
supermarketu. Prý chránili pøírodu. Na�tìstí jim to nevy�lo. Stejnì tak
je mi divná úporná snaha dostat pomník padlých z námìstí nìkam pryè,
aby nebyl na oèích. V�dy� tu døíve nebyl tak co. Je to ov�em neúcta k
památce padlých. Za tím také stojí èi stáli nìkteøí vele�ín�tí obèané.
       Konec koncù byla to pøedlo�ená vize architektù a zále�í na mnoha
okolnostech, jestli a kdy se uskuteèní.
Jsem pøesvìdèen, �e vize a pohledy do budoucna jsou pro �ivot a cestu
vpøed nutné. Díky za nì.
       Kdyby vizí nebylo, dodnes bychom �ili v jeskyních, sbírali koøínky
a lovili mamuty. To by byla paráda!!
                                                                                   Bøetislav Helebrant

POSTØEHY Z MASOPUSTU:
� kdy� zaslechnu slovo masopust, hned se mi vybaví koblí�ky, radost
a ��astný zpìv lidí okolo. Dále koleèko, kterého se v�dy úèastní chlapci
z deváté tøídy �                                                 Lucie Homolková, 9. A
� kdy� zaèaly pøicházet dìti, pan uèitel Vaclík mì teprve uèil zacházet
s mixá�ním pultem,  tak�e  tréma byla. Po pár písnièkách u�  jsem byl
v pohodì a upøímnì mì  to bavilo. �tvalo mì, �e za mnou chodil pan
uèitel Vaclík, a� hudbu uti�ím, a také pan uèitel Tkaný, a� ji dám naplno.
Myslím,  �e  je  jasné,  koho  jsem  poslechl,  proto�e  kdyby  byla  hudba
potichu, tak to není ono �                                           Luká� Mráz, 9. A

�v�e se to neslo ve veselém duchu plném smíchu , zpìvu, koblih a dìtí,
které  jsme  se  sna�ili  udr�et  pohromadì.  Jediné,  co  mi  dost  zkazilo
náladu, byl pán v autì, který  tam projí�dìl  se  slovy �tady nemáte  co
dìlat !�� To nena�tvalo jenom mì, ale v�echny, kdo ho  sly�eli�

 Karolína �áèková, 9. A

V na�ich  pøedchozích  pøíspìvcích  jste  se mohli  doèíst,  jak  ka�dý
z nás zestárne nebo bude nucen øe�it péèi o své blízké. Nikdo z nás asi
netu�il,  �e  se  v�ichni  bez  ohledu  na  vìk  staneme  souèástí  kolosu
jménem Covid19. Celý svìt teï �ije jediným tématem a tím, do jaké
míry  je  koronavirem  omezován.  Nemù�eme  �ít,  jak  jsme  zvyklí,
nemù�eme rozhodovat o tom, co budeme nebo nebudeme dìlat. Témìø
v�ichni se sna�íme dodr�ovat v�echna omezení a opatøení a èekáme
na výsledek.

Kromì  vyèerpaných  zdravotníkù,  policistù,  hasièù,  prodavaèek
a dal�ích tu ale máme také klienty rùzných zaøízení. U nás v Domovì
probíhala série opatøení ji� od poloviny února. Na�ím hlavním úkolem
bylo,  je  a  bude  zajistit  pro  na�e  u�ivatele  ochranu  zdraví,  bezpeèí
a nerizikové prostøedí.   Na zaèátku bøezna jsme pro náv�tìvy Domov
zcela uzavøeli. Pro na�e obyvatele je to mo�ná nároènìj�í zkou�ka ne�
kdejaká nemoc. Pro starého èlovìka je snad nejdùle�itìj�í být v kontaktu
se  svou  rodinou,  s  pøáteli  a  ka�dý  den,  kdy  jsou    �sami�  je  pro  nì
nekoneèný.  V  dne�ní  dobì  rùzných  komunikaèních  technologií  je
relativnì snadné alespoò minimální kontakt zajistit. V na�em Domovì
vyu�íváme vedle bì�ných komunikaèních prostøedkù také skype, co� se
setkalo  u  nìkterých  seniorù  nejprve  s  pøekvapením,  ale  dnes  u�  tuto
mo�nost komunikace s rodinou rádi vyu�ívají.

I  na�i  klienti  s  koronavirem  bojují  �  napøíklad  paní  Hovorková
usedla k �icímu stroji a �ije rou�ky pro zamìstnance a jejich rodiny. Pro
nás je to pomoc, které si nesmírnì vá�íme.

Pøesto�e jsme byli nuceni spoustu aktivit utlumit, sna�íme se, aby
na�i klienti nastalou situaci nevnímali jako tragédii. Tì�íme se, a� zase
budeme moci spoleènì posedìt s harmonikáøem, zahrát
si AZ kvíz nebo tøeba oslavit narozeniny.

Dìkujeme v�em, kteøí nám v této dobì nabídli jakoukoliv pomoc.
Velmi si toho vá�íme.        Autor: Domov pro seniory Kaplice

barevné foto k èlánku na str 11.

s pøíslu�níkem jiné generace, z nìho� si odnesou pozitivní zku�enost,
tím vìt�í �ance je, �e poroste mezigeneraèní sounále�itost a solidarita.
Ná� Domov si uvìdomuje dùle�itost mezigeneraèního setkávání. Kdy�
jsme  v  roce  2011  zakládali  Centrum  aktivizaèních  èinností,  právì
náv�tìvy dìtí z místních pøedev�ím mateøských a základních �kol byly
jednou ze  stì�ejních aktivit, kterými  jsme chtìli volnoèasové aktivity
na�ich seniorù realizovat. Následující rok, vyhlá�ený Evropskou komisí
za  Evropský  rok  aktivního  stárnutí,  byl  dal�ím  impulsem  k  podpoøe
tìchto aktivit. Z pùvodních akcí spí�e jednorázového charakteru se tak
postupnì  zcela  pøirozenì  vyvinul  celoroèní  projekt  s  definovaným
plánem.  Zároveò  se  podaøilo  roz�íøit  základnu  na�ich  partnerù
spoluprací  s  Dobrovolnickým  centrem.  Tato  organizace  pomohla
zastøe�it  dobrovolnické  aktivity  dìtí  ze  základních  �kol  v  doprovodu
jejich pedagogù.

Cílem  tohoto  projektu  je  u��í  spolupráce  dìtí  a  seniorù.  Pøínos
setkání  je  oboustranný  trénování  pamìti,  rozvoj motoriky  a  fantazie
u  dìtí  a  u  seniorù  pak  pøispívá  k  upevòovaní  motoriky,  podpoøe
sociálních  vazeb  a  rozvoji  komunikace.  Pøirozeným  efektem
mezigeneraèního  setkávání  je  také  vzdìlávání  dìtí,  vedení  k  úctì
a ohleduplnosti k druhým.

Nejen  téma  mezigeneraèního  propojování  nás  motivovalo  ke
kompletnímu  zmapování mo�ností,  jak  smysluplnì  vyplnit  volný  èas
seniorù.  Výsledkem  je  ucelená  publikace  Volnoèasové  aktivity  pro
seniory  (nakladatelství  Grada,  2013).  Jako  pøíklad  dobré  praxe  zde
naleznete unikátní poèin v rámci �dramaterapie�. Dìti z mateøské �koly
si pøipravily umìlecké pásmo písnièek, básní a taneèkù, na oplátku pak
za�ily  zcela nev�ední  zá�itek,  kdy  si  parta  seniorù  z na�eho Domova
nastudovala loutkové pøedstavení o Perníkové chaloupce!

Od roku 2008, kdy byl vyhlá�en evropskou komisí Evropský den
solidarity  mezi  generacemi,  dostává  podpora  mezigeneraèního
setkávání  více  prostoru.  Postupnì  se  tato  my�lenka  zaèala  �íøit  do
ostatních  organizací  a  jednou  z  nich  je  obecnì  prospì�ná  spoleènost
Mezi námi. Od minulého roku jsme také její souèástí a paní Mgr. Hana
Kocourková,  nedílná  souèást  na�eho  pracovního  týmu,  se  stala
koordinátorkou  mezigeneraèního  setkávání  pro  jihoèeský  region.
V  minulém  roce  také  zorganizovala  pilotní  setkání  pro  rùzné
organizátory mezigeneraèního setkávání z Jihoèeského kraje v Èeském
Krumlovì.

To nejkrásnìj�í, co mù�ete druhému dát, ani� by vás to nìco stálo,
je spoleènì strávený èas. Vìøíme ve velký vliv vzájemného setkávání
seniorù s dìtmi a jsme rádi, �e mù�eme být souèástí radosti, kterou tato
shledání pøiná�ejí.

Kolektiv autorù DpS Kaplice
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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 vstupe
nek 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

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

 kompletní realizace zahrad a mnoho
dal�ích  èinností  v  zahradnických  pracích  (  kvalita
a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

pro tento rok i roky následující.
Pracovní pomìr: DPP.
Tel. è.: 732 404 423

Pøijmeme plavèíky na letní brigádu od
èervna do záøí.

DPP  120 Kè/hod.
Uchazeè musí být dobrý plavec.

Za�kolení zajistíme.
Info:

SMM Karel Krejèí 602 379 331

na adrese:
Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.

Info:
SMM Karel Krejèí tel. 602  379 331



7



8



9



10



11



12


