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probìhnuv�í mìsíc øíjen pøinesl dal�í opatøení a bohu�el
i omezení spoleèenského �ivota v  na�ich mìstech, Vele�ín
nevyjímaje. Pøesto jsme byli schopni 10. 10. uspoøádat Vítání
obèánkù, které bylo na jaøe odlo�eno. Týkalo se dìtí naroze
ných do konce roku 2019 a netradiènì se konalo v  prostoru
pod ka�tany pøed bývalým kostelem sv. Filipa a Jakuba. By�
nám poèasí pøíli� nepøálo, èást rodièù dorazila a kdo ví, tøeba
jsme tím zahájili novou tradici venkovního vítání.

Konec  jedné  a  zaèátek  nové  éry  potkal  i  na�i  kroniku,
kterou od roku 1992 ilustroval svými kresbami pan Klenka.
Osobnì jsem mu s  radními podìkoval na zasedání rady mìsta
a myslím, �e si takto dlouho trvající spolupráce s   mìstem
zaslou�í vyjádøení díkù i ve Zpravodaji. Panu Klenkovi pøeji
hodnì zdraví a vìøím, �e brzy najdeme pokraèovatele, který
bude kroniku zdobit svými kresbami v  dal�ích letech.

Koronavirová situace donutila mìsto uzavøít ode dne 21.
10. Mateøskou  �kolu.  A�  do  poslední  chvíle  jsme  s    paní
øeditelkou  sna�ili  provoz  aspoò  èásteènì  zachovat,  ale  po
konzultacích s  Krajskou hygienickou stanicí a zvá�ení celé
situace vedením mìsta a �kolky jsme byli nuceni pøistoupit
k  tomuto kroku. Rád bych po�ádal rodièe dìtí o pochopení,
prùbì�nì se sna�íme provoz obnovovat.

Ve mìstì opìt slou�í mìstská policie, a to v  poètu dvou
strá�níkù.  Krátké  pøedstavení  je  v    samostatném  èlánku.
Jejich úkolem je dohlí�et nad poøádkem ve mìstì, zvý�ení
bezpeènosti a aktivity preventivní. Èinnost a místa, na která
mají dohlí�et, se mìní dle aktuální situace. V  pøípadì potøeby
se na nì neváhejte obrátit,  a� u� osobnì nebo  telefonicky.
Strá�níci tu jsou pro obèany, ne proti obèanùm.

Hezký listopad v�em!
Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Vìøím, �e i pøes ne zrovna pøíznivou atmosféru, doká�eme

zvládnout pøípravu na zimní období.
Posouvá  se  nám  kolaudace  podchodu  Blanka  II.  na

listopad, z  dùvodu karantén�
Bez omezení probíhají opravy na komunikacích a dal�í

infrastruktuøe.

Máme certifikaci na cvièební prvky u stezky Strahovem,
mo�no vyu�ívat.

V    listopadu budeme realizovat osvìtlení pøechodu pro
chodce  u  parku  J.V.  Kamarýta,  zvý�í  se  tak  bezpeènost
chodcù.

Rozbìhla se architektonická soutì� na restauraci ,,U Zlaté
podkovy�, tak�e se mù�eme tì�it na návrhy øe�ení vzhledu
a  vyu�ití  multifunkèní  budovy.  K  ní  se  ji�  s  pøedstihem
buduje teplovod  viz foto dole.

Na stránkách mìsta jsou zveøejnìné kontakty pro pøípad
nouze. Tyto kontakty platí pro celé ORP Kaplice.    I u nás
jsme pøipraveni na pøípadnou pomoc a na�i dobrovolní hasièi
mají v  pohotovosti ve�kerou potøebnou techniku.

Dost  tì�ko  jsme  se  popasovali  s    podzimním  kolem
Ukliïme svìt, úèast je 99 lidí a posbíralo se celkem 125 kg
odpadu. V�em díky za nasazení.

Pøeji vám pìkný a klidný podzim.
 Hlavnì pevné zdraví!!!
 Jako obvykle nìkolik kontaktù.

Jirka Rù�ièka ( místostarosta )
tel: 739  026  248, email: ruzicka@velesin.cz

                                     pracovní skupina: 603 537 754
strá�níci MP � mobil: 736 600 799,

email: mp@velesin.cz, slu�ebna: 380 332 639

Èinnost mìstské policie byla opìt obnovena. Od poèátku
øíjna, kdy oba noví strá�níci slo�ili odborné zkou�ky minis
terstva vnitra, se s  nimi mù�ete potkat v  ulicích Vele�ína.
Mìsto je vybavilo novou výstrojí a technickými prostøedky,
èást  vybavení  budeme  je�tì  obnovovat  a  doplòovat.  Noví
strá�níci,  podobnì  jako  jejich  pøedchùdci,  vyu�ívají  pøes
teplej�í mìsíce elektroskútr zapùjèený spoleènosti E.On. Ten
má oproti  slu�ebnímu vozu  ti��í  provoz  a umo�òuje dvoj
èlenné hlídce se v  terénu rozdìlit a zefektivnit tak svou práci
pøi obhlídce mìsta. Mìsto by ve spolupráci s  E.On dále rádo
pokraèovalo, budeli to mo�né.

A  teï  krátce  k    novým  strá�níkùm:  Paní  Bc.  Marie
�tifterová má zku�enosti  s   prací ve Vìzeòské slu�bì, pan
Ladislav Moudrý má dlouholetou praxi u Policie ÈR. Vìøím,
�e  oba  budou  pøínosem  pro  bezpeènost  v    na�em  mìstì.
Telefonní kontakt je oproti minulosti jen jeden, hovor v�dy
pøijme  jeden  ze  strá�níkù:  736  600  799.  Je mo�no  vyu�ít
i mail mp@velesin.cz. Slu�ebna je stále na pùvodním místì,
vedle budovy Mìstského úøadu.

Velký dùraz kladu pravidelné �kolení v  oblasti legislativy
a také na komunikaci s  obèany. Neváhejte se na nì obrátit,
jsou tu pro vás!              Petr Vágner, starosta
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panu  starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání
k  mým narozeninám. Zároveò dìkuji odborové organizaci
Jihostroje Vele�ín za písemné blahopøání a dárek.

                Václav Komárek

 panu místostarostovi Jiøímu Rù�ièkovi za   pøání
k mým narozeninám a �enám z obecního úøadu za pøedání
milého dárku.

Jiøí Kraman

 v�em, kteøí jste se pøi�li naposled rozlouèit
s  panem Vojtìchem Hùlkou.

                Rodina Hùlkova

  jsem  pracoval  na  grafických  úpravách
kronik  mìsta  �Vítání  obèánkù�.  Ze  zdravotních  dùvodù
konèím. Za balíèek a finanèní odmìnu dìkuji panu staros
tovi ing.Vágnerovi.

Klenka

 MÚ za blahopøání k mým narozeninám a paní
Sumerauerové  a  paní  Amchové  za  pøedání  dárku.  Také
dìkuji za dárek Jednotì Kaplice.

Krnínská Milu�e

Rádi bychom prostøednictvím Va�eho zpravodaje podì
kovali organizátorùm a úèastníkùm rybáøských závodù MO
ÈRS Vele�ín, které se konaly v  sobotu 12.9.2020. V  rámci
tìchto závodù jsme uspoøádali sbírku pro pejsky z  Rafael
Ops (doèasný domov pro týrané psy).

Vybralo se neskuteèných 5.352 Kè!! Tato penì�ní èástka
byla pøedána Zuzanou Plsovou dne 28.9.2020 zakladatelce
Rafael Ops paní Ivì Volkové a bude pou�ita na léèbu a péèi
jejích psích svìøencù.

V�em  úèastníkùm  soutì�e  a  MO  ÈRS  Vele�ín  moc
dìkujeme

Za Dùm øemesel Vele�ínAdam Koláø &   Kosmetika,
relaxace u Zuzky È. BudìjoviceZuzana Plsová

(foto k èlánku je na str.11)

Leto�ní  koronavirová  situace  nám  neumo�nila  konat
jarní  vítání  obèánkù. V  záøí  jsme  zaèali  s  pøípravami  na
podzimní vítání a vzhledem k omezení,

která nastala, jsme malé obèánky pøivítali pod ka�tany
pøed obøadní síní. Dìkuji v�em rodièùm, kteøí pøi�li i pøes
nepøíznivé poèasí a pøeji v�em, i tìm, kteøí

nemohli pøijít, je�tì jednou hodnì zdraví a trpìlivosti pøi
výchovì svých zlatíèek.

10.10.2020 byli pøivítáni:

Sumerauer Adam, Matu�ka �imon,
Vecka Mikulá�, Codlová Jana,

Glaserová Elena, Petrová Barbora,
�najdrová Hana Marie

a Èervená Linda Daniela.

Za obèanskou komisi Zdeòka Kleinová.

Zaèátek  �kolního  roku  máme
v�ichni za sebou a i my u� se pravidelnì scházíme ka�dou
støedu od 9:30 do 11:30 a od listopadu také ka�dý pátek od
9:30 do 11:30 hod. v  na�em mateøském centru Vele�ínské
klubíèko.  Pøijïte  si  s    dìtmi  pohrát,  zacvièit  nebo  nìco
vytvoøit. Kde nás najdete? Ve druhém patøe základní �koly
nad mìstskou knihovnou. Platí se pøíspìvek ve vý�i 30 Kè
za rodinu ve støedu a 20 Kè v  pátek.

Bohu�el  v    souèasné dobì  je  klubíèko ,
o jeho otevøení Vás budeme informovat na na�ich faceboo
kových stránkách.

Ráda  bych  také  uspoøádala  tradièní
  �  v    souèasné  dobì  ale  nejsem

schopna øíci kdy. Snad se situace v  brzké dobì zklidní a
umo�ní nám ho udìlat nìkdy v  listopadu.

Dále zaèínáme v  listopadu tvoøit na .
Jeliko� zatím ale není jisté, zda trhy budou, sledujte prosím
facebook, kde budou pøípadnì aktuální informace. Dìkuji.

Dáda Kleinová
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Vele�ínská ZU� skvìle reprezen
tovala  na�e  mìsto  na  online  konfe
renci  Zaèínající  uèitel  III  ve  dnech
7.8. 10. 2020

Vá�ené ètenáøky, vá�ení ètenáøi,
v  dne�ní dobì je pozitivních zpráv

jako  �afránu,  a  proto  mi  dovolte,
abych se s  Vámi podìlila o hrdý pocit
�Vele�áka�,  který  jsem  za�ívala  pøi
prezentaci ZU� Vele�ín na konferenci
projektu SYPO (Systém podpory pro
fesního  rozvoje  uèitelù  a  øeditelù)  s
názvem �Zaèínající uèitel III  První
zku�enosti  s  adaptací  zaèínajících
uèitelù ve �kolách�.

Na�e  ZU�ka  byla  do  projektu
vybrána  a  celý  loòský  rok  aktivnì
a kvalitnì spolupracovala. Právì proto
padl výbìr pro úèast na konferenci na
ni. Vzhledem k  vládním opatøením se
celá  konference  konala  online,  co�
bylo nároèné nejen z   organizaèního
a  technického  pohledu,  ale  také  pro
prezentující to byla zcela nová zku�e
nost. Nutno øíci, �e se toho obì dámy
�  paní  øeditelka  Mgr.  Maria  Pro
cházka �tanglová  i paní Mgr. Marie
Bù�ková zhostily s  grácií. Byla jsem
opravdu  py�ná,  �e  právì  Vele�ín  je
vzorem pro dal�í �koly v  rámci celé
Èeské republiky. Inspirací v  tom, jak
peèovat  o  zaèínající  uèitele,  aby  se
brzy  stali  souèástí  stabilního  uèitel
ského sboru.

Pro  nás  v�echny  nese  tato  doba
spoustu  zmìn  a  nepøedvídatelných
situací.  Je  plná  nejistoty  a  napìtí.
Proto  jsem  moc  ráda,  �e  máme  ve
svém  mìstì  kvalitní  �kolu,  která
na�im dìtem umo�òuje rozvoj v  ob
lasti  umìní.  Právì  to  nám  spolu  s
pohybem a pobytem v  pøírodì mù�e
v    dne�ní  dobì  pøinést  zklidnìní
a rozproudit vlnu pozitivních emocí.
Tvoøme a podporujme dìti v  umìní,
a�  se  pak mù�eme  spoleènì  sejít  na
koncertì èi výstavì jejich dìl. S  pøá
ním  pevného  zdraví  a  hezkých  dní
v�em.

Mgr. Hanka Císaøová

Termiti uklízejí v okolí hokejbalového høi�tì
v rámci akce "ukliïme svìt". Akce se zúèastnilo
6 èlenù a probìhla v nedìli 18. 10. 2020.

Do  akce  se  té�  zapojil  kmen  Otyókwa
úklidem bøehù a okolí pøehrady.

(dal�í fota z úklidu na str.2)
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Odpovìï  je  v
tomto okam�iku jedno
znaèná. Nevíme, nikdo
neví.  Víme  jenom  to,
�e doba není a nebude
jednoduchá.  V    tomto
okam�iku jde hlavnì o
to, abychom se vypoøá
dali s  nepøítelem, o kterém toho moc nevíme.

A jak se to v�echno odrá�í v  na�ich �ivotech? Nejsme
zvyklí pøíli� pøemý�let o tom, jestli mù�eme nìkam jít, zda
se mù�eme s  nìkým setkat a u� vùbec se nám nelíbí, �e
bychom  mìli  pøehodnotit  své  chování.  Omezuje  nás  to
a cítíme se bezradní a mo�ná  i  rozzlobení. Ka�dý máme
jiné priority, ale já si dovolím psát o kultuøe a kulturnosti
národa. To jsou dva pojmy, které spolu úzce souvisí.

Dovoluji si pou�ít úryvek z  èlánku Karla Køivana: Proè
kultura není volnoèasová aktivita

�Chcemeli, aby lidé dodr�ovali urèitá pravidla, aby byli
solidární,  chovali  se  slu�nì,  pomáhali  si,  byli  ochotni
obìtovat  svùj  zájem  potøebám  celku,  pak  automaticky
poèítáme s tím, �e jsou to lidé kulturní. �e sdílejí s  ostat
ními  urèitý  zpùsob  my�lení  a  jednání,  díky  kterému  se
chovají  tak,  aby  neubli�ovali.  Potøebujemeli,  aby  lidé
pøijali pøísná naøízení dobrovolnì, aby spolupracovali, pak
spoléháme na to, �e mají spoleènou kulturu.

Kultura je to, co nás odli�uje i spojuje. Kultura z  nás
dìlá  jedince. Nìkdo  podotkne,  �e  nebyl  roky  v    divadle
a  obejde  se  bez  nìj.  Ale  nepodívá�  se  o  Vánocích  na
pohádku v  televizi? Neudìlá se ti líp, kdy� si zaslechl svoji
oblíbenou písnièku? Nenamaloval sis nìkdy nìco jen tak
do písku na bøehu moøe èi jezera? Ano, nejsi asi Rembrandt,
ale  moc  dobøe  ví�,  �e  tì  utváøí  i  cosi  jiného  ne�  jídlo
a spánek. Prvním pokusem o zpodobnìní  jelena na stìnu
jeskynì se èlovìk vzdálil svým pøedkùm. Nechtìjme se za
nimi vracet  zpátky.�

Ve své funkci øeditelky kulturního a informaèního centra
jsem u� osmnáctým rokem a za tu dobu jsem za�ila rùzné
vzestupy a propady na�í ekonomiky, rùzná slo�ení zastupi
telstev  a  tím  i  vedení  vele�ínské  radnice.  To  v�echno
ovlivòuje i pohled na potøebu kulturního vy�ití ve Vele�ínì.
Ka�dá  zmìna  pøiná�í  nejistotu.  V�dycky  jsme  ale  mìli
tro�ku èasu se na novou situaci pøipravit. Teï v�ak pøi�lo
nìco,  na  co  se  nikdo  z    nás  pøipravit  nemohl  a  s    èím
nemáme �ádné zku�enosti.

Podstatou na�í práce je poskytovat lidem urèitou nad
stavbu  �ivota.  Obohacovat  bì�ný  �ivot  o  dal�í  zá�itky,
pro�itky  a  setkávání  se.  Ano,  hudbu  i  filmy  si  pustíme
z  nìjakého média. Ale jsme u toho sami nebo témìø sami.
A vìt�ina z  nás potøebuje mít kolem sebe lidi, kteøí s  vámi
nìco sdílí. A� u� je to radost nebo starost. Teï jsme o tuto
mo�nost pøi�li a musíme se tomu pøizpùsobit. A právì tady
se projeví kulturnost národa.

Ani pro nás, kteøí vám u� mnoho let pøiná�íme rùznorodé
kulturní vy�ití, není situace  jednoduchá. U� na  jaøe  jsme
byli ze dne na den postaveni pøed nelehké rozhodování, ale
vypoøádali  jsme se  s    tím. Dali  jsme do poøádku nemalé
prostory  kina.  Vyøe�ili  jsme  resty,  které  jsme  odkládali
nìkolik  let. Bohu�el,  teï  nastala  podobná  situace  znovu
a nìkteré poøady pøelo�ené u� z  jarních mìsícù, jsme museli
zru�it úplnì. Dal�í jsou pøelo�ené na dal�í rok. Týká se to
i  divadelního  pøedstavení  �Dva  nahatý  chlapi�,  které  se

mìlo odehrát v  pátek 16.10.2020.  Pøedstavení pøekládáme
na záøí 2021 a zakoupené vstupenky zùstávají do té doby
v  platnosti.

Této  dal�í  nucené  pøestávky  vyu�íváme  k    dal�ímu
zdokonalování slu�eb. Zavedli jsme platební terminály jak
v  kinokavárnì Relax, tak na pokladnì kina. Opravujeme
promítací technologii, proto�e letos u� je to deset let, kdy
se kino zdigitalizovalo a nìkteré systémy u� spolu nekomu
nikují.  Budeme  tedy  pøipraveni,  jakmile  to  bude  tro�ku
mo�né, vás znovu u nás uvítat. Kdy to bude, to si netroufám
odhadovat. Navíc nás èeká adventní èas a vùbec nemáme
pøedstavu, jak bude letos vypadat. Pokud budou povolené
alespoò nìjaké akce venku, pøizpùsobíme se tomu. Tøeba
Mikulá�ská nadílka pro dìti, která se má konat 5.12.2020,
mù�e probìhnout právì venku. Letos by zde mìl být Jirka
Hada� se svým poøadem �Maxovy èertoviny�.   Uvidíme,
jak to dopadne.

Také bychom mìli 4.12.2020 pøivítat v sále kina diva
delní spoleènost Háta s  novým kusem �Svatba bez obøadu�,
ale to se obávám, �e letos nevyjde. Máme také pøipravené
dva adventní koncerty, ale v�echno je nejisté. To samé se
týká i Rouhova vele�ínského betléma. Jeho pøíprava probíhá
minimálnì  celý  listopad  a  kdoví,  jestli  bude  mo�né  ho
nav�tívit.

Jedno ale jisté je, �e budeme mít zase vánoèní strom na
námìstí.  Jak  ho  budeme  rozsvìcet  a  jestli  budeme moci
uspoøádat Adventní charitativní trh, to je teï ve hvìzdách.
Ale strom urèitì svítit bude.

Pøeji nám v�em hlavnì zdraví a optimismus do nastáva
jících  týdnù.  I kdy� celému svìtu komplikuje  tento virus
�ivot, doufám, �e zase bude líp a budeme se moci normálnì
nadechnout  a u�ívat  si  v�ech  radostí  �ivota. Dávejme na
sebe v�ichni pozor a buïme k  sobì ohleduplní.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
(Aktuální informace najdete na www.kicvelesin.cz, FB

KIC Vele�ín. Volat mù�ete na 380 331003 )

Vá�ení  spoluobèané,  je  zøejmé,  �e  leto�ní  Vánoce
neprobìhnou v  podobné formì a pohodì jako jsme zvyklí.
Rozhodli  jsme  se  Vám  pøiblí�it  atmosféru  minulých  let
dvìma  èlánky  ve  zpravodaji.  Jedná  se  o      èásti  èlánku
�Vele�ínský advent�, známého znalce a milovníka Novo
hradských hor a také spisovatele Milana Ko�eluha, který si
pro�il stì�ejní akce adventu roku 2016 u nás ve Vele�ínì.
Tento první èlánek se týká jeho osobního pro�itku z  vánoè
ního koncertu 26. 12. 2016. Vìøíme, �e Vás tyto texty potì�í
a naplní nadìjí, �e je na co se tì�it a� tohle v�echno, co teï
pro�íváme, pomine.

Druhý  èlánek  v    prosincovém  èísle  pøiblí�í  zá�itky
z  náv�tìvy Rouhova betléma na Kantùrkovci.

Veèer byla Rybova m�e.
V kostele  svatého Václava ve Vele�ínì  se  zpívá Rybova
m�e bez sólistù, v�echno sborovì, i sólové party. To jsme
vìdìli od Jardy dopøedu.
Nastoupil  orchestr,  urèitì  ne  o  moc  men�í  ne�  ve  Zlaté
Korunì, zaèal potichu hrát Narodil se Kristus pán,  lustry
v  kostele  zhasly,  a  s    malými  èervenými  svìtýlky  zaèal
nastupovat sbor. To bylo lidí, u� jen ten nástup po tmì a to,
�e se pøi nìm nikdo nezranil a v�ichni navíc na�li své posty,
ve mnì vyvolalo bezmezný obdiv k  tomuto tìlesu.
  Dohromady bylo úèinkujících snad padesát.
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Jak èasto tu tolik lidí bývá v  lavicích? A teï tvoøí lidský
oltáø.
  Sedìl jsem tak, �e mi velký mu� pøede mnou zakrýval
výhled na støed orchestru a sboru. Tak�e jsem si tenisovì
v�dy musel vybrat, jestli se dívat vlevo nebo vpravo. Vlevo
nahoøe z  mého pohledu stáli tenoøi, vpravo basy.
Tedy� já myslím, �e  to byly basy. Proto�e  je�tì  jsou  tu
barytony, �e ano�
To byla taková krása! Jak jsem øekl, jsem velmi zku�ený
posluchaè Rybovy m�e, tahle byla u� druhá v  mém �ivotì.
Mohu  tedy  nejen  poslouchat,  ale  i  se  dívat.  To  jsou  tak
krásní chlapi!
A v  tìch vele�ínských je pøesnì to, co si pod jejich hlasy
pøedstavujeme.
Kdybych byl Forman a  toèil  film o Rybovì m�i, obsadil
bych právì a jedinì tyhle.
Na tenorech je znát, �e vìdí, �e tenor je král a �e nemusí
nic dokazovat, �e nad nìj není.
Ten z   mého pohledu úplnì vlevo byl star�í pán,  typický
emeritní profesor z   první  republiky, usmìvavý ale    také
s  pøirozeným vìdomím, �e tu reprezentuje Pavarotiho a tak
si nehodlá zadat. Vedle nìj zøejmì jeho nástupce na katedøe
egyptologie, také u� profesor, ale zatím bez bøímì seniorské
odpovìdnosti. Tak�e  se  usmíval  skoro  bla�enì. A� bude
zku�enìj�ím tenorem, u� to dìlat nebude.
Hrdinní tenoøi sice ve sboru, ale zpívající spoleènì sólové
party. Sebejistì, prostøedkem ulice.
Hlasy chirurgù hudby, øezající vám do srdce.
A pak zpívají basy, ty jsou vpravo, já na nì pøepnu, a vidím,
�e na jejich z  mého pohledu pravém køídle stojí dva vousatí
mladí mu�i, spí�e hubení. Jsou si podobní, mo�ná bráchové?
Basy  nejsou  tenory,  a  tady  je  vidìt,  jak  jsou  to  zas  jiní
chlapi.  Døevorubci  vá�né  hudby.  Bo�e,  kdy�  to  rozjeli
a opøeli se do zpìvu� Nemusejí si asi tak hlídat tón, a tak,
kdy� mají zpívat forte fortissimo, vezmou za to. Jo, tenor
je vej�ka, ale bas je síla.
Úplnì  vidím,  jak  na  turné  tenoøi  o  pøestávkách  mezi
koncerty  lu�tí  ve  svých  pokojích  sudoku  nebo  si  ètou
Homéra v  originále, zatímco basáci mastí v  bufáèi mariá�.
I tihle basáci zpívali sólové party a byla krása se dívat. Ti
dva na kraji mìli takovou radost z  hudby, �e ji pro�ívali
i tìlem. Jakoby stáli u mikrofonu pøed kapelou, ve svìtle
reflektoru.     Nehráli  divadlo pro  lidi,  prostì  to  tak  cítili,
nebyla to choreografie, to hudba pohybovala jejich tìly.
A jak to ten Ryba napsal, to obèasné støídání tenorù a basù,
já se díval chvíli vlevo na smeèující pány tenory a vpravo
na returnující basy jak na finále Wimbledonu.

Oboje jsou chlapi, sakra chlapi a já neumím úplnì popsat
jak a v  èem jsou jiní.
Tenoøi a basy.
O tom, co se dìlo vprostøed sboru, moc nevím, tam jsem
mìl �iroká záda toho pána pøede mnou. Ale v�echno to vøení
hlasù na kraji zvukù a pódia nìco silného dr�elo pohromadì,
tak to urèitì bylo odtud.
No, a pak by tu soprány, �enské hlasy.
Nevím kolik toho je zásluhou právì Rybovy skladby a kolik
tohohle  sboru,  ale  z    tìch  mì  mrazí  nejvíc.  Nìkolikrát
neèekanì  vpadnou  do  skladby  v    celé  síle,  je  to  nìco
neskuteèného a vùbec nejvìt�í emoce celé m�e.
Asi to tak není z  hlediska hudby, ale já tam cítím nahoøe
vedoucí hlas, jeden jediný hlas pøede v�emi. Ne jako sólo,
ne jako jinou linku, zpívá to samé co ostatní.
Ale je první. Silnìj�í, ostøej�í, rozhodnìj�í� Vùdèí.
Za ním tam pak sly�ím je�tì dva nebo  tøi  jiné hlasy  také
rozeznatelné,  také  silné  ale  s    malým  odstupem  za  tím
prvním.
A k  tomu mohutný chór hlasù dal�ích.
Myslím,  �e  právì  tyhle  tøi  roviny  jsou  to,  proè  mì  tak
�enský sbor pohlcuje.
Cítím  ho  jako  Markétu  Lazarovou,  jako  Trnkovy  Staré
povìsti èeské.
  Vím, �e tam sbor stojí, dívám se na nìj. Ale stejnì ho v
té  chvíli  vidím  letìt krajinou,  stíhat vlky nebo nepøátele,
s  plnou  silou,  hrozbou.  Já  je  vidím  letìt  krajinou mrazu
a nevlídnosti, krajinou syrovou, odhodlané, nezastavitelné.
Neza�il jsem to nikdy.
V  Rybovì m�i je pak jedno místo, myslím v  tøetí èásti, kdy
se v�echny hlasy v   ostrém støídání vzájemnì a souèasnì
perou. To není m�e, to je bitva, bo�e, to je síla.
Je  to zároveò souèasné a moderní,  zároveò opro�tìné od
pomíjivosti stylu a doby, nadèasové.
  Ale  je�tì  k    tìm  �enským  sopránùm. A�  po  koncertì
jsem zjistil, kdo je sólistkou, byla to brunetka, odpovìdná
a  soustøedìná. Ale  já  pøi m�i  víc  sledoval  krásnou  ruso
vlásku, v    jejím� nasazení  jsem poznával  ten vùdèí hlas.
Kdy� nasadila, zaklonila trochu hlavu a její ústa vytvoøila
Munchùv výkøik, jakoby bolestný. Ale já ji hroznì závidìl,
cítil jsem, �e zpívá úplnì naplno. Já myslím, �e u� to nebyl
zpìv, na zaèátku byl tón, to ano, pøesný a správný, ale pak
u� jen èistá energie, emoce, ve�kerá síla bez omezení. Víc,
víc, víc, nejvíc, nepøestávat.
Cítil jsem, �e musí cítit blaho, bolestivé, vysilující, ale blaho.
Myslím, �e tohle nemohou úplnì dát chlapi, urèitì ne tenoøi.
Poøád se musejí trochu hlídat, poøád musejí myslet na to,
aby byli dobøí.
  Je  to  tak  i  v    milování,  v  tom  na  hranici  mo�ného
pro�itku nebo u� za ní. �ena se dá naplno, ale mu� musí
poøád trochu myslet na povinnost vysokého cé�
Potkal jsem tu rusovlásku po koncertì a zeptal se jí na to.
Ne na to milování, na zpìv v  té nejsilnìj�í chvíli.
Øekla �e ano, �e to tak je, �e to tak má.
To je pøece krása!
  K  tomu myslím,  �e  je  krásné  být  souèástí  sboru,  kde
v�echno do sebe zapadá, kde ka�dý je dùle�itý a kde, kdy�
je nìkdo dobrý, tak sice za sebe, ale pro blaho díla v�ech,
mù�e dát nìco navíc, být sly�et, vidìt, být v té chvíli první�
a pak se pokornì stáhnout a radovat, a� to dá jiný, pøát si
to, pøát mu to, pomáhat mu v  tom a pro�ít radost z  jeho
chvíle.

Výòatek  z    èlánku  Milana  Ko�eluha  �Vele�ínský
advent�. (napsáno a zveøejnìno o adventu 2017)

Celé znìní najdete na
http://www.milankozeluh.cz/archives/2180

Pøipravil JB

Foto u èlánku je ilustraèní (Vánoèní koncert 2019)
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 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 3.4. Poslední svoz: 27.11.
PROSINEC � 1x mìsíènì   pátek: 4.12.

(dodr�ujte platná hygienická opatøení ) V pøípadì
zmìny situace najdete informace na webových
stránkách mìsta

Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají
mo�nost  ukládat  odpad  (Besednice,  Loèenice,  Øímov,
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

èíslo 112020
vydáno ve Vele�ínì dne 30. 10. 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

          Je�tì  pøed  nastalou  situací  ohlednì
omezení  v    dùsledku Covidu19,  jsme  stihli
uspoøádat brigádu v  rámci akce �UKLIÏME
SVÌT � podzim 2020�. Malé ruce i ty vìt�í z
oddílù  Cvièení  pøed�kolních  dìtí  s    rodièi  a  V�eobecná
gymnastika pro �kolní dìti, pøispìly k  pomoci pøi sbírání
papírkù, obalù, støepù a rùzných jiných odpadkù ve Vele
�ínì dne 6. øíjna ( foto na str.2 )

Aktuální  informace  hledejte  na  nástìnce  SK  ASPV
naproti autobusovému nádra�í !

Za SK ASPV Jana Voráèková

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 komor
nìj�ích pøedná�ek (øadová i stolová úprava s promítacím
zaøízením)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jar.Bartizal  tel.:725 919 382

 nové prvky na strahovské
lesní stezce.     (dal�í foto na str.11)
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