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advent  leto�ního roku bude probíhat  trochu  jinak, ne�
jsme doposud byli zvyklí. Vládními opatøeními bude zøejmì
omezena dùle�itá souèást vánoèního období: setkávání se
s  pøíbuznými, pøáteli a blízkými lidmi. To se bohu�el týká
i akcí poøádaných mìstem. Dobrou zprávou je, �e se díky
(nejen) omezujícím opatøením pomalu dostává situace pod
kontrolu. Nìjaký to èas to v�ak je�tì potrvá.

V  nové lokalitì pro výstavbu rodinných domù úspì�nì
pøibývají  základové  desky,  obvodové  zdi  a  navá�í  se
materiál. Zastupitelé na svém listopadovém zasedání odhla
sovali  pro  tuto  ulici  nový  název,  a  sice  Sluneèná.  Snad
budou majitelé zdej�ích nemovitostí s  adresou spokojeni.
Pøeji jim, a� jdou stavební práce podle plánu a mohou se co
nejdøíve nastìhovat.

Dùle�itou zprávou je také trvání akce výstavby køi�o
vatky  u  odboèky  na  vlakovou  zastávku  Vele�ín  mìsto.
Øeditelství silnic a dálnic vysoutì�ilo dodavatele a na jaøe
by tedy mìly zapoèít stavební práce. O pøípadných doprav
ních  omezeních  budeme  informovat  na  webu  mìsta.
Dopøedu se také posunula výstavba dálnice D3: na úsek do
Kaplicenádra�í bylo v  listopadu vydáno stavební povolení.
Obì  stavby  jsou  pro mìsto  velmi  dùle�ité,  jednak  se  ze
silnice I.tøídy bude do Vele�ína bezpeènìji odboèovat a po
dostavbì  úseku  dálnice  a�  za  Vele�ín  by  mìla  klesnout
intenzita dopravy kolem na�eho mìsta, co�, vìøím, ocení
zejména obyvatelé Sídli�tì.

V    polovinì  listopadu  nás  zastihla  smutná  zpráva:
Zemøela  paní  Mgr.  Marie  Pe�ková.  Svùj  �ivot  zasvìtila
hudbì a práci pro vele�ínský Chrámový sbor. Zejména díky
její  píli  a  pracovitosti,  kterou  mu  po  nìkolik  desetiletí
vìnovala, je známý nejen v  Èeské republice, ale i za jejími
hranicemi. Dokázala spojit lidi, vìnovat se jim, dbát a dr�et
výbornou  úroveò  na�eho  sboru.  Za  to  jí  patøí  velký  dík.
Nezapomeòme na ni.

Pøeji v�em hezký advent a svátky vánoèní. V   novém
roce na shledanou.           Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Rád  bych  vás,  jako  ka�dý  rok,  pozval  na  spoleèná

setkání, spojená ji� tradiènì s  prosincem. Letos to ale asi
neklapne��..

Podaøilo  se  nám  sehnat  krásný  vánoèní  strom  (letos
poprvé borovice).  Tak alespoò ten vám bude svým svìtlem
dìlat radost. Mo�ná se tím víc budeme tì�it na události roku
pøí�tího. Podìkování v�em je v  èlánku KIC.

Jedna událost na jaro je ji� jasná. Úøady vydaly povolení
na dal�í úsek dálnice od Tøebonína na Kaplické Nádra�í.
To bude asi ,,nepøehlédnutelná zále�itost�.

V    plánu  je  také  úprava  køi�ovatky  nad  Blankou  II.
Investorem je ØSD, spolufinancuje Jihoèeský kraj Èeské
Budìjovice a mìsto Vele�ín pøispìje svým dílem.

Pro pøí�tí  turistickou sezónu pøipravujeme  informaèní
panely  na  novou  stezku Strahovem. Vìøím,  �e  to  budou
opravdu zajímavé informace.

Je také nejvy��í èas na podnìty ,,va�im� zastupitelùm,
co by mìlo mìsto zaøadit do rozpoètu na rok 2021.

Nedá se odhadnout, kdy a za jakých podmínek se bude
moci nìjaká spoleèná akce podniknout, ale máme tady dvì
události spojené s  jednièkou v  datumu : 1391 Václav IV.
povy�uje Vele�ín na ,,trhové mìsteèko� � mìstys a snímá
z  nìj ,,právo manské�. V  roce 1991 se Vele�ín stává obcí.
Toliko sonda do historie.

Myslím, �e historický trh na námìstí by byl dùstojnou
oslavou�. ale kdo ví�..??

Je�tì nìco málo z  pøírody. V  sobotu 14.11. probìhlo
první  celostátní  kolo  sèítání  káòat,  ochranáøi  provedli
opravu  èapího  hnízda  na  Kaplickém  Nádra�í  a  Èeská
spoleènost ornitologická má pro vás na odkazu : ptaciho
dinka@birdlife.cz, zajímavé informace a rady, týkající se
zpìvného ptactva v  zimì.

Pøeji  vám  v�em,  v    rámci  mo�ností,  krásné  pro�ití
vánoèních svátkù a 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
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  panu  starostovi  za  pøání  k mým narozeninám
a paní Uretschlägerové za pøedání dárku.

L. Gallistl

 panu starostovi
Ing.Petru Vágnerovi  za  písemné  blahopøání  k   mým  87.
narozeninám. A i kdy� mi nemohly èlenky sociální komise
pøedat dárek osobnì, dìkuji  i  jim za blahopøání a zaslání
dárku a kvìtiny. Za milé blahopøání bych chtìla podìkovat
i odborùm Jihostroje.            Anna Rù�ièková

panu starostovi mìsta Ing. Petru Vágnerovi za
písemné blahopøání k mým narozeninám a té� paní Zdeòce
Kleinové za milé pøedání dárku.         Karel Krejèí

panu  starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání
a dárek k  narozeninám. Mùj dík patøí také paní Kleinové
za doruèení. Rovnì� dìkuji odborùm Jihostroje za písemné
blahopøání.              �rámek Franti�ek

 panu starostovi ing.Petru Vágnerovi a odborùm
Jihostroje za blahopøání a výboru Jednoty za pøání a balíèek
pí.Sumerauerové a pí.Doubkové.                Klenka

Èlovìk nikdy nepøijme jistotu nevyhnutelného, a�
u�  se  jedná  o  nìj  samotného  èi  o  èlovìka  jemu  blízkého  a
v�emo�nì se sna�í dr�et, by� jen malinké kapièky nadìje. Tak
tomu  bylo  i  v    na�em  vele�ínském  Chrámovém  sboru  a
orchestru,  který  po  mnoho  let  vedla  na�e  sbormistrynì  a
regenschori Mgr. Marie Pe�ková. Pøesto�e jsme v�ichni vìdìli,
jak vá�nou nemocí prochází a tu�ili, �e to jednou pøijde, i tak
jsme  doufali,  modlili  se  a  dr�eli  se  nadìje,  �e  se Maru�ka
uzdraví.

Marie Pe�ková ode�la do hudebního nebe v  pátek dne 13.
listopadu 2020.

Nezbývá, ne� ji dopøát èestné místo v  andìlském chóru a
s    láskou  se  tì�it  ze  vzpomínek  a  z    odkazu,  který  nám  tu
nechala v  podobì na�eho Chrámového sboru a orchestru.

Maøenka èi Maru�ka, jak jsme jí v�ichni s  láskou oslovo
vali,  byla  hudební  maminkou  nejen  pro  nás,  své  �dìti�  z
Chrámového sboru a orchestru, ale i pro mnoho svých �ákù,
studentù, kolegù. Ti v�ichni za ní mohli kdykoliv s èímkoliv
pøijít a ona se jim ochotnì s  láskou trpìlivì vìnovala. Uèila
je  nejen  høe  na  housle,  klavír  èi  zpìvu,  ale  i  citu  a  lásce  k
hudbì, kterou je tøeba do svého nástroje èi hlasu vlo�it a èinila
tak svým pøíkladem. Z  mnohých jejích studentù vychovala
úspì�né muzikanty, kteøí nyní pùsobí v  rùzných hudebních
tìlesech nejen u nás, ale i v  zahranièí. Mnozí se stali uèiteli,
aby mohli dál pøedávat zase svým �ákùm to, co se od Maru�ky
nauèili.

Jejím  celo�ivotním dílem  a  pomyslným dítìtem byl  ná�
Chrámový sbor a orchestr Vele�ín.

Z    nìkolika  èlenù  nìkdej�ího  sboru  �umavan,  který  ve
svých 19 letech pøed 43 lety pøebrala po panu Janu Uretchlä
gerovi z  Vele�ína a ve svém volném èase ka�dou nedìli vedla
pravidelné zkou�ky sboru a orchestru, postupem èasu dokázala
vytvoøit neskuteèné hudební tìleso èítající na 50 zpìvákù a 15
muzikantù  v�ech  vìkových  kategorií.  Toto  tìleso  dosáhlo

vìhlasného jména nejen v  jihoèeském regionu, ale procesto
valo celou èeskou zemi a dostalo se mu renomé i v  zahranièí.
Díky ní a jejímu nezdolnému úsilí jsme mìli mo�nost navázat
spolupráci s  øadou tuzemských i zahranièních souborù, jako
napøíklad  z  Holandska,  �výcarska,  Rakouska,  Japonska  èi
sousedního  Slovenska.  Ná�  orchestr  pak mohl  usednout  za
notové pulty  spolu  s    instrumentalisty napø.  z    Jihoèeského
divadla  nebo  filharmonického  orchestru  Milana  Krause,  a
dal�ích.  Spoleènì  jsme  mohli  podnikat  koncertní  zájezdy
mimo  pøedchozích  také  v    Srbsku,  Maïarsku,    Nìmecku,
Polsku,  Itálii, ale pøedev�ím u nás v  Èesku. Mimo jiné jsme
mohli doprovázet bohoslu�by v  klá�teøe ve Zlaté Korunì, ve
velehradské  Bazilice  Nanebevzetí  Panny  Marie  a  Svatého
Cyrila  a  Metodìje,  nebo  v    Katedrále  Sv.  Víta  v    Praze.
Vrcholem na�ich koncertních zájezdù byl doprovod m�e svaté
v Bazilice Sv. Petra ve Vatikánu. Díky Maru�ce jsme mìli tu
èest si zahrát a zazpívat mnohé fenomenální opusy od slavných
hudebních skladatelù, jako napøíklad Dvoøákovo Stabat Mater,
Mozartovo Requiem, Beethovenovu Mass in C, èi slavná díla
G.  Verdiho,  J.  Haydna,  Ch.  Gounoda,  M.  Filkeho,  G.  F.
Händela,  V.  E.  Horáka,  F.  Kolaøíka  a  mnoho  dal�ích.  Ke
ka�doroèní tradici vánoèních svátkù patøila i neodmyslitelná
Èeská m�e Vánoèní, J. J. Ryby nebo Missa Brevis J. Pavlici,
se  kterými  jsme  pravidelnì  objí�dìli  kostely,  klá�tery  èi
koncertní sínì nejen v  jihoèeském kraji, ale i za jeho hrani
cemi. Kromì koncertù a zájezdù jsme poøádali i dal�í spoleèné
akce,  jako  napøíklad  Muzikantské  plesy  nebo  ka�doroèní
setkání èlenù sboru a orchestru o svátku Sv. Cecilie, patronky
hudby a muzikantù, pøi kterých jsme za�ili i spousty zábavy a
legrace.

Èeská m�e Svatováclavská od V. Øíhovského bylo posled
ním dílem, které Maru�ka s  námi pøipravovala na svatovác
lavský  koncert,  a  které  jsme  kvùli  její  postupující  nemoci
pøedvedli z  kùru vele�ínského kostela pøi m�i na Sv. Václava,
je� na dálku �dirigovala� z  domova.

Maru�ka vybudovala nejen Chrámový sbor a orchestr, ale
vytvoøila  i  obrovskou  rodinu  a  spoleèenství  lidí,  které  vzá
jemnì spojovala láska k hudbì. Svoje sborové �dìti� vycho
vávala nejen k hudbì, ale i k  �ivotu, milovala je a obìtovala
jim velkou èást svého �ivota. Pøesto, �e nemìla vlastní dìti,
mìla na �edesát dìtí v  Chrámovém sboru, o které s  láskou
peèovala.  Trpìlivì  a  peèlivì  procvièovala  ka�dý  part  s
amatérskými zpìváky a muzikanty. Dokázala tak dovést celé
dílo k  dokonalosti, �e by se mohlo rovnat i výkonùm mnohých
profesionálních  umìlcù.  U�  jen  to,  �e  zpìváci  a muzikanti
ka�dou nedìli ve svém volném èase docházeli s nad�ením na
její  zkou�ky  a  následnì  vystupovali  na  rùzných  koncertech
bez nároku na odmìnu, je její obrovská zásluha. Dokazuje to,
jak osobitý vliv v�echny èleny svého sboru, ale i mimo nìj,
mìla.  S    Maru�kou  na  jejích  spoleèných  koncertech  rádi
spolupracovali nejen umìlci  z    Jihoèeského divadla,  ale  i  z
Národního divadla v Praze, v Brnì a dal�ích. Mohli jsme se
setkávat  se  známými  dirigenty,  jako  jsou  napøíklad  Petr
Chromèák,  Josef  Zaplatílek,  Martin  Peschík,  David  �vec,
Tomá� Netopil, nebo s mnohými sólisty z významných divadel
a rùzných hudebních tìles. Spolupracovala také i s  hudebním
skladatelem a autorem m�e Missa brevis Jiøím Pavlicou, který
dvakrát pøivezl na spoleèný koncert do Vele�ína i svou hudební
skupinu Hradi��an. Není  divu,  �e  koncerty  na�eho  vele�ín
ského Chrámového sboru byly s  oblibou hojnì nav�tìvované.
Nejvìt�í  odmìnou  a  pomyslným  honoráøem  byl  pro  nás
poka�dé spoleèný koncert a ten nepopsatelný pocit euforie a
�tìstí, který nás provázel nejen v prùbìhu koncertu, ale i na
konci, kdy� lidé nad�enì tleskali a vyvolávali �bravo�.  Mráz
po zádech, husí kù�e, euforie a nad�ení, které v  nás Maru�ka
probouzela,  patøilo  ke  ka�dému  vystoupení,  a�  u�  to  bylo
velkolepé dílo na koncertì s  tisícihlavým publikem nebo m�e
svatá na kùru malého kostela. Pøedávala nám svou nevyèerpa
telnou  pozitivní  energii  a my  ji  zase  vraceli  zpìt Maru�ce.
Za�ili  jsme  s  ní  mnoho  krásných  zá�itkù  a  nádherných
emotivních  koncertù.  Sbor  plný  amatérských  zpìvákù  a
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muzikantù se díky Maru�ce stal legendárním a uznávaným v
�irém a dalekém okolí.

Synonymem pro  její  jméno by mohlo být slovo "láska".
Její nezmìrná láska k Bohu se odrá�ela v její lásce k hudbì a
v tom, jak procítìné bylo zpracování nacvièovaných skladeb.
Poka�dé,  kdy�  jsme  v�dy  o  Vánocích  zpívali  Èeskou  m�i
Vánoèní  od  Jakuba  Jana Ryby,  zvlá�tì  v    jedné  èásti  jsme
pøímo cítili tu její láskyplnou náruè, a to v  Offertoriu, kde se
zpívá  �Obejmi  nás  láskou  svou,  potì�  tváøí  milostnou".  V
tomto místì skladby jsme pøímo cítili, jak nás její ruce plné
lásky v�echny objímají  a  svým vøelým, høejivým úsmìvem
naplnila na�e srdce klidem a pokojem. Mìla neskuteèný dar
od  Boha  rozdávat  lásku  prostøednictvím  hudby  a  ka�dý  ze
sboru, z orchestru, ale i z publika to cítil.

Ne nadarmo hrdì nosila jméno po Pannì Marii a dìlala mu
èest.

Význam jména �Marie� znamená �milovaná Bohem�. A
skuteènì    Bùh  ji  miloval,  objal  ji  svou  láskou  a  obdaøil
bo�ským hlasem a dobrosrdeèností. Jsme vdìèní za to, �e jsme
mohli být souèástí jejího �ivota a �e ona nav�dy vstoupila do
na�ich srdcí.

Nikdy  nezapomeneme  na  kouzelné  chvíle,  které  jsme  s
Maru�kou pro�ili.

 Na ��astné, rozzáøené úsmìvy èeských krajanù v  srbském
mìsteèku  Bela  Crkva,  kterým  jsme  z    jejich  dávné  vlasti
pøivezli  Rybovu  m�i  �Hej  Mistøe�  a  zazpívali  jim  èeské
národní a lidové písnì, které ji� dlouho nesly�eli.

 Na nekoneèný pìtivteøinový okam�ik napjatého ticha po
doznívajících posledních tónech Dvoøákovy Stabat Mater pøed
vypuknutím bouølivého a nad�eného aplausu.

  Na  bláznivé  kousky  na  sborových  vystoupeních  na
plesech, tøeba v  roli jepti�ek èi jezeïákù z Ho�tic, nebo na
veèírku v  Holandsku v  roli afrických domorodcù.

Její Schubertova Ave Maria, kterou zpívala s obrovským
citem a pokorou svým jedineèným zvonivým sopránem, nebo
její nì�né housle, hladící noty Ave Maria od BachaGounoda,
nám budou znít v  u�ích u� napoøád.

Pøes svùj obrovský hudební talent, svou osobnost a renomé,
èím� byla mezi lidmi velmi oblíbená, a uznávaná, si zachovala
skromnost, úctu k  lidem a pokoru k  hudbì a k  Bohu, èím�
�la pøíkladem svému okolí.

Maru�ka nebyla jen na�í vedoucí, sbormistryní a uèitelkou,
ale  i  pøítelkyní,  kamarádkou,  maminkou,  prostì  nejlep�ím
èlovìkem, kterého jsme zrovna potøebovali. Kromì koncertù
a zájezdù jsme poøádali i dal�í spoleèné akce, jako napøíklad
Muzikantské plesy nebo ka�doroèní sborové setkání o svátku
patronky  hudby  a  muzikantù  Sv.  Cecilie,  pøi  kterých  jsme
za�ili i spousty zábavy a legrace. S  Maøenkou jsme se rádi
setkávali  jak  na  zkou�kách  a  koncertech,  tak  i  ve  svých
osobních �ivotech.

Jakákoliv  slova  nedoká�í  popsat  to,  jak  moc  jsme  si
Maru�ky vá�ili a co pro nás v�echny znamenala. Byla nám a
stále  je  velikým  vzorem  nejen  v  hudbì,  ale  i  v    �ivotì  a
nevìdomky nás inspirovala a v  mnohém ovlivnila. Nauèila
nás hudbu vnímat, cítit, pro�ívat a milovat.

Slova  nedoká�í  vystihnout  na�i  vdìènost  a  úctu,  kterou
jsme k  Maru�ce chovali.

Slovo "DÌKUJI" je pøíli� krátké na to, co v�echno by se
do nìj mìlo vejít.

Jsme  hrdí  na  to,  �e  jsme mohli  být  èleny  legendárního
Chrámového sboru a orchestru Vele�ín,

v jejím� èele stála regenschori Marie Pe�ková.

Nìkde  jsem  vidìl  psáno  �v�ichni  jsme  nahraditelní,  ale
nìkteøí jen velmi tì�ce�.

Osoba je sice nahraditelná, ale osobnost nahradit nelze �
                Petr Kozák

V pátek  13.  listopadu  2020  ode�la  po  tì�ké  a  dlouhé
nemoci  do  hudebního  nebe  paní  Mgr.    Marie  Pe�ková,
rodaèka, celo�ivotní obèanka a významná osobnost mìsta
Vele�ína. Pokud v nebi existuje nìjaká èást pro muzikanty,
tak Maøenka, jak ji v�ichni její pøátelé, kolegové a kamarádi
znali, tam urèitì patøí.

Celý její �ivot byl spjatý pøedev�ím s  hudbou. Pùsobila
jako houslistka orchestru Jihoèeského divadla v Èeských
Budìjovicích, operní pìvkynì � sopranistka, koncertující
doma i v zahranièí, výborná hudební pedago�ka, varhanice
a regenschori kùru kostela sv. Václava ve Vele�ínì a v ne
poslední øadì sbormistrynì Chrámového sboru a  orchestru
Vele�ín.

Marie, rodným jménem Bù�ková, se narodila 10. dubna
1958. Po základní �kole a gymnáziu vystudovala obor hry
na housle na konzervatoøi v Plzni.  Ji� pøi  studiu zároveò
zpívala ve sboru plzeòského divadla a v Èeských Budìjo
vicích vystupovala se symfonickým orchestrem. Po absol
vování  konzervatoøe  nastoupila  do  orchestru  opery
Jihoèeského  divadla  v  Èeských  Budìjovicích,  kde  jako
houslistka, pozdìji zástupkynì koncertního mistra u pultu
prvních houslí, pùsobila a� do svého vá�ného onemocnìní.
Proto�e byla obdaøena také krásným hlasem a zpìv byl její
celo�ivotní láskou, vystudovala dodateènì je�tì obor zpìv
na hudební fakultì AMU v Praze. Svým zvonivým soprá
nem a jí tak vlastní procítìností, interpretovala øadu sólo
vých  partù  na  divadelních  a  koncertních  pódiích  i  pøi
církevních obøadech. Hudební vzdìlání, které sama získala,
ráda a úspì�nì pøedávala dál. Jako hudební pedagog zvlá��
citlivì pøistupovala k tìm nejmen�ím. Vychovala celou øadu
zdatných  hudebníkù,  nauèila  je  nejen  høe  na  nástroj,  ale
svým pøíkladem a pøístupem jim v�tìpovala lásku k hudbì.
K  hudbì  a  jejímu  aktivnímu  provozování  pøivedla  nejen
�áky základní umìlecké �koly, ale také mnoho dospìlých,
z    kterých  postupnì  vytvoøila  chrámový  sbor  a  pozdìji
i orchestr.

Do  èela  zpoèátku malé  skupiny  nìkolika  zpìvákù  na
kùru vele�ínského kostela se Maøenka postavila ji� ve svých
19 letech. Po 43 let, ka�dou nedìli, vedla ve svém volném
èase pravidelné zkou�ky sboru a orchestru. S  amatérskými
muzikanty ve vìkových kategoriích od dìtí, a� po seniory,
trpìlivì  procvièovala  ka�dý  hlasový  a  nástrojový  part.
Mnohaletou mravenèí prací a nezdolnou vytrvalostí vybu
dovala tìleso, které má více ne� 50 zpìvákù a 15 instrumen
talistù. Postupem èasu dokázala secvièit a  citlivým vedením
provést takové hudební opusy, které jsou bì�nì doménou
profesionálních sborù. Za v�echny je mo�né uvést Stabat
Mater a Te Deum Antonína Dvoøáka, Requiem, Koruno
vaèní m�i C dur W.A.Mozarta, Missu solemnis "Svatoce
cilskou"  Camilla  Saint  Saënse,  Missu  C  dur  L.v.
Beethovena  aj. Nejpopulárnìj�í  byly  ka�doroèní  vánoèní
koncerty, pøi nich� byly nesèetnìkrát provedeny  Èeské m�e
vánoèní J. J. Ryby a Missa Brevis J. Pavlici. Pro co nejvy��í
úroveò  koncertního  provedení  dokázala  Marie  Pe�ková,
díky svým èetným hudebním kontaktùm, pøizvat ke spolu
práci  celou  øadu  svých  pøátel,  kolegù  a  profesionálních
osobností.  Pùsobení  chrámového  sboru  a  orchestru
postupnì pøesáhlo hranice  Vele�ína a jihoèeského regionu,
ale i Èeské republiky. Obì tìlesa se spoluúèastnila boho
slu�eb nebo koncertovala v  klá�terech ve Zlaté Korunì, ve
Vy��ím Brodì, v  Nových Hradech. V  nejvy��í vá�nosti
ale chovají èlenové sboru a orchestru doprovod bohoslu�eb
katedrále  Sv. Víta  a  ve    Strahovském  klá�teøe  v    Praze.
Zásluhou své vedoucí navázal sbor a orchestr spolupráci se
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Dle rozhodnutí vlády ze dne 20. 11. 2020 se Èesko pøesune do
4. stupnì PES (Protiepidemický systém). I my v  knihovnì se podle
nìj nyní  øídíme a podle  toho  se  také bude odvíjet  nabídka na�ich
slu�eb.
Vláda s úèinností ode dne 23.  listopadu 2020 do dne 12. prosince
2020 omezuje provoz knihoven tak, �e se zakazuje jiný výdej ne�
pøedem objednaných výpùjèek a jejich vracení pøes výdejní okénko
nebo bezkontaktnì.

Provoz v  na�í knihovnì bude tedy vypadat takto:

 Ø  Od středy 25. 11. 2020 do odvolání otevíráme "výdejní zádveří"
pøedem objednaných knih. Knihy vám pøipravíme do 24 hodin.

 Ø  Knihy objednávejte na emailu nebo na telefonních číslech:

knihovna@velesin.cz (kdykoli)
731 181  433 nebo 380 331  847 (pondìlí a� pátek v  9:00 a� 14:00)

V�DY  UVEÏTE  SVÉ  JMÉNO,    ÈÍSLO  ÈTENÁØE,
TELEFONICKÝ KONTAKT NEBO EMAIL.

 Ø  Objednané knihy si můžete vyzvednout v  zádveří knihovny  v
uvedených èasech:

Pondìlí, støeda 9:00 12:00, 13:0016:00
V�dy po telefonické nebo emailové domluvì, volný výbìr knih zatím
mo�ný nebude. Uveïte datum a pøibli�ný èas va�í náv�tìvy.

Stejnì tak mù�ete knihy vracet. Aktuálnì vrácené knihy ulo�íme
na týden do karantény, knihy nebude mo�né z karantény vyzvednout
pøedèasnì.
Vstup do zádveøí knihovny pouze v rou�ce a max. 2 osoby najednou.

 Ø  Pokud přesně nevíte jakou knihu vybrat, rádi vám pomůžeme a
pøipravíme vám hromádku knih �na míru�.

 Ø  Vybírat  knihy  můžete  v    našem  online  katalogu.  Podrobný
návod jak na to najdete na www.knihovna.velesin.cz hned nahoøe.

zahranièními soubory v Holandsku, �výcarsku, Rakousku,
Japonsku a na Slovensku a vystupoval i v Srbsku, v Maïar
sku  nebo  v    Polsku.  Korunou  velikého  �ivotního  díla
sbormistrynì Marie Pe�kové se stal  loòský nìkolikadenní
zájezd do Itálie a úèinkování pøi bohoslu�bách ve vatikán
ské bazilice Sv. Petra, kam i pøes své vá�né onemocnìní
pøivedla svùj sbor a orchestr.

Kdosi  kdysi  øekl,  �e  "v�ichni  jsme  nahraditelní",  ale
nìkteøí jen velmi tì�ce. A to zcela platí v  pøípadì Marie
Pe�kové.

Za Chrámový sbor Karla Dvoøáková

Toto podìkováni se mi pí�e s  tì�kým srdcem. Ode�la
Maru�ka  Pe�ková,  která  pro  kulturní  �ivot  ve  Vele�ínì
mnoho  udìlala  a  její  zásluhou  jsme  se  mohli  chlubit
chrámovým  sborem,  který  nám  závidìli  �iroko  daleko.
Maru�ka byla veliký optimista a vidìla v�dy v  ka�dém to
nejlep�í. Já osobnì jsem se s ní setkávala u� od útlého vìku
je�tì  na  ZU�  a  pak  dal�í  roky,  kdy  jsme  spolupoøádaly
zpívání u vánoèního stromu nebo vánoèní koncerty v  kos
tele.  Zásluhou  Z.  Bou�kové  a  Maru�ky  jsme  mohli  ve
Vele�ínì uspoøádat v  roce 2011 a 2015 koncert Hradi��anu.
Byl to neopakovatelný zá�itek nejen pro v�echny náv�tìv
níky  kostela  sv.  Václava,  ale  i  pro  v�echny  zpìváky
z chrámového sboru, kteøí si mohli s  Hradi��anem zazpívat.
Pamatuji  si Maru�ku,  jak zachovávala  stoický klid, kdy�
jsme mìli  v    kinì  zkou�ku  s    Jihoèeskými  rodáky  pøed
rozsvícením vánoèního stromu. Vìdìli jsme, �e poèasí není
pro dechové nástroje ideální. �e díky velké vlhkosti a zimì
budou  nástroje  postupnì  pøestávat  hrát.  Ale Maru�ka  se
usmála a øekla chlapùm �to dáte�. A ono to v�dycky nìjak
dopadlo.

Ve  svém  �ivotì  potkáváme  mnoho  lidí.  Nìkteøí  nás
rychle minou, ale s   nìkterými se setkáváme opakovanì.
A  tak  nìjak  cítíme,  �e  jsou  naladìni  na  stejnou  vlnu.
Bereme  za  samozøejmé,  �e  se  na  nì  mù�eme  kdykoliv
obrátit a jsou tu pro nás. Pokud ale odejde nìkdo takový,
jako byla Maru�ka, zbyde po nìm prázdné místo nejen v
srdcích nejbli��ích, ale i v  srdcí mnoha Vele�ákù. A potom
si teprve uvìdomíme, jak moc nám bude ten èlovìk chybìt.
Dìkujeme Maru�ko�

Hanka Rù�ièková

PS: Na stránkách www.kicvelesin.cz a FB KIC Vele�ín
najdete postupnì odkazy na nìkteré koncerty chrámového
sboru  a  také  rozhovory. Medailonek  se  také  vysílal  JÈ1
Televize JI�NÍ ÈECHY.

Dal�í zajímavý záznam najdete na Regionální  televizi
Ji�ní Èechy.

      Zveme Vás na na�e pravidelná
setkání v mateøském centru Vele�ínské klubíèko, které se
nachází v základní �kole � 2. patro nad mìstskou knihov
nou. 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.

Vzhledem k souèasné  situaci je klubíèko stále uzavøené,
zmìny k  jeho otevøení prosím sledujte na FB stránkách.

Bohu�el daná situace nám neumo�nila uspoøádat Dìtský
podzimní bazárek, který ji� nebude a udìláme a� jarní.

Za v�echny maminky z klubíèka Vám pøeji klidné pro�ití
vánoèních  svátkù  a  v  novém  roce  mnoho  zdraví,  lásky
a spokojenosti.

Dáda Kleinová

Jako v�e kolem, tak i charitativní bazárek byl ovlivnìn
souèasnou situací a byl zru�en. Pøesto alespoò èást akce se
povedla a to aukce, která je poøádána na facebooku. Letos
byl výsledek rekordní a to krásných 45  964 Kè.

Díky  dra�itelùm,  kteøí  darovali  více,  se  cena  je�tì
vy�plhala  na  ú�asných  48    316  Kè  a  tato  èástka  byla
odeslána Helence. Velmi dìkuji v�em dárcùm za darování
vìcí, dra�itelùm za podporu, mojí mamince Vìøe Fajtové
za velkou pomoc s  organizací.

Krásný Vánoèní èas.
 Michaela Jaro�ová
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Koupali�tì Na Skalkách bylo letos pøipravené na provoz
od  1.  èervna  do  5.  záøí.  Nepøíznivé    èervnové  poèasí
ovlivnilo náv�tìvnost v tomto mìsíci, která byla pouze 691
náv�tìvníkù. Díky pìknému poèasí v èervenci a srpnu pøi�lo
na koupali�tì celkem 11 151 náv�tìvníkù (v roce 2019  11
458  osob).  Celkové  pøíjmy  ze  vstupného  a  pronájmu
obèerstvení  byly  442  tis.  Kè  a  provozní  náklady,  které
budeme  znát  a�  v  bøeznu  2021  po  vyúètování  energií
odhaduji na 1 200 tis. Kè.

  Areál byl otevøen 56 dnù, ve 30 dnech bylo na
koupali�ti více ne� 100 náv�tìvníkù a 41 dnù byl areál pro
nepøízeò poèasí uzavøen.

  Po celou sezonu jsme zaji��ovali kvalitní bazéno
vou  vodu,  která  je  z  vodovodního  øadu  pøes  akumulaèní
nádr�  nasávána  2  èerpadly  na  pískové  filtry.  Za  filtrací
stanicí  následuje  ohøev  vody  tepelnými  èerpadly. Kromì
filtrace vody jsou v úpravnì umístìny automatické dávko
vací  stanice pro dávkování korekèních chemikálií  (chlor,
pH minus a flock), vè. dvou UV lamp na likvidaci mikro
organismù (viry a bakterie). Kvalita vody je pravidelnì po
tøech týdnech kontrolována Zdravotním ústavem a jednou
za sezonu Krajskou hygienickou stanicí, která konstatovala,
�e bazén je provozován dle platných pøedpisù a v souladu
s provozním øádem.

V souèasné dobì provádíme údr�bu ve�kerého techno
logického zaøízení a celý areál "zazimováváme".

Provoz  koupali�tì  zaji��ovalo  celkem  14  pracovníkù,
kdy  na  jedné  smìnì  museli  být  13  plavèíci,  strojník
a pokladní. O poøádek a úklid se starali strojníci a uklízeèka.

V�em  pracovníkùm  patøí  dík  za  spolupráci  a  zároveò
dìkuji v�em za náv�tìvu na�eho koupali�tì "Na Skalkách".

  Karel Krejèí jednatel SMM

Zastupitelé a radní ji� nìkolik let øe�í budoucnost domu
U Zlaté  podkovy. V  roce  2014  budovu  zakoupilo mìsto
s  cílem  zachovat  sál  pro  konání  plesù.  Od  té  doby  se
v  restauraci  vystøídalo  nìkolik  nájemcù.  Zbývající  èásti
budovy  (sál,  sklepy  a  ubytovací  kapacita  v    podkroví)
zùstávaly vìt�inou bez vyu�ití. Budova postavená poèátkem
80. let v  tzv. �akci Z� fungovala v  minulosti velmi dobøe,
av�ak v  posledních letech bylo, vzhledem k  mìnícím se
potøebám obèanù mìsta, tì��í a tì��í najít vyu�ití pro takto
rozsáhlé  prostory.  Do  finanèní  stránky  provozu  velmi
zasahuje i vytápìní budovy tuhými palivy a zhor�ující se
technický stav.

Z    toho  dùvodu  zastupitelé  mìsta  schválili  zásadní
promìnu budovy. Ta právì zapoèala: Je jí architektonická
soutì�  na  novou  podobu  �Podkovy�.  Pøípravì  soutì�e
pøedcházela zhruba roèní práce s veøejností.  Cílem práce s
veøejností bylo najít pro �Podkovu� takovou náplò, aby byla
budova vyu�ita plnì i v  prùbìhu celého roku, nikoliv jen
pro  nìkolik  plesù  v    jarní  sezonì. Za  tímto  úèelem byla
vytvoøena pracovní skupina ve slo�ení J. Bartizal, T. Èulík,
P. Falc, P. Trajer a P. Skøivánek, která oslovila vele�ínské
spolky a konzultovala s  nimi jejich potøeby a po�adavky
na budoucí prostory. �iroká veøejnost byla zapojena formou
dotazníku spoleènosti City Upgrade.

Forma  a  zpùsob  promìny  budovy  byly  také  dlouze
diskutovány. Ze v�ech variant byla nakonec zvolena archi
tektonická soutì� se zadáním: Demolice souèasné budovy
a  novostavba  na  jejím  místì,  a  to  mj.  z  tìchto  dùvodù:
Odhadované náklady na rekonstrukci dosahují zhruba stejné
vý�e jako odhadované náklady na demolici a novostavbu.
Novostavba skýtá nepopiratelnou výhodu: bude mnohem
jednodu��í navrhnout dispozice budovy odpovídající sou
èasným potøebám mìsta a ve výsledku tak získat lep�í návrh.

 Architektonická soutì� byla vyhlá�ena na konci listo
padu, je jednokolová, otevøená a v její porotì sedí v archi
tektonické  komunitì  dobøe  známé  osobnosti:  Ing.  arch.
Pavel Bury�ka, Ing. arch. Jan Mach, MgA. Markéta Zdeb
ská, Ing. arch. Jiøí Opoèenský. To dává nadìji, �e se sejdou
kvalitní návrhy. Osobnì se na návrhy moc tì�ím! Výsledky
a pøedstavení soutì�ních návrhù probìhne ke konci února
2021.  Pro  veøejnost  bude  pøipravena  výstava  (snad  to
korona  situace  dovolí).  Pak  bude  následovat  jednání  s
vítìzem a dal�í  fáze: projektování pro stavební povolení.
Realizace bude  záviset  na  finanèních mo�nostech mìsta,
zejména na mo�nostech kofinancování z dotaèních titulù.
Rád  bych  byl  velkým  optimistou,  a  proto  doufám,  �e
mù�eme zaèít stavìt v roce 2022.

Petr Vágner, starosta

Tamté�  mù�ete  kontrolovat  stav  svého  ètenáøského  konta.
V  pøípadì potí�í volejte a my vás telefonicky navedeme.

 Ø  Knihovna  je  stále  zavřená, proto  jsme všechny vaše výpůjčky
prodlou�ili  do  konce  prosince.  Nemusíte  se  tedy  bát,  �e  budou
naskakovat upomínky nebo ji� stávající dál porostou.

Dìkujeme  za  trpìlivost  a  dodr�ování  v�ech  hygienických
pravidel, které nám vláda nastavila. Upøímnì doufáme, �e se situace
brzy zlep�í natolik, �e se zase v�ichni vrátíme k  normálu a knihovna
se opìt stane místem ke vzájemnému setkávání mezi knihami.

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/

Placená reklama
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Ji�  od  roku  1991  sídlí  ve Vele�ínì  firma Kamenictví
JATVAR. Po revoluci rodinné podnikání zde odstartoval
Jan  Tvaroh,  od  roku  2011  pokraèují  ve  firmì  man�elé
Markéta a Pavel Novákovi.

Letos v  záøí pøevzali man�elé Novákovi ocenìní Moneta
�ivnostník  roku  pro  Jihoèeský  kraj.  V    minulosti  firma
opracovávala  umìlý  kámen,  tzv.  teraso,  s    pøíchodem
man�ela  do  firmy  v    roce  1996  se  zaèala  firma  vìnovat
opracování pøírodního kamene. V  souèasné dobì se ji� z
opracování  umìlého  kamene  upustilo,  snad  i  proto,  �e

�ivotnost  oproti  pøírodnímu  kameni  je minimální.  Firma
vozí materiál z  Itálie èi Indie a v  prostorné hale le�í stovky
kusù pøírodního kamene � �ula, mramor, ale i nìkteré ménì
obvyklé kousky. Království Markéty Novákové je kanceláø,
av�ak i zde usly�íte hluk, jeliko� pøímo sousedí s  dílnou,
kde  se  kamenné  desky  opracovávají.  Tento  hluk  vydává
stroj,  který  na milimetry  pøesnì  kamenné  desky  rozøe�e,
následnì se kamen vyle�tí. Bohu�el ale v�e opracovat pouze
strojem  nelze,  a  tak  nezbytnou  souèástí  celé  firmy  jsou
lidské ruce, kterých je stále málo. Vele�ínská firma Jatvar
má  nyní  ètyøi  zamìstnance,  pokud  je  potøeba  vyu�ívá
i externisty. Dal�í lidi je problém sehnat, právì i z  tohoto
dùvodu musela firma odmítnout zakázku pro pra�ské metro.

Firma se odnepamìti vìnuje výrobì pomníkù na høbi
tovy.  Jejich  práci  si  lze  prohlédnout  na  Vele�ínském
høbitovì,  kde  jejich pýchu  tvoøí místní  kolumbárium a  z
80% ve�keré hroby na høbitovì. Postupem èasu, jak se firma
vyvíjí, se k  výrobì høbitovní architektury pøidala i výroba
interiérových  a  exteriérových  výrobkù.  Mezi  takovéto
výrobky  patøí  napøíklad  kamenné  parapety,  pracovní
kuchyòské desky, obklady koupelen, schody, velkoformá
tové obklady stìn, èi krbové øímsy.

Kamenictví JATVAR pùsobí pøedev�ím na jihu Èech,
av�ak díky �ikovnosti øemeslníkù a kreativitì Pavla a Mar
kéty  Novákových  má  zakázky  i  z    jiných  koutù  Èech
i zahranièí. Své výrobky dodává napøíklad do Prahy nebo
Rakouska.

Je nám velkou ctí mít ve Vele�ínì takto úspì�nou firmu
s rodinnou tradicí.

Moje milá pingpongèata,  ji� 18  let v    tuhle dobu  jste
v�dy pilnì  trénovala a  tì�ila se na Vánoèní  turnaj. Letos
nevím, kdy nám proticovidová opatøení dovolí opìt hrát v
na�í Sportovní hale  Jihostroj. Ale hned  jak  se podmínky
zmìní, a budeme moci zase trénovat, tak si turnaj udìláme,
i kdyby se mìl jmenovat Velikonoèní. Vím, �e pro�íváte
tì�ké chvíle bez spolu�ákù ve �kole, stres ze zvládnutí uèiva
bez trpìlivého vysvìtlení uèiteli, navíc nemáte ani mo�nost
dostat ze sebe nahromadìnou energii sportem s  kamarády,
ale  buïte  v�ichni  je�tì  silní  a  stateèní.  Pomozte  svým
mlad�ím sourozencùm; udìlejte radost rodièùm; zavolejte
babièce,  dìdovi,  pokud  k    nim  na  náv�tìvu  nemù�ete.
Vzpomeòte si, co vám øíkám pøi trénincích: � Porovnávejte
se s  horou!� a � Nikdy se nevzdávat!!�.  Blí�í se Vánoce,
proto vám pøeji, a� je pro�ijete hezky, ve zdraví, a a� vám
Je�í�ek pøinese dárek, který vás potì�í.

                                                             Va�e trenérka,
D.Javoøíková

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bio
odpad, �e v období od prosince 2020 do bøezna 2021 budou
nádoby svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

PROSINEC 2020 � 1x mìsíènì
Pátek: 4.12.
LEDEN 2021 � 1x mìsíènì
Pátek: 8.1.
ÚNOR 2021 � 1x mìsíènì
Pátek: 5.2.
BØEZEN 2021
Pátek: 5.3., 19.3.

(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
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Ve  sklepení  Kantùrkovce  je  pøed  Vánocemi  Rouhùv
betlém. Takhle napsáno není poznat,  jestli  je  to historické
pojmenování nebo jestli nìjaký pan Rouha �ije. �ije a betlém
prùbì�nì dìlá, skoro celý �ivot. První figurku vyøezal, kdy�
mu nebylo je�tì ani sedm let, dodnes je v  betlému, zatím
poslední v�dy pár dnù pøed novou instalací betléma.
Stavby a figurky nedìlá jako pohádkový svìt, skoro ka�dá
jednotlivá vìc na nìm odpovídá pøedloze. Moravský kroj je
pøesnì  z    jedné  konkrétní  vesnice,  papírna  má  v    sobì
pohyblivé stroje, stoupu a holendr. Tedy, pokud se nepletu�
Postavy v  betlému mají vìt�inou svou �ivou pøedlohu.
Jen Václav Klaus, hasící stavení, ne, to je prý náhoda.
Taky, proè by Klaus nìco hasil, �e jo.
Jinak  je  v    betlému  spousta  døívìj�ích  i  dne�ních  �ivých
Vele�íòákù, je tu i knìz Kamarýt, který kdysi ve Vele�ínì
spolkový �ivot rozhýbal.
Bìhem desítek let dìlal pan Rouha betlém rùznými zpùsoby,
ale  nikdy  nic  nezatratil  a  nevyhodil,  v�e  tu  je  dodnes
a vzájemnì si nevadí. Jako krajina, která se v èase promìòuje,
nové vìci pøibývají, ale staré se neztrácejí. Alespoò v bet
lému pana Rouhy to tak je.
Stavby teï dìlá s  povrchovou úpravou skuteèného �tuku.
Tak�e  kdy�  se  ho  �ena  na  podzim  ptala,  co  bude  dìlat
odpoledne,  a  on  odpovìdìl,  �e  bude  �tukovat  stodolu,
nespílala mu, �e kvùli betlému zanedbává hospodáøství, ale
je�tì mu do stodoly pøinesla svaèinu. Ale nemohla ho najít,
nebyl ve stodole na dvoøe, byl v  dílnì a piplal se se stodolou
pro betlém.
Jen zelí na políèku betléma pan Rouha nedìlá, to je pravé
nebo skoro pravé, jsou to malièké hlávky keøíèkové kapusty.
Jako správný zemìdìlec se pak musí o tohle políèko starat,
aby nepøetáhl agrotechnické lhùty a kapusta, pový�ená tu na
zelí, mu neshnila.
Jednou  prý  nestihl  poslední  práce  do  oficiálního  otevøení
a tak na dvorku Kantùrkovce Jarda Bartizal natahovanými
projevy o morálním pøesahu díla dr�el na uzdì laèné náv�tìv
níky,  zatímco  skuteèný Morální  Pøesah Díla  vevnitø  je�tì
dolepoval koledníkùm vousy�
Pan Pavel Rouha je zemìdìlec a u svého Betléma byl a podal
mi ruku. Pøipomnìl mi tím pohøeb mého dìdy, také zemì
dìlce. Tehdy pøed ètyøiceti lety jsem byl pubertální gymna
sista, a kdy� mi kondolovali dìdovi vrstevníci, hospodáøi z
èasù bídy a døiny první republiky, byl jsem unesený jejich
rukama, klepety, která se  stì�í ohnula. Jen otevøít a zavøít,
nic  mezi  tím.  Kù�e  zrohovatìlá,  svaly  zkamenìlé  prací
a námahou, podkovy z  ohnì by ty ruce mohly tahat, ovar
pøi  zabíjaèce  z    vaøící  vody,  kopøivy  holou  rukou  na  jaøe
housatùm. Jen nevím,  jak  to mají  s   hlazením, drsné a na
povrchu  necitlivé� Musejí  se  jen  zlehka  dotýkat,  jen  se
vzná�et nad tím, co hladí, jako kdy� se chtìjí dotknout kapky

Leto�ní  Vánoce  budou  v    mnoha  ohledech  jiné.  Také
v na�em mìstì nebudou obvyklé adventní koncerty a dal�í
programy. �ijeme ve veliké nejistotì ve v�ech smìrech, ale
bohu�el  i  kultura  se  musí  tìmto  podmínkám  pøizpùsobit.
Sna�íme se alespoò tro�ku vám to vynahradit a vymý�líme
náhradní  varianty.  Jak  u�  popsal  Jarda  Bartizal,  Rouhùv
vele�ínský  betlém  letos  nebude.  Ale  okolo  vele�ínského
námìstí budou jednotlivé malé i vìt�í betlémy, rozmístìné
ve výlohách obchodù a kolem ka�ny. Mù�ete si tedy udìlat
o  vánoèních  svátcích  procházku  a  nasvícené  betlémy  si
prohlédnout.

Také rozsvícení vánoèního stromu probìhlo letos jinak.
Strom se  rozsvítil v   nedìli 29.11.2020 kolem 17 hodiny.
V�e ov�em probìhlo online a záznam z  rozsvícení najdete
na www.kicvelesin.cz, www.velesin.cz a na FB KIC Vele�ín.
Strom nám letos darovali man�elé Persánovi. Je  to krásná
borovice  a  snad  vám  alespoò  tento  symbol  Vánoc  udìlá
radost. Za pomoc pøi kácení a zdobení stromu dìkuji na�im
dobrovolným hasièùm ( Kájovi Kleinovi, Patrikovi Chumle
novi a Tondovi Kándlovi.)

Dìkuji také pracovní èetì za pomoc a mìstským strá�ní
kùm za asistenci pøi dopravì. Dále jeøábníkovi panu Bou�
kovi  a  firmì  TORDES  za  pøevoz.  Tyto  firmy  s    námi
spolupracují  u�  celé  roky  a  díky  jejich  �ikovnosti  v�e
probìhlo hladce a bez problémù.

A podìkovat bych chtìla i Petrovi Skøivánkovi, který se
ujal technické stránky pøímého pøenosu z  rozsvícení stromu.
Tak�e díky za podporu.

V  dobì, kdy tento pøíspìvek pí�u nevím, co bude tøeba
za  tøi  týdny.  Proto  jsme  pøipraveni  reagovat  na  jakákoliv
uvolnìní  a  pøipravíme  i  rychlou  variantu,  kdy  bychom  se
se�li na námìstí u stromu a u�ili si nìjaký krátký kulturní
program.  V    tomto  pøípadì  se  v�e  dozvíte  z    místního
rozhlasu a dal�ích informaèních zdrojù.

Za v�echny mé spolupracovníky vám pøeji klidný advent,
hodnì zdraví a optimismu.

Urèitì bude zase líp a budeme se moci setkávat.
Hana Rù�ièková

rosy  na  pavuèinì  nebo  vzduchem  poletujícího  chmýøí
odkvetlých kvìtù.
Ale samy asi radost z  hlazení cítit nedoká�í.
Kdy� tyhle ruce tenkrát pøi pohøbu stiskly tu mou, cítil jsem
v  nich celý svìt mého dìdy, v  tom stisku bylo víc ne� ve
v�ech slovech pohøbu.
Pan Rouha má ruce stejné. Øekl jsem mu to.
Od vidlí, odpovìdìl, a já to cítil jako poctu tìm rukám.
Tak�e k  tomu v�emu umìjí ty ruce vyøezat úsmìv na figurce
drobnìj�í  ne�  panenka,  umìjí  udìlat  kouø  na  ohýnkem
a namalovat kvítí do zahrádky men�í ne� dlaò.
Pan Rouha stál u betléma a usmíval se. Pro tyhle chvíle ho
prý ka�dý rok staví. Pro to, aby si pak s  lidmi u�il radost,
kdy� ho vidí znovu prvnì.
Já Vám, pane Rouha, rozumím, tohle je nade v�e.
A je�tì jednu vìc jsem pochopil. I kdy� se betlém staví ka�dý
rok v�dy ve stejném prostoru, pøesto (nebo proto?) tam prý
pan Rouha bývá nejdøív celý den sám a na to prázdné místo
se  dívá.  Pak  najednou  krajinu  betléma  toho  roku  uvidí,
najednou, v  jediné chvíli.
Bylo to tam ve Vele�ínì krásné, plno lidí, dìtských andìlíèkù
a koled se smyècovým souborem. A ti, co stáli v  pozadí toho
v�eho,  tìch výstav a akcí,  tedy lidé od vele�ínské kultury,
stáli i teï v  pozadí, nechali vìci plynout, dávali jim místo.
Bylo to krásné.

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

Celé znìní najdete na http://www.milankozeluh.cz/archi
ves/2180
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Celý  podzim  si,  ze  známých
dùvodù, lámeme hlavu, jak udìláme
na�i tradièní vánoèní výstavu betlémù
na Kantùrkovci. Vzhledem k  tomu,
�e  protikoronavirová  opatøení  jsou
stále tvrd�í, nejsme schopni pøipravit
variantu, která by byla s  nimi v sou
ladu.

Pøesto jsme to nevzdali a dìvèata
ze  Spolku  pøátel  mìsta  Vele�ína
dostala spásný nápad, oslovit majitele
a  provozovatele  obchodù  na  na�em
námìstí  a  po�ádat  je  o  poskytnutí
výloh  svých  obchodù  pro  instalaci
rùzných jednotlivých betlémù. Pøipo
jili se k  nim i obèané �ijící v horní
èásti  námìstí  a  poskytnou  svá  pøí
zemní  okna.  Nejvìt�í  výloha  bude
patøit  pochopitelnì  èásti  betlému
Pavla Rouhy. V�em osloveným moc
dìkujeme za ochotu a pochopení.

Tím  vznikne  na  horní  èásti
námìstí  okruh,  který  bude  spojovat
bezmála dvacet míst s  betlémy a vá
noèní  výzdobou.  Do  tohoto  okruhu
bude  pøirozenì  zapadat  nazdobený
mìstský  vánoèní  strom,  keramický
betlém  umìlecké  �koly  u  vì�e,
slamìná  svatá  rodina  pod  Jakubem
a figurální døevìný betlém, který pøed
pár lety vyøezal pan Z. Korbela. Ten
bude  stát  jako  v�dy  v  parèíku  pod
pøístøe�kem hned vedle lípy.

Chceme  tak  vytvoøit  atmosféru
leto�ních Vánoc trochu jinak, v  rámci
mo�ností,  které  jsou  nám  dány.
Zároveò chci oslovit i ostatní spolu
obèany mìsta  Vele�ína,  kteøí  by  se
chtìli také pøipojit k  tomuto poèinu,
a� vyzdobí vánoènì svá okna a osvìtlí
je svíèkami, svìtýlky apod. a pøidají
své betlémky.

V�e bychom chtìli  zvládnout do
poloviny  prosince.  Pøesné  datum
dáme  vìdìt  vèas  obvyklým  zpùso
bem.

Za Spolek pøátel mìsta Vele�ína
pøedseda Jaroslav Bartizal.
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V�echny mé minulé knihy mám rád, ale stejnì jsem cítil poøád vìt�í dluh vùèi Novohradským horám, �e �ádná z  knih
není o nich, v�dy� jsou to pøece hory, opravdové hory. K  tomu mi pøibývaly fotografie, na kterých byla krása èi smutek
hor a jejich krajiny, ale do �ádné projektové knihy se nehodily. A také texty, nejstar�í text Khor jsem psal pøed víc ne�
ètyøiceti lety, nejmlad�í letos v  létì. A� s  odstupem èasu jsem si uvìdomil, �e je v nich èasto láska k  domovu, zemi,
horám, krajinì, a nìkdy její ztráta, ne té lásky, ale té zemì.
  Pøed tøemi roky jsme pro sebe a pøátele vydali tyhle fotky a pøíbìhy jako knihu Khory, tehdy v nákladu pìti kusù,
a zkou�eli pak sehnat veøejnou podporu. To se povedlo a� letos a jinak ne� jsme si pùvodnì mysleli, knize pomohla na
svìt opravdová veøejná podpora, pøíspìvky budoucích ètenáøù, i Vele�ín�tí pomohli, díky moc.
Leto�ní rok není ��astný, leto�ní podzim je smutný, do hor jsme spolu ne�li, ve vele�ínském  kinì se nepotkali, Khory,
má �ivotní kniha, nemohou mít køest.
    Tak snad v téhle dobì potì�í ètenáøe.
                                  Hezké zdravé dny a radost v nich!

Milan Ko�eluh
Knihu Khory od Milana Ko�eluha si mù�ete objednat pøes KIC Vele�ín. Cena: 680, Kè

Kontakty : Infocentrum p.Bartizal tel.: 725  919  382, email.: info@pomalsi.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@kinove
lesin.cz

  mikroregionu
Pomal�í:  www.pomalsi.cz

  �  rezer
vace 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



11

èíslo 122020

vydáno ve Vele�ínì dne 30. 11. 2020
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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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