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rok 2020 je za námi. Byl nároèný, byl zkou�kou mezilid
ských  vztahù  a  pro  øadu  z    nás  i  zkou�kou  osobní,  jak
doká�eme obstát v  nároèných situacích.

Nacházíme se na pøelomu roku, pojïme si shrnout a bilan
covat rok 2020! Z  investièních akcí jsme realizovali pøípojku
teplovodu do budovy Podkovy, výstavbu podchodu pod E55
èi  nasvìtlení  pøechodu  pro  chodce  v  horní  èásti  námìstí.
Developer dokonèil výstavbu komunikací a in�enýrských sítí
v  ulici Sluneèná. Kde? V  lokalitì Na Vr�ích, øidièi si jistì
vybaví kruhovou køi�ovatku. To znamená  jediné: Výstavbu
cca 20 nových rodinných domù. Mù�eme se tedy tì�it na nové
sousedy.

Podaøilo  se  získat  dotaci  na  výstavbu  høi�tì  u  základní
�koly a na úpravy sbìrného dvora. Obì akce máme v  plánu
realizovat v  roce 2021.  Pustili jsme se i do men�ích investic:
ve  Strahovì  pøibyly  cvièební  prvky  (pøijïte  si  po  svátcích
a  Silvestru  protáhnout  tìlo!),  lokalitu  chceme  doplnit  o
infopanely,  na  budovì  radnice  pøibyla  nová  úøední  deska,
slou�í obèanùm i turistùm.

Do�lo také k  personálním zmìnám na mìstì: své pracovní
pozice opustily dvì dlouholeté zamìstnankynì, paní Kollarová
a ing. Hanzalíková. Obìma moc dìkuji a vá�ím si práce, kterou
pro  úøad  za  ty  roky  odvedly.  Bìhem  leto�ního  roku  tedy
nastoupily a postupnì se zapracovávají dvì nové úøednice  
paní  Prá�ková  a  paní  Zieglerová. Urèitì  jste  se  s    nimi  ji�
potkali.

Výmìna  zamìstnancù  probìhla  i  na  postech  strá�níkù
mìstské policie: Od øíjna dohlí�í na bezpeènost ve mìstì nové
duo � paní �tifterová  a pan Moudrý. Nové vedení má  také
mateøská �kola � paní øeditelka Skalická ode�la do dùchodu
a místo ní øídí pøed�kolní vzdìlávání ve Vele�ínì Mgr. Zuzana
Levá. I paní Skalické patøí mùj dík za její práci, komunikaci
s  vedením mìsta a rozvoj mateøské �koly. Nové øeditelce pøeji

odvahu a sílu prosazovat to, s  èím do výbìrového øízení �la.
Mìsto jí v  tom bude nápomocno v  maximální mo�né míøe.

Co nás v  roce 2021 èeká? To zále�í pøedev�ím na rozpoètu.
Ten bych rád schválil na zasedání zastupitelstva dne 1. února
od 17:30 v  sále kina. Pøijïte se podívat, bývá to v�dy zajímavá
podívaná, èasto plná originálních debat a diskusí.

Pøeji v�em spoluobèanùm do nového  roku hodnì zdraví
a sil.

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi. Je tady nový rok 2021 a v�ichni musíme
doufat,  �e  bude  lep�í,  ne�  ten minulý. Mo�ná  se  najde  pár
jedincù,  kterým  vyhovuje  stav  ,,on  line"    bez  osobních
kontaktù, setkávání a zábavy. Èlovìk je ale od pøírody tvor
spoleèenský, a  tak není divu, �e nám virtuální  svìt nestaèí.
V nadcházejícím roce bude zále�et na nás v�ech, jak se  nám
podaøí  obnovit sportovní, kulturní a dal�í volnoèasové aktivity
hned, jak to pùjde.

  Z tohoto dùvodu by mìli zastupitelé podpoøit v rozpoètu
dostateèné prostøedky na podporu ,,veøejného �ivota" pro tento
rok. S tím souvisí i pozvánka na veøejné zasedání zastupitel
stva 1. února v sále kina. Pøijïte si vyslechnout plány na tento
rok, pøipravované investièní akce a samotný rozpoèet. Pokud
to situace dovolí, pøipravíme pro vás �irokou nabídku aktivit,
do kterých se budete moci zapojit.

Jednou z nich je i dobrovolnická práce na hradì Vele�ín,
který by mìl po dlouholetém sna�ení koneènì pøipadnout obci
Svatý Jan. To by mìlo umo�nit zahájení prací na jeho obnovì.
Tady bude  ka�dá ruka dobrá.

Pro  ty  z  vás,  kteøí  jste  zalo�eni  spí�e  badatelsky,  mám
zajímavý  podnìt.  Koncem  roku  jsem  pracoval  na  revizi
katastru Chodeè Bor. Pøi této èinnosti jsme narazili na  jednu
nesrovnalost. Kaplièka v  osadì Chodeè je sice na pozemku
obce, ale nemá vlastníka. Potud suchá úøední data. Nedalo mi
to  a  poptal  jsem  se  obyvatel  Chodèe,  jestli  nemají  nìjaké
informace  od  svých  pøedkù  o  historii  kaplièky.  Teï  se
dostáváme na tenký led bájí a povìstí. (pokraèování na str.3)
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panu  starostovi  Ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání
k mým narozeninám.                  Josef Síkora

      panu  starostovi
mìsta  Ing.Petru  Wágnerovi  za  osobní  náv�tìvu  a  pøedání
kvìtiny  k mým  90.  narozeninám.   Mùj  dík  patøí  také  paní
Z.Kleinové  a  paní  I.Ol�anové  za milou  náv�tìvu  a  pøedání
dárkù. Rovnì� dìkuji odborùm Jihostroje za písemné blaho
pøání.                    Vlasta Hujslová

  1.  stupnì  Základní  �koly
Vele�ín dìkujeme p. Korbelové a p. Müllerové za pøíjemné
adventní povídání o betlémech ve Vele�ínì.

                                              Za Z� Vele�ín Mgr. L. Ryne�ová

panu  starostovi  Ing.Petru Vágnerovi  za  písemné
pøání k mým narozeninám.

                  Bohumír Soukup

Koncem 18. století údajnì vidìli obyvatelé, tehdy samo
statné osady Chodèe, nevysvìtlitelná svìtla. Obrátili se o radu
na vele�ínského faráøe a ten jim poradil, aby postavili na místì
úkazu kaplièku. Vzhledem k vlastnickým vztahùm na dotèe
ném  místì  byla  kaplièka  postavena  na  obecní  pastvinì
v blízkosti malého kamenolomu. Bez záruky uvádím i jména
stavitelù: Opekar, Jaro�, Krejèí a Holý. Zatím se mi nepodaøilo
vypátrat nic dal�ího. Je tedy prostor pro dal�í pátrání. Jen pro
zajímavost. O tajemných svìtlech je zmínka v knize ,,Povìsti
a dávné pøíbìhy mìsta Vele�ína� od autorù Heleny Braunové
a  Matìje  Jana  Krnínského,  kde  se  v  pøíbìhu  ,,Bludièky  z
Vele�ína  a okolí� uvádí: ,,svìtýlka okolo Vele�ína jsou du�emi
tìch, kteøí za �iva pøesazovali mezníky a kradli tak sousedùm
kousky polí a luk. Po smrti tak musí pro�ívat oèistec tam, kde
páchali své nekalé skutky�. Co myslíte, je to téma na bádání???

Tì�ím se na setkání na veøejných akcích a pevnì vìøím, �e
mìsto  tyto  aktivity  podpoøí  jak  finanènì,  tak  prakticky.
Musíme se pøece vrátit k normálnímu �ivotu.
Tak na vidìnou.                           Jirka Rù�ièka, místostarosta

 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

Dovolte  mi,  abych  se  je�tì  jednou  vrátila  k    leto�nímu
adventu ve Vele�ínì.

Vzhledem ke v�em opatøením, jsme se se situací vypoøá
dali, jak to nejlépe �lo. Strom se rozsvítil první adventní nedìli
�naprosto�  tajnì. A proto�e se opatøení na pár dní uvolnila,
mohli jsme oficiálnì zahájit i výstavu �Mìsto plné Betlémù�.
Moc  bych  tím  chtìla  podìkovat  hlavním  aktérùm.  Byla  to
naprostá improvizace a díky Járovi Bartizalovi, který to v�e
koordinoval, se dobrý úmysl povedl.

 Maru�ka Korbelová s  man�elem a Majka Müllerová, se
ujali výzdoby jednotlivých výloh nebo oken. Moc bych chtìla
podìkovat v�em obyvatelùm a majitelùm obchodù na námìstí,
�e vy�li tomuto nápadu ochotnì vstøíc a vznikla z  toho v�eho
krásná výstava. Pavel Rouha také ochotnì pøistoupil na tuto
improvizovanou variantu a nainstaloval èást svého betlému do
výlohy textilu. Dal�í podìkování patøí i ZU�, konkrétnì Ivì
Hulíkové,  která  nainstalovala  keramické  betlémy  u  vì�e.
A nesmím zapomenout na v�echny, kteøí jednotlivé betlémy
zapùjèili. Prezentace betlémù s  jednotlivými jmény je umís

tìna na YouTube KIC Vele�ín a odkazy jsou i na stránkách
www.kicvelesin.cz, www.velesin.cz  a FB Pøátelé Vele�ína.

Druhou  adventní  nedìli  se  do  zahájení  výstavy  zapojili
i dal�í dobrovolníci. Hudební uskupení BartBand nám zahrálo
u ka�ny koledy a Jára Bartizal uvaøil svùj povìstný vánoèní
punè. Co do nìj pøesnì dává, to si mù�ete pøeèíst na jeho fb
stránkách. Z  letité zku�enosti ale vím, �e to slo�ení je poka�dé
jiné. Nicménì výsledek stál opìt za to, proto�e se ho za hodinu
vypilo v�ech 20 l.

A  nakonec  je�tì  dobrá  zpráva. Za  ten  dobrý  punè  hodil
ka�dý do kasièky nìjaký peníz. Na kasu jsme umístili cedulku
�Centrum  Bazalka�.  V
pondìlí  jsme kasu otevøeli
a  seètená  èástka  byla
5.900,  Kè.  To  bylo
opravdu  pøíjemné  pøekva
pení!  Chtìli  bychom  vám

v�em,  kteøí  jste  pøi�li
a  pøispìli,  moc  podì
kovat.  Dal�í  finanèní
dar jsme dostali od na�í
ka�doroèní  pøispìva
telky  Ing.  Hany  Pe�

kové,  která  je  vedoucí
komise  �ivotního  prostøedí
a  vìnovala  na  charitu
25.000,  Kè.  Celkovì  jsme
tedy  mohli  rozdìlit  èástku
30.900, Kè.

Ve  ètvrtek  17.  prosince
jsem osobnì pøedala pøíspì
vek  ve  vý�i  10.900,  Kè
zástupkyním Centra Bazalka
v  Èeských Budìjovicích a zbývajících 20.000, Kè rozdìlíme
opìt  mezi  ZU�  ve  Vele�ínì  a  Charitu  Kaplice.  Pøedání
probìhne v  lednu 2021.

Leto�ní  rok  kultuøe  nepøál.    Doufám,  �e  ten  pøí�tí  bude
alespoò o tro�ku lep�í a budeme se moci sejít na novém filmu,
pøedná�ce nebo koncertu.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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Rok  2020  skonèil,  ale  stav
nouzového  cestovního  klidu  stále
pokraèuje  a  tak  je  mo�ná  vhodná
doba  na  bilancování  toho,  jaký  ten
leto�ní  rok  z    pohledu  cestovního
ruchu  v    turistické  oblasti
Novohradsko   Doudlebsko vlastnì
byl.  Jak  známo  cestovní  ruch  má  v    popisu  práce  stejnojmenná
organizace  NovohradskoDoudlebsko,  z.s.    Tento  spolek,  který
v souèasné dobì sdru�uje  25 èlenù z  øad podnikatelù, neziskových
organizací i veøejné správy,  pracoval tak, jako v  minulých letech
s  podporou mìst a obcí v  regionu, Jihoèeské centrály cestovního
ruchu a Jihoèeského kraje. Pøesto�e situace nebyla v  leto�ním roce
vùbec  jednoduchá,  daøilo  celkem  úspì�nì  navazovat  na  aktivity
z  pøedchozích let a rozvíjet èinnost ve v�ech ètyøech oblastech, které
tvoøí soubor podmínek pro ekonomicky efektivní, zá�itkovì kvalitní
a k  pøírodì �etrný cestovní ruch.

První oblastí byla péèe o drobnou turistickou infrastrukturu, tedy
rùzné  informaèní  panely,  odpoèívadla,  kolostavy  a  orientaèní
znaèení,  které  mù�eme  potkat  rozesety  po  celém  na�em  území
Novohradska  a  Doudlebska.  Máme  toto  území  podrobnì
zmapováno a víme, �e je zde mnoho tìchto pøedmìtù, které vy�adují
nejen  pravidelnou  péèi,  ale  èasto  jsou  i  ve  stavu,  kdy  údr�ba  ji�
nestaèí a  je nutná prostá výmìna. Pilotnì  jsme nabídli obci Dolní
Dvoøi�tì, �e zajistíme  výmìnu odpoèívadla na hranièním pøechodu
v    Cetvinách  a  lávky  pro  pì�í  pøes  potok  a  mokøad  u  Svatého
Kamene. Povedlo se a dnes ji� v�e slou�í svému úèelu. Navíc jsme
si  vyzkou�eli  zpùsob
spolupráce,  který  je
mo�ný  aplikovat  i  v
jiných  obcích  na�í
oblasti.    Pro  jiné  obce
jsme  naopak  vytvoøili
a  novì  nainstalovali
men�í  informaèní
panely,  na  kterých
turisté  mohou  najít

zajímavé  informace  o  daném místì.  Tyto
panely  nyní  lemují  námi  vyznaèenou
cykloturistickou  trasu vedoucí z   Èeských
Budìjovic do Novohradských hor a podél
Mal�e zpìt do krajského mìsta.
Dal�í významný poèin, který byl realizován
ve spolupráci s  Mìstem Nové Hrady, byl
dokonèen teprve nedávno. Jde o vytvoøení
tzv.  Encyklopedie  ��elezné  opony�,  která
se  skrývá  v    multimediálním  panelu
nainstalovaném u Skanzenu ochrany státní

hranice  a  �elezné  opony  na  hranièním  pøechodu  Nové  Hrady  �
Pyhrabruck.    Encyklopedie  má  podobu  59  videospotù,  z    nich�
pøevá�ná vìt�ina pøiná�í  informace o rùzných aspektech �ivota na
státní  hranici  pøed  rokem  1989.  Videospoty  jsou  namluveny  i  v
nìmecké a anglické jazykové mutaci, co� mù�e být zajímavé nejen
pro zahranièní náv�tìvníky, ale i pro zpestøení jazykové výuky dìtí
a  mláde�e  z    na�eho  regionu.  Nutno  dodat,  �e  multimediální
informaèní panel jsme doplnili i velkoformátovou mapou, na které
je mo�né vidìt prùbìh celé  linie �elezné opony dìlící pøed rokem
1989 Evropu na dva nesmiøitelné tábory.
Cestovní  ruch  se  nedá  dìlat  bez  lidí,  kteøí  mají  kvalitní  znalosti
a  dovednosti.  Dal�í  oblastí  na�ich  aktivit  proto  byly  vzdìlávací
kurzy urèené pro lidi, kteøí v  cestovním ruchu pracují. Pracovníci z
informaèních center, podnikatelé, ale i zástupci obcí byli úèastníky
kurzù zamìøených na jazykové vzdìlávání a marketing. Bohu�el se
v�ak  kurzy  díky  koronakrizi  nemohly  uskuteènit  v    plném
plánovaném rozsahu.  Pøesto z  ohlasù úèastníkù vyplývá, �e jejich
obsah pøispìl k  obohacení jejich znalostí a dovedností.
Cestovní ruch je velmi komplexní odvìtví, které vy�aduje intenzivní
spolupráci mezi rùznými aktéry ze ziskového i neziskového sektoru
a  veøejné  správy.  Na�í  dal�í  oblastí  práce  je  proto  vytváøení
podmínek  pro  tuto  spolupráci  a  její  následný  rozvoj.  Pøíklad
budování  takové  spolupráce  se  odehrává  napøíklad  pod  znaèkou

Vá�ení ètenáøi, v   prosincovém èísle si zaøádil  tiskaøský
�otek a trochu nám zamotal text v  èlánku �Sbohem Maøenko�
autora  Petra  Kozáka.  Tímto  se  panu  Kozákovi  i  ètenáøùm
omlouváme a otiskujeme tu èást zamotaného  textu, jak mìl
být správnì.

� Za�ili jsme s ní mnoho krásných zá�itkù a nádherných
emotivních koncertù. Sbor plný amatérských zpìvákù a muzi
kantù 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�

 za chybné oznaèení autora u èlánku ve Vele�ínském zpravo
daji  è.12  "Ode�la  do  hudebního  nebe...".  K  chybì  do�lo
pøevzetím autora z Èeskokrumlovského deníku. Správnì mìlo
být uvedeno : Za Chrámový sbor Vladimír Jantaè

Redakce Vele�ínského zpravodaje a tiskárna Grafostudio Havlíèek

Tøíkrálová sbírka bude, ale i Tøi králové musí poèítat s tím,
�e epidemiologická situace neumo�ní setkání koledníkù s dárci
tváøí v tváø.

Èekejme tedy zmìny v prùbìhu nejvìt�í celorepublikové
sbírky a dobrovolnické akce. Pøi velmi pøíznivé situaci, kdy
nastane  uvolnìní  v�ech  opatøení,  lze  oèekávat  klasickou
tøíkrálovou  koledu  s    po�ehnáním     Va�ich  domovù  a  to  v
termínu od 1.1. do 24.1. (buï 17. nebo 24.1.) Pokud se situace
nezlep�í,  probìhne Tøíkrálová sbírka s urèitým omezením tak,
aby zajistila bezpeèí koledníkù i dárcù. Nechceme Vás pøipra
vit o po�ehnání , které koledníci do Va�ich domovù pøiná�ejí.
Tøíkrálová  sbírka  se novì pokusí  své pøíznivce oslovit  také
online. Chceme tímto vyzvat zejména vás mlad�í  pomozte
svým rodièùm a prarodièùm pøispìt do online kasièky, která
bude pøístupná na webu www.trikralovasbirka.cz od poloviny
prosince  a  umo�òuje  Vám  darovat  podle  konkrétní  obce,
kterou si vy zvolíte. Otevíráme tak nový prostor Tøem králùm,
kteøí vám pøiná�ejí po�ehnání a skrze vás darují pomoc tìm
nejpotøebnìj�ím.

Dle materiálù Diecézní charity Èeské Budìjovice
zpracovala Z. Kleinová Farní charita Vele�ín
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Opravdu od nás. Jde o vyhledávání, certifikaci a podporu výrobcù
lokálních  produktù  s    cílem  zvý�it  jejich  odbytové  pøíle�itosti
a obohatit nabídku rùzných originálních výrobkù nejen pro �místní�,
ale také pro turisty. V  leto�ním roce se nám podaøilo obohatit tuto
nabídku  o  dal�ích  14  øemeslných,  potravinových  a  umìleckých
výrobkù.

Leto�ní  slo�itá  epidemiologická  situace  paradoxnì  pøispìla
k  rozvoji  spolupráce  s    podnikatelskými  subjekty,  konkrétnì  pak
s  provozovateli  ubytovacích  kapacit.  Ná�  spolek  byl  Jihoèeskou
centrálou cestovního ruchu povìøen ke koordinaci a zprostøedkování
podpory  ubytovatelù  formou  slevových  poukázek  pro  ubytované
hosty.  Z    Novohradska  a  Doudlebska  se  celkem  do  tohoto
podpùrného programu Jihoèeského kraje zapojilo celkem 28 hotelù
a penzionù. Hosté, kteøí  se v    tìchto zaøízeních ubytovali,  èerpali
podporu v    celkové vý�i  1,1 mil. Kè,  co� v    porovnání  s    jinými
turistickými oblastmi je velmi dobrý výsledek a svìdèí to o velkém
zájmu turistù o na�e území.

Zájem  turistù  o  na�í  turistickou  oblast  není  jen  výsledkem
kvalitních slu�eb, zajímavé nabídky náv�tìvnických cílù a produktù,
dobré dostupnosti a bezpeèné infrastruktury. Zájem se zcela logicky
zvy�uje i díky marketingu. A právì ten je ètvrtou oblastí, které se
intenzivnì  vìnujeme.  V    roce  2020  jsme  vyu�ívali  rùzné
marketingové nástroje. V  prùbìhu ledna a února jsme stihli úèast na
veletrzích  cestovního  ruchu Regiontour v   Brnì  a Holiday World
v  Praze. Souèasnì jsme plánovali i úèast na dal�ích veletrzích, které
se v�ak ji� uskuteènit nemohly. Na druhou stranu jsme pøepracovali
na�e  webové  stránky  www.novohradskodoudlebsko.cz  a  velmi
aktivnì  jsme  propagovali  zajímavá  místa  na  sociálních  sítích
(Facebook,  Instagram).  Napøíklad  ná�  facebookový  profil
@novohradskodoudlebsko  má  díky  tomuto  zajímavému
a aktuálnímu obsahu ji� témìø 6  000 fanou�kù.

Kromì digitálního marketingu  jsme v�ak nezapomínali  ani  na
klasické  ti�tìné  materiály.  Pøece  jenom  stále  vnímáme  zájem
náv�tìvníkù o  tyto publikace a proto  jsme  letos vydali  celkem  tøi
rùzné tiskoviny. V  první øadì jde o souhrnnou publikaci (To nej�
NovohradskoDoudlebsko)  pøedstavující  v�e,  co  na�e  turistická

oblast  turistùm  nabízí.  Název  dal�í  publikace  �Pøíbìhy,  které
inspirují� napovídá, �e je zamìøena na zajímavé pøíbìhy osobností,
kterým se podaøilo vytvoøit atraktivní náv�tìvnické cíle a zprovoznit
kvalitní slu�by, tak�e mohou poslou�it jako pøíklady, které je mo�né
nejen obdivovat, ale se  jimi i inspirovat. Tøetím materiálem se staly
Turistické noviny,  které pro  letní  sezónu pøinesly nejen praktické
aktuální informace o dìní v  regionu, ale také propagaci nìkterých
slu�eb a kalendáø plánovaných akcí na léto a podzim.

V  roce 2021 chceme zcela jistì pokraèovat v rozvoji aktivit ve
v�ech ètyøech vý�e zmínìných oblastech a významnì tak pøispívat
k  obnovì a zotavení cestovního ruchu z  leto�ní koronavirové krize.
Vìøíme, �e se nám to ve spolupráci a s  podporou Sdru�ení Rù�e,
SMO  Pomal�í,  Jihoèeského  kraje,  Jihoèeské  centrály  cestovního
ruchu  a  v�ech  aktivních  lidí  z    podnikatelského  a  neziskového
sektoru podaøí.
Rok 2021 nebude vùbec jednoduchý, tak�e bych rád za celý spolek
NovohradskoDoudlebsko  popøál  v�em  podnikatelkám
a podnikatelùm, zastupitelkám a zastupitelùm mìst a obcí a v�em
dal�ím  lidem,  kteøí  se  starají  o  to,  �e  je  na�e  turistická  oblast
atraktivní  pro  náv�tìvníky  hodnì  zdraví,  pevné  nervy    a  spoustu
energie. Budeme to v�ichni moc a moc potøebovat.

      Mgr. Michal Jarolímek

  Kdy�  jsem pøi�la s   nápadem, �e v    rámci hodiny
pracovní  výchovy  upeèeme  cukroví  pro místní  seniory,  tak
byli v�ichni �áci nad�ení� �áci i senioøi mají v  této nelehké
dobì  nìco  spoleèného    pøi�li  o mnoho  zpùsobù,  jak  trávit
volný  èas,  èi  jak  se  setkávat  s    pøáteli.    Epidemiologickou
situaci mù�eme ovlivnit pouze svým zodpovìdným chováním,
ale proè navíc neudìlat nìkomu radost?

  Vybrali  jsme  dva  recepty  �  linecké  a  skoøicové
su�enky.  Nakoupili  potøebné  ingredience,  rozdìlili  se  do
skupin a práce mohla zaèít. Bylo milé vidìt, �e se z  práce stala
smysluplná  zábava.  Kdo  mìl  zrovna  volné  ruce,  pomáhal
druhému,  a  krásnì  nám  to  �lo  od  ruky.  Poslouchali  jsme
vánoèní písnì, z  trouby se linula vùnì vanilky a skoøice, u�ili
jsme si i mnoho legrace.

  Doufáme, �e s  balíèkem ne v�dy dokonalého, ale
s  láskou pøipravovaného cukroví, jsme pøenesli do domovù
obdarovaných seniorù trochu té pohodové vánoèní atmosféry,
a �e jim cukroví chutnalo.

��astný nový rok a mnoho zdraví a pohody pøejí �áci 7.B

Letos  snad
poprvé  za  dlouhá
léta nebylo mo�né
se potkat s  klienty
na Vánoèním pose
zení a navodit se na
sváteèní atmosféru.

Proto pro nás bylo velké pøekvapení, kdy� nás kontaktovala
paní uèitelka ze Z� ve Vele�ínì. Spoleènì s �áky 7. B upekli
cukroví, udìlali balíèky a s  na�í pomocí, chtìjí pøedat balíèky
seniorùm ve Vele�ínì. S  velkou radostí jsme cukroví pøevzali
a skoro okam�itì zaèali pøedávat na�im klientùm v  DPS a ve
svých domácnostech. Obdarovaným toto hezké gesto udìlalo
velkou radost,  rozzáøilo úsmìv i slzy radosti se zablýskly v
jejich oèích. Dìkujeme.

       Tým Charitní peèovatelské slu�by Vele�ín

Strá�níci MP Vele�ín rozvezli
vele�ínským seniorùm umístìným
v  zaøízeních  sociálních  slu�eb
vánoèní dárkové balíèky.

Jubilejní 25. rok fungování Domova se od let pøedchozích
bezpochyby odli�oval. Ze známých dùvodù to byl rok v mnoha
ohledech  nároèný,  pøesto  na  nìm  doká�eme  najít  i  mnohá
pozitiva.  Vypjaté  situace,  v  nich�  se  klienti  a  zamìstnanci
Domova  témìø  bez  varování  ocitli,  provìøily  soudr�nost
a  nasazení  pracovního  týmu  a  potvrdily,  �e  dobøe  zacílená
vlo�ená energie nese své ovoce.

Vlna  pomoci  a  podpory  k  nám  v�ak  míøila  i  ze  strany
veøejnosti  a  za  to Vám dìkujeme. Slu�elo  by  se  podìkovat
mnoha lidem a organizacím: Krajským úøadem JèK poèínaje,
pøes konkrétní mìsta a obce, spoleènosti, �koly, a� po jednot
livé  podporovatele  a  mnoho  dal�ích.  Z  podìkování  nelze
vyjmout na�e zamìstnance a dobrovolníky.

Seznam tìchto lidí, kteøí nás podporují èi nám jsou jiným
zpùsobem  blízcí,  naleznete  na  na�ich  webových  stránkách
www.domovkaplice.cz.

Tento  tiskový prostor bychom  toti�  rádi vyu�ili k  tomu,
abychom Vám v�em �  tedy Vám, kteøí nás  ji� dobøe znáte,
i Vám, které na�e èinnost tøeba zaujme v následujícím roce �
popøáli  krásné Vánoce  a  do  roku  2021  hodnì  zdraví,  klidu
a pohody.

Mgr. Vladimíra Holczerová  s  celým kolektivem
Domova pro seniory Kaplice
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Vá�ení ètenáøi.
 Byl jsem povìøen radou mìsta, abych seznámil �irokou veøejnost se
strukturou, vybavením a rozsahem èinností pracovní skupiny mìsta
Vele�ín.
V    souèasné dobì má pracovní  skupina �est zamìstnancù na plný
úvazek. Kdy� je mo�nost, posilujeme stavy z  øad brigádníkù a lidí
pøidìlených na OPP (obecnì prospì�né práce). Na pracovní zábìr
není  tento poèet nijak závratný,  a  tak  jsme nuceni pro nedostatek
kapacit, zaji��ovat napøíklad údr�bu høbitovù a péèi o les, smluvním
partnerem. Dva  zamìstnanci  jsou  vedeni  jako  pohotovost  JPO  II.

(hasièi) a musí být stále
v    dosahu  pro  pøípad
nutnosti zásahu.

          Dohody  o
provedení práce máme
v    souèasné  dobì  na
údr�bu  keøù  a  kvìtin,
udr�ování  poøádku  na
stezce  Strahovem
a okolí a v  letní sezónì
na  sekání  trávy
v  osadách.

Pro svoji èinnost vyu�ívá skupina techniku:
:   Multicar � odvoz, zimní údr�ba
:   Traktor John Deere � sekání, odvoz (kára), zimní údr�ba
:   Rider Husqvarna � sekání rovných ploch
:   �koda Fabia � odvoz (kára), pøeprava lidí
:  Parní  vyvíjeè  ECLIP  �  hubení  plevelù,  èi�tìní  mobiliáøe,
  prostranství�
:  Motorové  sekaèky  �  sekání  trávy,  na  dva  modely  lze  nasadit
  i radlici na zimní údr�bu
: Køovinoøezy, plotostøih, motorové pily � sekání, údr�ba zelenì�

Externí technika: traktor s  radlicí � zimní údr�ba
Pracovní náplò je pomìrnì �iroká a pestrá.

Jaro: úklid posypu, èi�tìní kanálových ko�ù, oøez stromù, pustit
vodu  na  høbitovech,  zprovoznit  ka�nu  a  pítko,  standardní  úklid
nepoøádku ve mìstì i okolí

Léto: sekání trávy, hubení plevele, standardní úklid nepoøádku
ve mìstì i okolí

Podzim: metení a úklid listí, hubení plevele, èi�tìní kanálových
ko�ù,  oøez  stromù  a  keøù,  zazimovat  ka�nu,  høbitovy  a  pítko,
standardní úklid nepoøádku ve mìstì a okolí

Zima: údr�ba komunikací  a veøejných prostranství,  standardní
úklid nepoøádku ve mìstì i okolí

Dal�í náplò práce:
Drobné opravy na majetku mìsta, kontroly høi�� a herních prvkù

vèetnì údr�by,  úklid  a  instalace venkovních  lavièek,  úklid míst  v
extravilánu mìsta (lavièky u lesù, vyhlídky �), péèe o odpadkové
a  �psí�  ko�e,  úklid  okolo  kontejnerù,  svoz  vánoèních  stromkù.
Instalace  snìhových  zábran.  Pomoc  pøi  kulturních  událostech,
volbách,  pøevozu  a  zdobení  vánoèního  stromu.  Pracovníci  také
monitorují  stav  okolí.  Pøípadné  nedostatky  nahla�ují  podle
kompetencí  (doprava  apod.  mìstská  policie,  nefunkèní  veøejné
osvìtlení a rozhlas � elektrikáø, opravy � místostarosta).

Samozøejmostí  je  pomoc  a  spolupráce  se  Z�,  M�,  KIC
a Správou majetku mìsta.

Správní  území  mìsta  tvoøí  rozlohu  1323  ha,  co�  je  na  poèet
tìchto pracovníkù opravdu dost.

Buïte  tedy  prosím  shovívaví  a  trpìliví.  Opravdu  dìlají  co
mohou.

Jirka Rù�ièka (místostarosta ) tel: 739  026  248
email: ruzicka@velesin.cz,  pracovní skupina: 603  537  754

Kalendáø  2021 � krásné srovnávací fotografie
z  obcí v  Pomal�í, cena 56, Kè

Diáø
univerzální  diáø  se  starými  fotografiemi  a  pøehledem

nejvýznamnìj�ích událostí
cena 250, Kè

Objednávky na tel. è. 607  806  439
( H. Rù�ièková KIC Vele�ín)

Centrum BAZALKA  je nestátní nezisková organizace poskytující
komplexní péèi o dìti a mláde� s tì�kým zdravotním posti�ením a
nebo  poruchami  autistického  spektra  s    pøidru�enou  mentální
retardací z  celého Jihoèeského kraje.

Slu�by aktuálnì vyu�ívá bezmála 41 klientù ve vìku od 1 � do 40
let
 ꞏ   s  těžkým  kombinovaným  postižením  (mentální,  smyslové
  a tìlesné)
 ꞏ   s  poruchami  autistického  spektra  s  přidruženým  mentálním
  posti�ením

Centrum  BAZALKA  nabízí  ucelenou  rehabilitaci,  tzn.  propojení
sociálních slu�eb, vzdìlání a fyzioterapie.

 ꞏ   denní  a  týdenní  stacionář  –  pomáhá  rodinám  v  náročné  péči
  o dìti s posti�ením
 ꞏ   ZŠ  speciální  a  MŠ  speciální    poskytuje  vzdělání  podle
  individuálních potøeb a mo�ností ka�dého �áka
 ꞏ   poskytuje  fyzioterapii  –  cílenou  rehabilitací  se  snaží  dětem
  zlep�it kvalitu �ivota èi pøinejmen�ím stabilizovat zdravotní stav

Díky  �tìdré  podpoøe  individuálních  dárcù  a  �iroké  veøejnosti
funguje Centrum BAZALKA JI� 17 LET !!!

Dìkujeme  za  milé  pøijetí  u  Vás  na  KICu  ve  Vele�ínì  a  za
nádherný vánoèní dárek. Dìkujeme v�em Vele�ákùm, kteøí pøispìli
dne 6.12.2020 do kasièky pøi  vernisá�i  výstavy �Vele�ín � mìsto
plné betlémù�.

Moc si vá�íme Va�í �tìdré pøíznì! Bez lidí dobré vùle, jako  jste
Vy v�ichni ve Vele�ínì a okolí,  bychom zde nemohli  ji� od  roku
2004 pomáhat tìm, jim� na startu �ivota nebyl dán ten nejvìt�í dar
...BÝT ZDRÁV .

Vìøíme, �e pøí�tí rok bude lep�í
a budeme se tì�it na spoleèné setkání.
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Povoleno  MkÈR
E10951

Výtisk zdarma

(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

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

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

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
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