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rok 2021 se zvolna rozbíhá. V dobì, kdy ètete únorové vydání
Zpravodaje, by ji� mìl být schválen rozpoèet mìsta na rok 2021.
V  dal�ím èísle pøineseme informace o schválených akcích. Tento
rok se musí po finanèní stránce nést ve znamení hledání provoz
ních úspor.  Na tom intenzivnì pracuji a jsem rád, �e mì v  tom
radní i zastupitelé podporují. Zároveò musíme rozumnì investo
vat,  aby  se  mìsto  rozvíjelo,  aktivnì  hledám  dotaèní  tituly
i mo�nosti spolufinancování z  jiných zdrojù.

V  mìsíci lednu jsme provedli nezávaznì �etøení zájemcù o
oèkování  proti  COVID19  ve  dvou  domech  s    peèovatelskou
slu�bou  ve  Strahovské  a  Krumlovské  ulici.  Dìkuji  Charitì
Kaplice a obìma strá�níkùm za aktivní oslovení na�ich seniorù.
Informace jsem postoupil Jihoèeskému kraji, který si �etøení právì
jen v  tìchto objektech vy�ádal, a spoleènì budeme øe�it termín
oèkování  a  dal�í  okolnosti.  Cením  si  i  pøedbì�né  dohody
s  místními lékaøi.

Vzhledem k  omezování veøejných akcí a vùbec setkávání lidí
mi dovolte jednu poznámku: Tradièní náv�tìvy starosty s  èleny
obèanské komise u star�ích obèanù se nyní dìjí pouze v  pøípadì
souhlasu  tìchto  obèanù  a  jejich  rodin.  Vítání  obèánkù  také
plánujeme, na stole je i venkovní varianta, kterou jsme si ji� na
podzim vyzkou�eli.

Pøipravuji  zmìny  webových  stránek  mìsta  tak,  aby  byly
pøehlednìj�í a obèané rychle nalezli ve�keré dùle�ité informace
online,  ne�  se  na mìstský  úøad  vypraví. V    této  souvislosti  si
dovoluji po�ádat v�echny obèany o hrazení místních poplatkù,
napøíklad za odpad èi psy, v  bezhotovostní formì. U�etøí vám to
cestu na úøad, který je z  dùvodu vládních naøízení a� do odvolání
pro veøejnost otevøen  jen v   pondìlí  a  støedu v   èasech 79:00
a 1417:00.

Po nìkolika letech napadl i v  okolí Vele�ína dostatek snìhu,
a tak nad�enci pro�lápli bì�kaøské stopy na místních loukách. Rád
bych po�ádal chodce a pejskaøe, aby do tìchto stop nevstupovali
a tak je nenièili. Vytvoøit rovnou stopu dá opravdu práci.

Pøeji v�em hezký únor a pevné zdraví.
Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Zatím vás nemohu informovat o akcích, které nás tento rok

èekají. Rozpoèet budeme schvalovat a� 1. února 2021, a to u� je
po uzávìrce.

Zde je tedy pár informací z  jiného soudku. Správa a údr�ba
silnic obdr�ela stavební povolení na opravu ,,Kozákova� mostu
do Sv. Jana. Podle informací se snad letos tato oprava realizovat
nebude a nezkomplikuje nám je�tì víc situaci v dopravì. Reali
zace  se  toti�  doèká  (brzy  na  jaøe)  køi�ovatka  na  vjezdu  do
Vele�ína ve smìru od ÈB. Do�lo k  dohodì investorù ØSD, SÚS
a mìsta Vele�ín. Dopravní omezení se nás tedy dotknou bezpro
støednì. Po dokonèení køi�ovatky se bude je�tì frézovat povrch
komunikace E55 a pokládat nový asfalt v  úseku od Holkova k
Benzinì. Budeme tedy muset být trpìliví a tolerantní.

Pomalu, ale jistì se pøibli�uje i zahájení prací na dal�ím úseku
dálnice D3, tady musím bohu�el konstatovat, �e se mi nepodaøilo
pøesvìdèit vlastníky pozemkù mezi dálnicí a osadou Skøidla, aby
nám umo�nili výsadbu ,, zeleného koridoru� z  listnatých stromù
 �koda, mohl to být krásný a hlavnì prospì�ný prvek v  krajinì.

Na tomto místì bych chtìl apelovat na vlastníky pozemkù,
aby umo�nili na velkých celcích vybudování malých  remízkù,
tøeba  jen  dva  stromy  a  pár  keøù  �  dnes  u�  nejsou  tyto  plochy
vyjímány  z    dotací  na  zemìdìlskou  pùdu.  Rád  to  s    ka�dým
osobnì proberu. Pomozte nám o�ivit krajinu.

V  souèasnosti probíhá na katastrálním území Vele�ín revize
katastru. Tato revize hledá nesrovnalosti zapsaných údajù oproti
skuteènosti. Nìkdy je to jedno velké pøekvapení�.

Mohli  jste  si  také  v�imnout  nezvykle  dlouhého  období
rozsvíceného  vánoèního  stromu.  Dohodli  jsme  se  na  tom  na
základì  telefonátù  od obèanù. Rozsvícený  strom  je  prý  jediné
potì�ení v  téhle �.. ,,slo�ité� dobì. Nìco na tom je.

V  pøí�tím èísle se zamìøím na dvì pøekvapení a doufám, �e
vás tyto zprávy potì�í.

Jedna malá prosba: pokud máte nìjaký postøeh nebo po�ada
vek  na  údr�bu  komunikace  èi  chodníku  v    konkrétním místì,
volejte  prosím  rovnou  vedoucí  pracovní  skupiny.  Kdy�  jde
informace  pøes  víc  lidí,  zbyteènì  se  v�e  zdr�uje  a  informace
mohou  být  nepøesné.  Nám  to  zase  usnadní  koordinaci  lidí
a techniky. Mìjte se pìknì a v�em hodnì zdraví.

Tì�ím se na osobní setkání po návratu do normálního stylu
�ivota.
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

Zimní Vele�ín  foto Petr Skøivánek
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 touto cestou mìstské policii. Paní
�tifterové  za  ochotu  a  milý  pøístup  pøi  øe�ení  problému
s  poranìnou  hrdlièkou  a  panu Moudrému,  který  zranìného
ptáèka odvezl do záchranné stanice. Je�tì jednou jim dìkuji.

Dana Neubauerová

Upozoròujeme obèany, �e poplatek za svoz
a likvidaci komunálního odpadu na rok 2021 ve
vý�i 840 Kè na jednoho poplatníka je splatný do
30. 06. 2021 (dle OZV Mìsta Vele�ín è. 2/2020,
o poplatku za komunální odpad).

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

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

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

Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
(1)

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

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

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

(4)

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

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

Kdy� se øekne malomìsto, vybaví se hned pojem malomì�
�áci,  co�  nevyznívá  moc  líbivì,  spí�  hanlivì.  Jsem  také
malomì��ák  �  vele�ínský.  Já  to  ale  tak  negativnì  nevidím.
Mnohokrát jsem se setkala s  tím, �e Ti malomì��áci !!!  mi
pomohli. Napøíklad  zapomnìla  jsem  penì�enku  pøi  nákupu
doma. Staèilo se jen porozhlédnout po prodejnì a u� tu byli
ochotní lidé, kteøí mi pomohli. Zakopla jsem a v  tu ránu pøi�li
lidé,  aby mi  pomohli.  V    poslední  dobì  chci  podat  chválu
malomìstu v  rámci vánoèní výstavy betlémù na námìstí. Chci
podìkovat v�em, kteøí byli ochotni betlémy dát do svých oken
a výloh. Nedovedu si pøedstavit, �e ve velkém mìstì pøijdu
a po�ádám o to, aby betlém ve svém oknì umístili. Ve Vele�ínì
to bylo jinak. Dojímá mnì s  jakou ochotou a vstøícností jsme
se pøi  instalaci výstavy betlémù setkali. Nikdo neøekl �já  to
tady nechci, s  tím na mne nechoïte�, ale naopak � �to jsem
rád,  �e  to  tady  bude,  my  to  udìláme  sami�  atd.  Tak  díky
malomì��áci vele�ín�tí, kteøí jste pro radost dal�ích lidí tuto
akci umo�nili a díky v�em, kteøí jste nám zapùjèili své betlémy
a vánoèní dekorace a tak jste nám pomohli zpøíjemnit vánoèní
svátky. Nemalý dík patøí i Marcele �eniglové z KIC. Na její
prezentaci betlémù na internetu pøi�ly ohlasy nejen od míst
ních,  ale  i  od  rodákù  a  pøátel  Vele�ína  zdaleka,  z    Hradce
Králové, Brna, Prahy a pod. ale i z  Vídnì.

Za spolek pøátel mìsta Vele�ína Marie Korbelová

Leto�ní  rok,  díky  opatøením  kvùli  kovidu,  nepøál  ani
tradièní Tøíkrálové koledì s po�ehnáním.

Kromì mo�nosti online pøíspìvku byly alespoò umístìny
kasièky  do  trafiky  na  autobusovém  nádra�í,  na  námìstí
J.V.Kamarýta  do  obchodù:  kvìtináøství  Myrta,  prodejny
Pekast, Krámku Pod vì�í a do �elezáøství. Jedna kasièka byla
také umístìna v  kostele sv.Václava a dal�í krátce v  mateøské
�kolce.  Ani o po�ehnání lidé nepøi�li, i kdy� se také muselo
obejít bez koledy.

O výsledku Tøíkrálové sbírky budete informováni v  pøí�tím
èísle zpravodaje.

(foto k èlánkùm na vedlej�í barevné stranì)

  panu  starostovi  In.Petru  Vágnerovi  za  krásné
blahopøání k  mým narozeninám. Za milou náv�tìvu a blaho
pøání dìkuji také paní Sumerauerové a Doubkové.

              Zdeòka Majthánová

  panu  starostovi  Ing.  Vágnerovi  za  blahopøání
k mým narozeninám a milé pøedání dárku zástupkyní mìst
ského  úøadu.  Podìkování  patøí  té�  paní  Summerauerové
a Doubkové za pøání a pøedání dárku za Jednotu.

Daniela Bláhová

 pí I. Ol�anové za milou náv�tìvu spojenou
s blahopøáním a pøedáním dárku k mým narozeninám a také
za pøedané pøání od p. starosty Ing.Petra Vágnera

                            Jiøina Lep�í, Budìjovická 294 Vele�ín

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  pøání
k  mým narozeninám a také paní Papírové a paní Uretschläge
rové za pøedání dárku.

                Jan Cipín

  paní  Lucii  Tvarohové  a  panu  Karlu  Kleinovi
za nákupy v nouzové situaci. Je vidìt, �e je�tì existují i hodní
lidé.  DÌKUJI.

�tefan Václavík

  paní  Uretschlägerové  za  pøedání  dárku  k  mým
narozeninám.

                Bohumír Soukup
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Vá�ení spoluobèané, rádi bychom Vás ve struènosti infor
movali o èinnosti jednotky sboru dobrovolných hasièù mìsta
Vele�ín. Rok 2020 byl velmi poznamenán pandemií COVID
19. Pro v�echny to byla naprosto nová zku�enost týkající se
i fungování na�í jednotky.  Pøesto, �e byl v dùsledku pandemie
komunitní a spoleèenský �ivot utlumen, skonèila jednotka ve
svém  druhém  roce  fungování  v  re�imu  JPO  II  na  doposud
rekordních 109 událostech (v roce 2019 bylo 88 událostí). Z
toho:

Tato  èísla  znamenají,  �e  jednotka  vyjí�dìla  prùmìrnì
ka�dý tøetí den na pomoc nìkomu, kdo ji potøeboval. Prùmìrná
doba mezi vyhlá�ením poplachu a vyjetím jednotky z  hasièské
zbrojnice byla 3,7 minuty. Nejèastìji  (90x)  jsme vyjí�dìli s
prvovýjezdovou cisternou CAS 16 Magirus Deutz. V   87%
pøípadù  jsme  na  místo  události  dojeli  jako  první  jednotka
po�ární ochrany.

Také  v    dobì  koronavirové  musela  být  na�e  jednotka
pøipravena na zabezpeèení akceschopnosti. Pro výkon èinností
souvisejících  s    nákazou  COVID19    jsme  byli  vybaveni
ochrannými  prostøedky  od  HZS  (protichemické  odìvy,
ochranné masky s   filtry). Ve spolupráci s   mìstem Vele�ín
byly  poøízeny  základní  ochranné  pomùcky  (respirátory,
rou�ky, rukavice) a byla zakoupena dezinfekce. Z   podpory
Nadace ÈEZ mohl SDH Vele�ín poøídit ozónový generátor,
zádový  postøikovaè  a  dal�í  prostøedky  pro  dezinfikování
interiérù a exteriérù. Tyto jmenované prostøedky byly pou�ity
pøi dezinfikování kina, mateøské �koly a autobusového nádra�í.
V    první  koronavirové  vlnì  se  èlenové  sboru  a  jednotky
podíleli na zaji�tìní nákupù pro seniory.

Svùj  první  rok  má  odslou�en  nový  hasièský  dopravní
automobil Mercedes Benz Sprinter. Ten byl v    pøedchozím
roce vyu�it u dvaceti dvou zásahù, co� je o osm výjezdù více
jak s velkokapacitní cisternou TATRA. Zejména se jednalo o
technické/ostatní pomoci, nebo vozidlo vyjí�dìlo s  posilovou
jednotkou èi velitelem jednotky jako druhé vozidlo na místo
po�áru  èi  dopravní  nehody.  Ji�  od  zaèátku  koronavirové
pandemie  je  právì  dopravní  automobil  vybaven  ve�kerými
prostøedky  pro  dezinfekci  prostorù  a  dekontaminaci  hasièù
a  tento  stav  i  nadále  trvá. Velkou  výhodou  vozidla  je  jeho
prostornost, komfort, rychlost, manévrovatelnost, prostupnost
terénem,  nezávislé  topení,  ale  i  na  první  pohled malièkost,
kterou je dálkové centrální zamykání vozu. Parametry a vyba
vení vozidla byly pøesnì specifikovány èleny jednotky a po
tvrzují  to  také  slova  pana  starosty:  �Vá�ím  si  spolupráce
s  èleny  JSDHO Vele�ín  na  pøípravì  technických podmínek
pro výbìrové øízení a vùbec aktivnímu pøístupu pøi poøizování
dopravního auta, jeho� motorizace a vybavení pøesnì odpovídá
potøebám jednotky pøi zásazích.�

Dìkujeme  mìstu  Vele�ín,  Jihoèeskému  kraji,  HZS  ÈR
a Nadaci ÈEZ za financování tohoto vozidla, které zde bude
jistì nìkolik let dobøe slou�it a pomáhat.

Pøejme si, aby byl rok 2021 poklidnìj�í a abyste na�i pomoc
potøebovali co nejménì.

Jsme tu pro Vás, HASIÈI Vele�ín  (foto na str.2)

Aèkoliv  jsme  se  na  konci  loòského  roku
nemohli scházet osobnì na schùzkách, èinnost
jsme  úplnì  nezastavili.  Pravidelné  setkávání
nahradily dopisy s  úkoly, které jsme dostávali
pravidelnì ka�dý týden ve støedu místo schùzky. Od øíjna do
Vánoc  jsme postupnì  tvoøili  obrázky z    listù,  slavili Hallo
ween, stavìli krmítka pro ptáèky, pøipomnìli si legendu o sv.
Martinovi, vytváøeli adventní vìnce a vánoèní ozdoby, kreslili
Mikulá�e a na závìr jsme ozdobili stromeèek pro zvíøátka.

V�ichni jsme svá dílka vyfotili, vìt�inu z  nich si mù�ete
prohlédnout na na�í facebookové stránce Skauti Vele�ín.

Ti z  nás, kteøí splnili nejvíce úkolù, si zaslou�ili speciální
jarní výpravu. Ale nikdo neode�el bez odmìny, v�ichni jsme
dostali malou drobnost se skautskou tématikou.

Po Novém roce se chystáme zkusit schùzky online, jsme
velmi zvìdaví, jak nám to pùjde a doufáme, �e to nebude na
dlouho. U� se moc tì�íme, a� budeme moci vyrazit spoleènì
do pøírody.  ( foto na stranì 2 )

 Leden se v knihovnách nese ve znamení statistik. Co to
znamená?  Zkrátka  spoèítáme  a  vyhodnotíme  data  za  celý
minulý  rok.  Sice  jsou  ovlivnìna  uzavíráním  a  otevíráním
knihoven,  ale  zase  tak  �patné  to  není.  Nìjakou  cestu  ke
ètenáøùm jsme nakonec v�dycky na�li a oni k nám také.

 Tøeba by vás zajímalo nìkolik èísel.
 Vloni jsme koupili 767 nových knih, vyøadili 612 po�ko

zených a neopravitelných knih.
Tìch, co se je�tì opravit dalo, jsme u� na jaøe pøi prvním

�coronouzavøení� opravili více 1 000. Celkem bylo na konci
roku 2020 v knihovnì 18 008 kní�ek. Také bylo vyøízeno 523
rezervací.

  Nejpùjèovanìj�í  tituly  roku  2020  jsou  �ikmý  kostel
(pùjèeno 21x   Karin Lednická), Staré  øecké báje  a  povìsti
(pùjèeno 19x  Eduard Peti�ka) a Slepá mapa (pùjèeno 17x 
Alena Morn�tajnová).    Z  èasopisù  byl  ji�  tradiènì  nejvìt�í
zájem o Vlastu, Kvìty, Burdu, Svìt motorù a ve�keré èasopisy
o  bydlení  a  �ivotním  stylu.  Letos  jsme  roz�íøili  nabídku
periodik o èasopis Téma, Reportér a Kondice.

Poslední zajímavý údaj je poèet výpùjèek. Celkem se v roce
2020 pùjèilo 15938 knih.

  I  pøes  velkou  ètenáøskou  náv�tìvnost  a  zájem  o  knihy,
dne�ní knihovny ji� nejsou pouze místem pro pùjèování knih.
Hodnì sil vìnujeme  i  tomu, aby na�e knihovna fungovala  i
jako centrum pro vzájemné setkávání, zábavu, vzdìlávání a
byla i pøíjemným místem, kde se dá zastavit a pøíjemnì strávit
trochu èasu. Vloni bohu�el na�e úsilí vy�lo docela nazmar a
nemohli jsme zrealizovat témìø nic z toho, co jsme mìli pro
náv�tìvníky naplánováno. Chtìli bychom ale podìkovat v�em
na�im ètenáøùm za pøízeò a podporu a vìøte, �e nepolevíme.
Budeme pro vás dál nakupovat nejnovìj�í knihy, pøipravovat
besedy, koncerty a vymý�let nová pøekvapení.

 V�dy� i tahle nepøíjemná situace kolem epidemie se jednou
pøe�ene a knihovna bude opìt místem pro pøíjemné setkávání
napøíè generacemi.

 Provoz knihovny se nyní øídí aktuálním naøízením vlády,
sledujte proto na�e webové stránky nebo facebook, kde jsou
v�dy  èerstvé  informace.  V  pøípadì  potøeby  nás  neváhejte
kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová

Telefon: 380 331 847
                731 181 433

( foto k èlánku na str. 2 )        Email: knihovna@velesin.cz
            knihovna.info@velesin.cz
Web: http://knihovna.velesin.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/knihovnavelesin
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Pøi první vlnì, která pøi�la 14.3.2020, jsme se pustili do vìt�í údr�by, na
kterou není bìhem bì�ného provozu èas ani prostor.
  èi�tìní opon
   èi�tìní a voskování parket v  sále
  bílení soklù na budovì kina a bílení vchodù a vstupních chodeb
  ve spolupráci s  Okresním archivem v  Èeském Krumlovì jsme
  udìlali poøádek v  archivu
  dokonèili jsme montá� rampy na svìtla v  sále a doplnili svìtelný
  park
  zapoèali jsme s  opravou vzduchotechniky v  sále
  uklidili jsme v�echny ostatní prostory kina

Kavárna  Relax  byla  díky  vládním  naøízením  také  zavøená,  ale
jakmile  to  tro�ku  pravidla  dovolila,  otevøeli  jsme  alespoò  prodejní
okénko.  Rychle  se  orientovat  ve  vládních  naøízeních  je  bohu�el
v  posledním roce základem na�í práce.
  V  jarní  vlnì  se  poslední  kino  promítalo  8.3.2020.  Poslední
pøedná�ka probìhla 10.3.2020.

Celý  duben  bylo  zavøené  v�echno  a  první  kino  jsme  odpromítali
13.5.2020 za zvý�ených hygienických opatøení. Mohlo se sedìt pouze
v   ka�dé druhé  øadì a náv�tìvníci museli mít dvoumetrové  rozestupy
(mimo  èlenù  jedné  rodiny).  Kultura  se  zatím  provozovat  nemohla.
V okam�iku, kdy to naøízení povolila, zaèali jsme poøádat akce do 50
náv�tìvníkù a akce venku. Na celé  léto  jsme postavili za kinem malé
podium a pokud to poèasí dovolilo, odehrávalo se v�e venku.

Kultura
29.5.    Hudební kavárna Petra Tvarohová a Lubomír Hrdlièka
  9.6.    Cestovatelské promítání Nový Zéland
19.6.    Hudební kavárna Le�áci
19.6 � 2.8.  Výstava Poetická krajina Novohradska � Doudlebska
27.6.    LP 1420 na Vele�ínsku   ( èásteèná náhrada za Letní
      festival regionu Pomal�í, spoleènost GRYFF + kulturní
      program na námìstí )
30.6.    Budulínek Mandelinka � divadlo pro dìti
18.7.    Vodnické vyprávìní � divadlo pro dìti
24.7.    Hudební kavárna MILHAUSBAND
25.7.    Pøes prsty � letní kino
  8.8.      ROCK na plovárnì
21.8.    Hudební kavárna PATROLA
22.8.    Chlap na støídaèku � letní kino
  4.9    Náv�tìvní den u Miloslava �imka � pøelo�ené pøedstavení
      z bøezna
  6.9.    Tradièní vele�ínská pou�
12.9.    Cestovatelské promítání Austrálie
19.9.    Travesti show � vyprodané pøedstavení neprobìhlo
      z  dùvodu karantény úèinkujících

Show je pøelo�ena na 17.4.2022
18.9.    Pøírodní zvyky a dovednosti starých Slovanù � venkovní
      akce na Trianglu
26.9.    A� �ijí stra�idla � pohádka pro dìti

Od øíjna byla dal�í kultura zakázána. Poslední kino se promítalo 11.10.
2020.

  Celý rok jsme se velice rychle pøizpùsobovali momentální situaci.
Napøíklad velkou venkovní akci
27.6. Husiti, jsme dali dohromady za dva týdny a i díky krásnému poèasí
se povedla.
16.10.  se  mìlo  odehrát  divadlo  �Dva  nahatý  chlapi�.  Divadlo  bylo
pøelo�eno  na  19.9.2021  a  v�echny  prodané  vstupenky  zùstávají
v platnosti. Vìt�inu dal�ích nasmlouvaných pøedstavení jsem pøelo�ila
na rok 2021, nìkterá na rok 2022 a nìkterá jsem zru�ila úplnì. Jedná se
napøíklad o koncert skupiny Fleret nebo divadelní pøedstavení Perfect
days s  L. Vlasákovou a J. Dolanským. Koncert Fleretu i divadlo jsem
mìla  objednané  dva  roky,  proto�e  tito  úèinkující mají  zarezervované
termíny  nìkolik  let  dopøedu.  Bohu�el  mi  jejich  agenti  nebyli  zatím
schopni dát náhradní termíny.

V  polovinì listopadu u� bylo jasné, �e se nebudou moci konat ani
tradièní adventní akce. Zaèali jsme vymý�let, jak udìlat alespoò výstavu
betlémù. Výsledek u� v�ichni znáte a myslím, �e by se tento zvyk mohl
stát ve Vele�ínì novou tradicí.  V�e ale zále�í na ochotì hlavních aktérù,
kterým  jsem  dìkovala  u�  v    prosincovém  èísle.  Proto�e  se  pravidla
setkávání pøed Vánocemi tro�ku uvolnila, mohli jsme uspoøádat alespoò
vernisá�  k    výstavì  betlémù  a  vybrat  nemalou  èástku  na  charitativní
úèely.  Centru  Bazalka  jsem  peníze  pøedala  je�tì  v    prosinci  (viz.
zpravodaj 1/2021) a Charitì Kaplice a ZU� teï v  lednu. Urèitì budete
informováni, jak darované peníze vyu�ijí.

Bìhem podzimní vlny koronaviru  jsme doøe�ili kompletní opravu
vzduchotechniky  v    sále.  Koneènì  bude  výmìna  vzduchu  odpovídat

Zrnka  èasu  �  to  jsou  vzpomínky..  Nyní,  kdy  nemáme  mo�nost
nových  zá�itkù,  se  tak  rádi  v    my�lenkách  brodíme  jejich  dunami..
A kde se z  pro�itých radostných chvil vytvoøila osvì�ující oáza, tam se
sna�íme naèerpat sílu, energii, nadìji� Nomádi v   pou�tních bouøích
mají  zahalené  tváøe,  no  i  my  v    rou�kách  pøeèkáme  koronavirovou
spou��, a pak budeme zase volnì dýchat i svobodnì �ít!!
   Èas  sice  vnímá ka�dý  èlovìk po  svém,  pro nìkoho  je minulost,  na
kterou  hned  zapomene,  to  co  se  stalo  pøed  hodinou.  Jiný  se  neustále
zabývá svými chybami uèinìnými pøed lety tak zarputile, �e zapomíná
pro�ívat pøítomnost. Nìkdo si staví la�ku v  budoucnosti: a��, tak�
Ale  takhle  rùznorodì  se  dá  dívat  i  na  mìsta:  od  kdy  slavit  jejich
zalo�ení? Jsem toho názoru, èím více oslav a radosti, tím lépe.

Dne 31.1.1996 odjela do Prahy èestná delegace:
ing. Josef Valach � starosta Vele�ína,
ing. Jiøí Gerle  generální øeditel Jihostroje,
a    Judr.  Franti�ek  Mike�    pøednosta  okresního  úøadu  Èeského
Krumlova, které byla ve slavnostní atmosféøe pøedána listina udìlující
obci  Vele�ín  statut  Mìsta.  Pan  starosta  ing.  Josef  Valach  tehdy  do
únorového zpravodaje v  roce 1996 napsal následující slova:
� Drazí a vá�ení spoluobèané,
dnem 1.února  1996  se  stal Vele�ín mìstem,  jeho�  souèástí  jsou  èásti
obce Chodeè, Bor, Vele�ín nádra�í, Skøidla a Holkov.
Urèení  mìstem  nám  bylo  slavnostnì  sdìleno  pøedsedou  poslanecké
snìmovny panem PhDr. Milanem Uhdem a byla nám souèasnì pøedána
listina, potvrzující toto rozhodnutí.
Vá�ení  spoluobèané,  tento  akt  pový�ení  na�í  obce  na  mìsto  nenese
s  sebou  �ádné  hmotné  výhody  pro mìstský  úøad, mìsto  ani  obèany.
Nenese s sebou ani nevýhody pro obèany, tak, jak se nìkteøí domnívají,
napøíklad, �e budou vy��í danì apod. Nic takového.
      Tento  akt  je  tøeba  chápat  jako  ocenìní  a  zúroèení  práce  na�ich
pøedchùdcù, na�ich spoluobèanù z doby nedávno minulé i z doby dávné.
�e jsme po�ádali o statut mìsta byla na�e morální povinnost.�
      Dále  se  na  poèest  této  mimoøádné  události  velkého  historického
významu  konaly oslavy ve dnech 11. a 12.5.1996.  O jejich prùbìhu si
mù�ete  pøeèíst  na  nástìnce  naproti  autobusovému  nádra�í,  tak  jak  je
zapsala  do  kroniky  p.  Jandová.    Tøeba  Vám  tato  pøipomínka  osvì�í
pamì�, a vzpomenete si, jak jste tehdy slavili�

 1.  Zaèátkem  února    se  dìti  z    mateøské  �kolky  seznámí  s    �ivým
velbloudem �ajtym a jeho majitelka povypráví o tìchto korábech pou�tì
spoustu  zajímavostí,  nebo�  jich má  13  na  rodinné  farmì Záhostice  a
chová je u� 14 let. V  lednu popisovaly paní uèitelky prùvod tøí králù do
Betléma, no a nyní dìti uvidí  na jakých zvíøatech nositelé darù vlastnì
jeli.

 2.  V  nedìli 7.2.2021 od 10h do 16 h budete mít mo�nost vyfotit se
s  velkou vele�ínskou vlajkou a mìstským erbem.
Vytvoøíte tak památku pro své potomky, pro které to pak bude �dobová
fotografie�. Kde? Pøed Sportovní halou Jihostroje.
 Samozøejmì s   rou�kami dodr�íme vzdálenost 2m mezi  jednotlivými
rodinami, které se budou zrovna fotit (kdy� pùjdou nav�tívit pøíbuzné
nebo  budou  venèit  pejska..).    Bohu�el  protikoronavirová  opatøení
neumo�òují podávat obèerstvení, ni  se  shroma�ïovati,    ale nezabrání
nám  oslavit  tak  významnou  událost!!  (  Navíc  stejná  taková  se  bude
konat a� za dal�í ètvrtstoletí :)  )

Jste srdeènì zváni.                                                        D.Javoøíková
( foto k èlánku na str. 11 )

Pokud  bude  schválena  potøebná  èástka  zastupiteli  mìsta,  mìla  by
probìhnout v  èervnu kulturní akce s  dal�ím doprovodným programem.
V�e je v  jednání a zále�í také samozøejmì na tom, jaký bude PES. A
pokud to nevyjde v  èervnu, poèkáme na dal�í mìsíce. Alespoò se máme
na co tì�it.

Hanka Rù�ièková
KIC Vele�ín

èíslo 22021
vydáno ve Vele�ínì dne 30. 1. 2021

Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, Dru�st. 596, 382 32, IÈ71184198
 Internetová podoba na: www.velesin.cz, www.velesin.ois.cz,  www.kicvelesin.cz

kino@kinovelesin.cz, Tel.: 380 331 003 + záz., Tel.+ Fax: 380 331 016
Nepro�lo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù.

  Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci
Povoleno  MkÈR E10951                                                       Výtisk zdarma
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Diáø

univerzální diáø se
starými fotografiemi a
pøehledem nejvýznam
nìj�ích událostí

cena 250, Kè
Objednávky na tel. è. 607  806  439

kapacitì sálu. Dal�í velká oprava, kterou jsme odkládali, byla výmìna
kinoserveru,  který  byl  ji�  od  digitalizace  v    roce  2010  zastaralý  a  v
loòském roce jsme u� nemohli nìkteré filmy promítnout. Teï je kino
pøipraveno  i  na  dal�í  stupeò  modernizace,  pokud  bychom  se  èasem
rozhodli pro prostorový zvuk ATMOS.

Pro  zvý�ení  komfortu  náv�tìvníkù  kultury,  kina  i  kavárny Relax,
jsme zavedli platební terminály, tak�e v�ichni u� mohou platit kartou.

V    prosinci  jsem  také  øe�ila  dal�í  technické  po�adavky  ze  strany
po�ární bezpeènosti. Budova kina je pøipojena na pult centrální ochrany
a  zaøízení,  které  zaji��uje  pøenos  signálu  v    pøípadì  po�áru,  ji�
nesplòovalo  technické  parametry.  Muselo  se  proto  vymìnit.  A  aby
problémù nebylo málo, rozbilo se v  polovinì prosince jedno obìhové
èerpadlo, které zaruèuje rozvod teplé vody do radiátorù v  kinì. Tak�e
u�  mìsíc  se  v    nìkterých  prostorách  kina  netopí  vùbec  a  v    tìch
zbývajících je z  dùvodu úspory topení nastavené na minimum.

Abychom  nemìli  úplnì  prázdné  vývìsky,  na�la  kolegynì,  která
vytváøí fotoarchiv, fotky z  akcí, které se konaly v  pøedchozích letech.
Je  to  sice  tro�ku  smutné  vzpomínání,  ale  snad  nás  zase  tyto  pìkné
zá�itky èekají.

Také zpravodaj pro vás pøipravujeme po celý rok a sna�íme se vás
informovat  o  v�em,  co  se  Vele�ína  a  souèasné  nelehké  doby  týká.
Sna�íme  se  být  optimistiètí,  ale  nìkdy  je  to  opravdu  tì�ké.  Zvlá�tì
pokud dojde ke smutnému odchodu èlovìka, který byl pro vele�ínskou
kulturu opravdu dùle�itý.

Na úplný závìr  loòského roku  jsme  je�tì nechali vyèistit podlahy
v  èástech  kina,  kde  nejsou  koberce  a  tím  jsme  pøipraveni  na  dal�í
sezonu. Od poloviny prosince jsme prodávali kalendáøe Pomal�í i pøes
výdejní okénko v  Relaxu a do poloviny ledna byly v�echny prodané.

Konec roku a témìø celý leden je v�dy ve znamení inventur, statistik
a rùzných uzávìrek. Je zajímavé, �e i kdy� èinností za minulý rok bylo
ménì,  �úøední  �iml�  øehtá  stále  stejnì. Mo�ná  v  nìkterých  oblastech
je�tì více.

Plánù  máme  hodnì,  ale  nevíme,  jak  v�echno  dopadne.  Situace
ohlednì  koronaviru  se  poøád  nelep�í,  tak�e  tì�ko mù�eme  pøedjímat,
kdy se budeme zase moci setkávat, alespoò za nìjakých podmínek. U�
existuje  i  nabídka  nových  filmù,  které  bychom  mohli  promítat.  Ale
pokud se bude moci do kina pouze s  testem, nevím, jestli to bude pro
náv�tìvníky  pøijatelná  varianta.  Máme  také  pøipravenou  nabídku
divadel, pøedná�ek a koncertù, které mù�eme spustit okam�itì, jakmile
nám to opatøení dovolí.
   V  listopadu jsme pøedlo�ili návrh rozpoètu pro KIC mìsta Vele�ín.
Je velice tì�ké v souèasné situaci plánovat, jaké budeme mít v roce 2021
pøíjmy  a  výdaje.  A  také  je  velice  slo�ité  nìèím  argumentovat.  Jsem
proto ráda, �e jsme s  na�ím zøizovatelem, kterého zastupují radní, na�li
spoleènou  øeè  a  dohodli  se  na  rozpoètu,  který  dovolí  ve  Vele�ínì
zachovat kulturu a kino na relativnì dobré úrovni. Budeme muset sice
omezit  poèet  promítání  kina  i  vìt�í  divadla,  ale  nabídka  zùstane
pøimìøená situaci. Omezení se bude týkat i Letního festivalu Pomal�í,
který bude v  men�ím mìøítku a bude spojen opìt s  dal�í historickou
událostí. V  rámci  úsporných  opatøení  pøistoupili  v�ichni  zamìstnanci
KICu na sní�ení úvazkù. Dvì pracovnice u� od 13.  ledna a zbývající
zamìstnanci od února, na dobu nezbytnì nutnou. Koneèné rozhodnutí
ohlednì schválení rozpoètu mìsta je na zastupitelích.
   Vím, �e  teï máme v�ichni dùle�itìj�í starosti, ne�  je kultura. Ale
doufám, �e zase pøijde doba, kdy se na kulturu bude opìt pohlí�et jako
na potøebnou. Mo�ná právì tím spí�, �e u� tak dlouhou dobu je kultury
málo a mnoha lidem u� chybí. Potøebujeme se zase setkávat, zazpívat si,
zasmát se a dát si k  tomu nìco dobrého. Tøeba si i zanadávat, ale prostì
být spolu. A� zvládneme koronavir, v�e se snad vrátí do normálu. Tak
si  budeme  dr�et  palce  a  doufám,  �e  se  brzy  setkáme  za  nìjakých
pøíznivìj�ích okolností. Moc se na to tì�íme.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

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

(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:

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

 v lokalitì u pøehrady
Tel 728768403

 kompletní realizace zahrad a
mnoho dal�ích èinností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena).
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