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s  pøíchodem  jara  se  rozbíhají  stavební  práce  ve  mìstì.
Zaèínáme budovat sportovní høi�tì v areálu základní �koly,
na akci èerpáme dotaci z  ministerstva pro místní rozvoj.
Pøed dokonèením je zakrytí prvního kontejnerového stání
u  Jednoty  na  Sídli�ti  a  pokraèuje  roz�iøování  sbìrného
dvora, na co� mìsto také získalo dotaci). Rozjely se práce
na  úpravì  køi�ovatky  na  E55  (odboèovací  pruh  do
Vele�ína). Výstavbu má v re�ii Øeditelství silnic a dálnic,
které  se  pustí  i  do  oprav  povrchu  silnice  E55  smìrem
k  benzínì.  Související  dopravní  omezení  budou  bohu�el
významná  a  znamenají  zintenzivnìní  provozu  ve  mìstì.
Buïme  trpìliví!  Aktuální  informace  sledujte  na  webu
mìsta.

S dopravou souvisí i dal�í zámìr mìsta, a to øe�it parkování
na Sídli�ti. Jde o dlouhodobý problém. Kdo pøijí�dí veèer
z  práce,  ví,  �e  zaparkovat  na  Sídli�ti  je  skoro  nemo�né.
A tak se parkuje, kde se dá, resp. i tam, kde se stát nemá.
Loni  na  podzim  zkomplikovalo  nesprávné  parkování
pøíjezd hasièù k po�áru motocyklu. Na�tìstí to tehdy dobøe
dopadlo (bez zranìní osob). Je to ov�em varování pro nás
v�echy,  co  øídíme:  Pokud  �patnì  parkujeme,  mù�eme
zkomplikovat  zásah  jednotek  IZS  a  ohrozit  majetek
nìkoho  jiného  nebo  jeho  zdraví. Dìkuji  vám  v�em,  kdo
parkujete  ohleduplnì,  a  pokud  jsou  v�echna  místa
obsazena, parkujete dále od domu, tøeba u po�ty.

Jak  chceme  problém  s  parkováním  øe�it?  Zastupitelé
schválili  zámìr  vybudovat  odstavnou  plochu  pro  osobní
vozidla  mezi  panelovými  domy  è.  465466  a  504505.
(Dovolím si osobní názor: Nebude  to  staèit.) Domnívám
se, �e  jde o øe�ení pouze èásteèné a doèasné. Ukazuje se

toti�,  �e  v�echny  mìstem  vybudované  plochy  (nejen  na
Sídli�ti) se po realizaci rychle zaplòují vozidly a problém s
parkováním  se  brzy  objevuje  znovu.  Prostorové  a
koneckoncù  i  finanèní  mo�nosti  mìsta  jsou  ov�em
omezené, a buï mù�eme zvìt�ovat parkovací kapacitu do
vý�ky  (co�  je  drahé  a  vy�adovalo  by  to  pravdìpodobnì
finanèní  spoluúèast  obèanù),  nebo  budeme  muset  poèet
parkovacích míst urèitým zpùsobem �zastropovat� � kdy
vìt�í poèet aut se ji� do mìsta/ulice/lokality nevejde.

Plánovaná odstavná plocha mezi panelovými domy je
zamý�lena  jako  doèasná.  V  pøípadì,  �e  se  v  budoucnu
podaøí  realizovat  parkování  �do  vý�ky�,  bude  mo�né
plochu pøebudovat zpìt v zeleò. Projektová dokumentace
je  vypracována  ve  dvou  variantách:  jedna  obsahuje  více
zelenì  (keøe,  stromy),  druhá  ménì.    Obì  varianty
projednám  na  pøelomu  bøezna  a  dubna  s  pøedsedy  SVJ
okolních  domù.  Osobnì  podpoøím  variantu,  která  bude
nejpøíznivìj�í  pro  obyvatele  domù.  Na  jednání  bude
pøítomen  také mìstský  architekt,  Ing.  arch.  Petr  Hornát.
Koneèné  slovo  a  také  zodpovìdnost  pøi  volbì  finální
varianty budou mít radní, pøípadnì zastupitelé mìsta.

Mìstská knihovna má sice omezený provoz, ale výdejní
okénko funguje na plné obrátky. A nabízí novinku  kdo
nechce  èíst,  mù�e  si  pùjèit  audioknihu.  Tak  neváhejte  a
rezervujte :)

Koronaviru jsou plné noviny, tak�e jen krátce: V dobì
uzávìrky Zpravodaje by mìli  být naoèkováni  ji� v�ichni
zájemci  o  oèkování  z  domù  s  peèovatelskou  slu�bou  ve
Strahovské  a  Krumlovské  ulici.  Díky  v�em,  kteøí  se  na
zaji�tìní  oèkování  podíleli.  Pokud  víte  o  nìkom,  kdo  je
opravdu v nouzi a nemù�e si opatøit respirátor, obra�te se
na mìstský úøad na èíslo 380 331  541.

Pøeji pìkný duben v�em!
Petr Vágner, starosta
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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

Vá�ení ètenáøi.
Jistì nikomu neunikl èilý ruch u køi�ovatky Budìjovické
ulice a silnice E55.
Je dokonèena pøíprava staveni�tì, vykácení zelenì muselo
probìhnout do konce bøezna.
Srdce ochranáøe sice krvácí, ale snad se nám, po dohodì s
vlastníky pozemkù v  okolí stavby, podaøí
zrealizovat na podzim kvalitní náhradní výsadbu. Inspirací
nám mù�e být novì vysazené stromoøadí okolo cesty pøed
parkovi�tìm letního parketu Holkov, kde do�lo k  dohodì
se soukromými vlastníky.

K  zeleni v  krajinì se je�tì vrátím.
Doby,  kdy  byly  ostrùvky  v    krajinì  hospodáøùm
vy�krtávány  z    dotací,  jsou  dávno  pryè.  Proto  znovu
zkou�ím  apelovat  na  vlastníky  ,,�irých  lánù�.  Zkuste
podpoøit rozmanitost v  pøírodì. Staèí opravdu málo. Jeden
dva stromy, pár kamenù a tøeba zbytek listnatého kmene.
Vytvoøením  takového  ostrùvku  na  zemìdìlsky
vyu�ívaném pozemku vytvoøíte podmínky pro hmyz, tím
pro ptáky a krajina o�ije. Mù�eme vám s  tím i pomoci a
na vhodná místa smìrovat náhradní výsadbu za v  na�í obci
pokácené stromy. Zkuste to.
Téma:  nový  zákon o  odpadech  a  jeho dopady na mìsta,
obce i lidi nechám na vysvìtlení odborníkùm.
Nepøehlédnìte  informace  o  provozu  sbìrného  dvora.  Pøi
dokonèování povrchù bude dvùr na chvíli uzavøen.
Jedna malá prosba:  jako ka�dé  jaro zpracováváme mapu
oprav komunikací a chodníkù.
 Budu rád za spolupráci. Mapu mám já, hasièi, pracovní
skupina a MP. Podnìt staèí oznámit nìkomu z  nás.

Mìjte se pìknì a v�em hodnì zdraví.            Jirka Rù�ièka

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

(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.

Poplatek  je  mo�no  uhradit  v  pokladnì  MìÚ,  nebo
pøevodním pøíkazem na è. úètu 582481309/0800, který je
veden u Èeské spoøitelny, a.s., ve Vele�ínì.
Variabilní  symbol  u  poplatku  ze  psù  uveïte  èíslo
evidenèní známky psa a koncové è. 2.

  EO MìÚ Vele�ín

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 odvo
zené) svìdèící právu nájemnímu èi podnájemnímu a pokud
takto nemovitost, èi  její èást, za úèelem pobytu ve mìstì
u�ívá.

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

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

                                                                EO MìÚ Vele�ín
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Ing.Petru  Vágnerovi  za
písemné blahopøání k  mým 90. narozeninám.
                Rù�ena Moravcová

 Ing. Petru Vágnerovi za pøání
k narozeninám a za pøedání dárku zástupkyním mìsta.
                                                                                V. Halíøová

  Ing.  Petru Vágnerovi  a  paní
Zdeòce  Kleinové  za  blahopøání.  Dìkuji  také  Luká�ovi
Kalivodovi za krásný obrázek.
                       Hana Jandová

za  dal�í  pìkný  zá�itek,
který pøipravila dìtem z  Mateøské �koly ve Vele�ínì.

Po  loòském  pøedstavení  králièího  hopu  si  letos  dìti
mohly  zblízka  prohlédnout  a  pohladit  velblouda
dvouhrbého. Dozvìdìly se také plno zajímavých informací
a  zá�itky  z    akce  v    nich  pøetrvávaly  je�tì  dlouho  po
skonèení.

Je�tì jednou moc dìkujeme.
Mateøská �kola ve Vele�ínì

Vá�ení  ètenáøi  a  potencionální  dobrovolníci
celosvìtové kampanì �.

Ukliïme  svìt  je  dobrovolnická  úklidová  akce,  která
probíhá na území Èeské republiky jako souèást kampanì
Clean  Up  the  World.  Jejím  cílem  je  uklidit  nelegálnì
vzniklé èerné skládky a volnì pohozené odpadky.

Akci  Ukliïme  svìt  organizuje  od  roku  1993  Èeský
svaz  ochráncù  pøírody,  u  nás  zastoupený  ZO  ÈSOP
Vele�ín.  Partnerem  je  ka�doroènì  mìsto  Vele�ín.  Do
kampanì  se  ka�doroènì  zapojují  tisíce  dobrovolníkù.
Smyslem v�ak není  jen samotný úklid, úèastníci zároveò
posilují vztah k  pøírodì a prostøedí ve svém okolí.

Ve Vele�ínì  se  za  ,,normálních� okolností  zapojuje v
prùmìru 10 �  12 místních klubù  a  spolkù. Ve Skøidlech
máme i samostatnou jednotku, rodinu s  dìtmi.

Jarní  kolo  úklidù  zahájíme  v    sobotu  3.  dubna  a
ukonèíme 30. dubna 2021. Nejvýznamnìj�ím dnem úklidu
je 22. duben, kdy si pøipomínáme Den Zemì.

Prosím  úèastníky  tak  jako  v�dy:  na  obci  budou
pøipravené  pytle  a  formuláøe  pro  záznam  z    úklidu  (ke
sta�ení na stránkám mìsta a KIC). Doruèit mi  je mù�ete
buï osobnì nebo do  schránky MP na  radnici, popøípadì
zaslat naskenované na email.

Pokud  nav�tívíte  stránky  kampanì
, najdete tam i tematickou soutì� pro

úèastníky a spoustu dal�ích informací.

Pro  úèastníky:  sesbíraný  odpad  je  mo�né  odlo�it  po
vytøídìní do kontejnerù na  tøídìný odpad,  smìsný odpad
dejte  v    pytli  ke  kontejneru  u  radnice.  Pokud  sbíráte  ve
vzdálenìj�ích místech, volejte na mùj mobil,  domluvíme
se, co a jak.

Mno�ství  odpadù  a  poèet  úèastníkù  s    krátkým
komentáøem zapi�te do formuláøe.

Pøi  hromadnìj�í  akci  (co�  se  asi  nepodaøí),
nezapomeòte na dodr�ování pravidel naøízených vládou.
Dr�me si palce a ,,Ukliïme svìt�

za ZO ÈSOP Vele�ín
Jirka Rù�ièka

Tel: 739026248
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  Knihovna stále funguje v  re�imu výdejního zádveøí. To
znamená, �e knihy je tøeba si pøedem objednat telefonicky,
pomocí facebooku nebo emailem.
Knihy  pak  mù�ete  vyzvedávat  nebo  vracet  v    bì�né
výpùjèní dobì.
    Novì  pùjèujeme  i  AUDIOKNIHY.  Jejich  seznam  je
mo�né  si  prohlédnout  v    online  katalogu  knihovny  na
adrese  https://velesin.knihovny.net/lanius/,  kde  se  po
zadání písmene D do políèka � Signatura svazku zaèíná�,
zobrazí  celý  seznam  nabízených    CD.  Tøeba  nìkomu
mluvené slovo zpøíjemní procházku, práci na zahradì nebo
�ehlení.
 Tì�í nás zájem o spoleèné PLETENÍ �ÁLY. U� se nám
se�lo  pár  opravdu  pìkných  kouskù,  proto  neváhejte  a
pøipojte se. Staèí, kdy� do knihovny donesete svùj kousek
�ály (zhruba 20 cm �iroký a do 50 cm dlouhý) zhotovený
jakoukoliv  vhodnou  technikou,  tj.  pletený,  háèkovaný
nebo tøeba macramé. Volba vzoru a barev je jen na vás. Ke
svému kousku �ály pak pøipojte  lístek  s   va�ím køestním
jménem, datem zhotovení a ideálnì i s  nìjakým vzkazem.
K    �ále  toti�  existuje  deníèek,  kam  v�echny  ty  lístky
postupnì  vlepíme,  tak�e  tam  bude  celý  pøíbìh  na�í  �ály
zaznamenán.
  V dubnu chystáme pøekvapení také pro rodiny s  dìtmi.
Na plotì u hlavního vchodu do Z� bude na Velký pátek
2.4. vyvì�ena pohádka �JAK �LO VEJCE NA VANDR�,
ke které se bude vázat kvíz a køí�ovka. Pro ka�dého, kdo
by  se  chtìl  na�eho  jarního  lu�tìní  zúèastnit,  bude  kvíz  a
køí�ovka k    vyzvednutí  v    knihovnì nebo ke  sta�ení  a k
tisku  na  na�ich webových  stránkách. Úspì�ní  lu�titelé  si
pak mohou dojít do knihovny pro malou odmìnu. Snad se
nám  touhle  starou  pohádkou  podaøí  vykouzlit  úsmìv  na
tváøi dìtem i dospìlým a i kdy� jsme teï v�ichni schovaní
v  respirátorech, smích se pøece pozná i na oèích!
   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

Email: knihovna@velesin.cz, knihovna.info@velesin.cz
Web: http://knihovna.velesin.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/knihovnavelesin

    V    rámci  oslav  25  let
moderního  Mìsta  Vele�ín
pøijel  za  dìtmi  do  �kolky
velmi vzácný host:
 Velbloud Shajty. V  dobì,
kdy  se  nesmí  nav�tìvovat
ZOO,      ho  pozvala  D.
Javoøíková,  aby  se  dìti
mohly  seznámit  s    �ivým
zvíøetem, proto�e to je pro
nì ten nejkrásnìj�í zá�itek.
   Únor je sice zimní mìsíc,
ale 24.2.21 svítilo nádhernì
sluníèko,  bylo  17,6  °C,
tak�e to se Shajtymu moc líbilo. V  klidu se vyhøíval na
louce  pod  po�tou  a  spásal  trávu  kolem  sebe,  ale  v
okam�iku,  kdy  pøicházela  skupinka  dìtí  (v�dy  po
jednotlivých  tøídách),  tak  se  z    nìho  hned  stal  velký
showman.  Pózoval,  nechal  se  fotit,  a  kdy�  le�el,  tak
chvílemi nebyl pod hladícími ruèièkami dìtí ani vidìt�
Prostì  si  u�íval  zaslou�ený  obdiv  a  lebedil  si,  �e  je
centrem pozornosti.

 V�ichni    si  o  nìm  vyslechli  spoustu  zajímavostí  od
jeho  majitelky  p.Kráto�kové,  která  na  farmì  Záhostice
chová 13 velbloudù,+alpaky a lamy.

 ( ) .
Ale hlavnì jsme si  Shajtyho pohladili; po�krábali ho na
hrbech;  zazpívali mu písnièky;  vidìli, jak je hodný, jak jí
mrkev, jak má nádherné velké hnìdé oèi, �
 Kluci, holky i paní uèitelky mu slíbili namalovat obrázky
z    jeho  náv�tìvy,  na  kterou  urèitì  nikdy  nezapomenou.
Myslím, �e nejlépe je ta èirá radost vidìt na fotkách, ale
proto�e  do  zpravodaje  se  v�echny  nevejdou,  tak  jsem
fotky  vystavila  na  nástìnce  naproti  autobusovému
nádra�í, kde si je mù�ete dobøe prohlédnout.

D. Javoøíková

Dne 25.2.2021 byly
oèkovány  DPSky,
kde  své  slu�by
výhradnì
provozuje  Charita
Kaplice. Jedná se o
dvì  DPS  ve
Vele�ínì, v Kaplici a v Blansku.

Oèkování  provedla  hlavní  sestra  èeskokrumlovské
nemocnice  Mária  Vyhlidalová  a  vedoucí  lékaø
hemodialyzaèního støediska èeskokrumlovské nemocnice
Richard Kováø.
Oèkováno  bylo  vakcínou  Comirnaty  od  firem  Pfizer
a  BioNTech  a  naoèkováno  mìlo  být  bìhem  dne�ka  38
seniorù.

Sestøièka Mária Vyhlidalová sdìlila, �e dne�kem konèí
první  kolo  oèkování  seniorù  v  domovech  pro  seniory
a domovech s peèovatelskou slu�bou.
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Rádi  bychom  nabídli
na�e  slu�by  v�em
potøebným  lidem,  kteøí
peèují  o  svého
pøíbuzného v  domácím
prostøedí.  Pùsobíme  v
Èeském  Krumlovì  a
okolí  s    dojezdovou
vzdáleností cca 25km.

Domácí hospicová péèe
 ꞏ  Pomáháme nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí ŽÍT A
DO�ÍT DOMA.
 ꞏ  Poskytujeme  komplexní  zdravotněsociální  péči  24
HODIN DENNÌ v  domácím prostøedí.
 ꞏ  Tato péče je poskytována, pokud byla ukončena léčba
vedoucí  k    uzdravení  a  byla  doporuèena  léèba
PALIATIVNÍ.
 ꞏ  Přinášíme  podporu  a  pomoc  rodině  v    období  těžké
nemoci i zármutku.
 ꞏ  Nabízíme  možnost  zapůjčení  pomůcek  usnadňující
péèi.

Terénní odlehèovací slu�by
 ꞏ  Posláním  terénní  odlehčovací  služby  je  POMÁHAT
RODINÌ S  PÉÈÍ tam, kde je tøeba zajistit neustálou péèi
o  tì�ce nemocného v  domácím prostøedí.
 ꞏ  Péče  je  dostupná  od    8:00      16.00  h  a  vykonávají  ji
o�etøovatelky.
 ꞏ Slu�ba zahrnuje:
ü   péče o  osobní hygienu
ü   pomoc při stravování
ü   oblékání, přesuny, polohování
ü   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
ü   aktivizační činnosti
ü   dle dohody i  jiné činnosti

  do  slu�by  najdete  na
nebo na adrese Lipová

161, Èeský Krumlov.
Pro více informací volejte Mgr. Michaele Vr�níkové

Osobní  asistence  pøi  neziskové  organizaci  ICOS  Èeský
Krumlov  pomáhá  seniorùm  i  dìtem  a  dospìlým  se
zdravotním  posti�ením,  kteøí  potøebují  pomoc  druhých.
Nejèastìji  v    domácím  prostøedí,  ale  i  napøíklad  pøi
doprovodech k    lékaøi. Poèet klientù a zájemcù o slu�bu

Osobní  asistence,  která  funguje  ji�  od  roku  2008,  roste
ka�dý rok. V   dobì pandemie ale poèet zájemcù pøibývá
rychleji.  Zvlá��  u  seniorù,  kteøí  potøebují  pomoc,  ale
mohou pøes svá omezení èi onemocnìní zùstávat doma. S
podporou.  A  tou  je  Osobní  asistence,  která  se  jen  loni
pravidelnì starala o témìø 50 klientù.
�Stáøí,  nemoc  èi  zdravotní  posti�ení  nemusí  ihned
znamenat  odchod  do  ústavního  zaøízení,  dotyèný  mù�e
zùstat doma, kde je zvyklý �ít celý �ivot, kde to zná, cítí se
tu  dobøe  a  kde  je  ��astný,�  upøesòuje  Martina  Bártová,
vedoucí  slu�by  Osobní  asistence  a  pokraèuje: �Z    na�í
strany  jde  o  rùznou  míru  podpory  a  pomoci  �  nìkdo
potøebuje celodenní dohled a podporu, jiný jen napøíklad
pomoc  s    hygienou  a  zaji�tìním  stravy  èi  vaøením,  dal�í
potøebuje nákup, úklid, odvoz k    lékaøi. Jednomu postaèí
na�e  asistence  2x  týdnì,  jiný  ji  potøebuje  dennì  i
nìkolikrát.

Osobní asistence mù�e pomáhat ka�dý den v týdnu
Osobní  asistence  funguje  ka�dý  den  od  7  do  19  hodin
vèetnì  víkendù.  Tým  osobních  asistentek  vyu�ívá  6
slu�ebních  vozù,  jedno  z    aut  je  upravené  k    pøevozu
imobilních  osob.  Díky  vozidlùm  dojede  do  Vele�ína  i
v�ech okolních obcí. �Ke ka�dému klientovi pøistupujeme
velmi  individuálnì,  klient  si  sám  urèí,  jak  èastá  a  jak
dlouhá  bude  asistence,  s    èím  potøebuje  pomoci.  Na
základì  po�adavkù  klienta  je  v�dy  sepsána  smlouva  o
poskytování  osobní  asistence.  V    prùbìhu  mù�e  klient
smlouvu  roz�íøit  èi  upravit  tak,  aby  mu  co  nejlépe
vyhovovala,� dodává Martina Bártová.

V  pandemii potøebuje Osobní asistenci èím dál více lidí
Ingrid  Jílková,  výkonná  øeditelka  ICOS Èeský Krumlov
upøesòuje  aktuální  situaci:  �Tato  doba  prohlubuje  ji�
døívìj�í  sociální  izolaci  nìkterých  seniorù.  Dlouhodobé
omezení kontaktù s  rodinou, známými a pøáteli znamená
èasto  vìt�í  potøebu  osobní  asistence.  Zároveò  nezøídka
pandemie komplikuje pomoc dosud peèujících pøíbuzných,
kteøí  jsou  sami  nemocní,  v    karanténì  nebo musí  zajistit
péèi  o  dìti.� U  nìkterých  klientù  tak  asistence  pomáhá
èastìji  ne�  døíve,  u  nìkterých  jinak.  �Sna�íme  se  ale
navy�ovat na�e kapacity  tak, abychom vy�li vstøíc novým
potøebám,  i  novým  klientùm.  Jako  tým  osobní  asistence
jsme  od  listopadu  pravidelnì  testovány  a  dodr�ujeme
maximální mo�nou ochranu sebe a tím i na�ich klientù. I
díku  tomu zatím zvládáme poskytovat asistenci bez  toho,
ani� by se u nás nákaza objevila,� uzavírá Ingrid Jílková z
neziskové organizace ICOS Èeský Krumlov.
V  pøípadì, �e vy nebo èlen va�í rodiny potøebuje pomoc
Osobní asistence, neváhejte nás kontaktovat: Martina Bár
tová, vedoucí osobní asistence, email: bartova@latran.cz,
tel.: 773  58  77  58,  informace  naleznete  na:
www.asistence.krumlov.cz

Hana �ustrová, ICOS Èeský Krumlov

První  dávku  vakcíny  dle  paní  Vyhlidalové  by  na
Èeskokrumlovsku mìli mít v�ichni senioøi v kategorii 80+,
kteøí o vakcinaci po�ádali a zaregistrovali se.

Sami  senioøi  pokládali  panu  doktorovi  Kováøovi  èastý
dotaz, jestli pøijedou i podruhé.
Oèkování  v  DPS  Ve  Vele�ínì  se  po  2128  dnech  opìt
zopakuje  a  to  stejným  zpùsobem.  Senioøi  obdr�í  druhou
dávku a potvrzení o naoèkování.

Petr Skøivánek

èíslo 4  2021
vydáno ve Vele�ínì dne 30. 3. 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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(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 � 17:00
sobota                        8:00 � 13:00

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

Oznamujeme  obèanùm,  kteøí  vyu�ívají  nádoby  na
bioodpad, �e v období od bøezna 2021 do prosince 2021

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz:
(UPOZORNÌNÍ: první dubnový svoz probìhne

, proto�e v  pátek 2.4.2021 je
svátek.

Dal�í svozy
budou ji�
probíhat
tradiènì
ka�dý pátek.)
Poslední
svoz: 26.11.

Pátek: 3.12.,
17.12.
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Vá�ení  ètenáøi,  ka�dý by mìl vìdìt o  svém  rodi�ti,  o
svém  místì  a  okolí  kde  �ije,  vìdìt  alespoò  to
nejzákladnìj�í. Proto vám pøedkládám to nejzákladnìj�í o
Doudlebsku,  co  bylo  zpracováno  pøed  nìkolika  lety  pro
zpravodaj na�í sousední obce Øímov. Zároveò tímto dìkuji
M. Slintákovi a V. Koupalovi za souhlas s  pou�itím tìchto
èlánkù pro úèely Vele�ínského zpravodaje.

Ji�ní  Èechy  patrnì  kolonizovala  druhá  vlna
slovanského sídlení èeské kotliny, která mìla úzké spojení
s jihoslovanským prostorem. Pohyb slovanských kmenù na
pøelomu  6.  a  7.  st.  smìrem  na  západ  s    nejvìt�í
pravdìpodobností  vyvolali  Avaøi.  Èást  slovanských
obyvatel  historické  Volynì,  jí�  dominovali  Doudlebi,
pou�tí  své  území  a  vydává  se  podél  Karpat  k    jihu,  ale
posléze  zamíøí  na  západ  do  Pannonie  a  Podunají.  Jedna
vìtev tohoto nehomogenního dialektového kontinua dorazí
od  jihovýchodu  do  Èech,  kde  nejprve  osidluje  témìø
neobydlené  jihozápadní  a  východní  regiony  (jako  tzv.
mohylová kultura), posléze proniká na celé území (v rámci
expanze  kultury  obtáèené  zdobené  keramiky).  V    tzv.
starém  sídelním  prostoru  nará�í  na  relativnì  hustou
populaci  potomkù  první  slovanské  migraèní  vlny.
Výsledkem  slo�itého  integraèního  procesu  je  potom
utvoøení èeského národního spoleèenství (a od 10. století
utváøení èe�tiny).

Du�an  Tøe�tík  soudí,  �e  ji�  od  9.  století ��Èechové
jednali ve vztahu k   cizinì v�dy a bez výjimky jednotnì�,
��pøinejmen�ím v  9. století nevládl Èechùm nikdy jeden
kní�e,  a�  ji�  Pøemyslovec  nebo  ne,  ale  kmenové
shromá�dìní a celá øada kní�at spoleènì�. V  10. století
byl  pánem  Doudlebska  Slavník  (pùvodem  patrnì  ze
zlického  centra),  teprve  po  pádu  Slavníkovcù  r.  995
pra�ský kní�e (nejprve Boleslav II.). Vznikla �doudlebská
�upa�  (zmiòovaná  je�tì  k    roku  1349).  Pozdìji  se  �upa
spojuje v  jeden kraj s  Bechyòskem a Píseckem.
Pøibli�ný rozsah území Doudlebska lze dolo�it ji� (patrnì)
ji� od 9. � 10. stol. po Kr., hradi�tì  je pøipomínáno  jako
pomezní základna Slavníkovcù k  r. 981, v  prostøedí ranì

støedovìkých Èech  také o  století pozdìji  (v  souvislosti  s
obranou  Bøetislava  I.  proti  vpádu  nìmeckého  císaøe
Jindøicha i v   zakládací  listinì kapituly vy�ehradské (k r.
1088). Od XIII. století zanikají hradní úøady, od roku 1265
navíc narùstá význam novì zalo�eného královského mìsta
(Budìjovic), roste migrace nìmeckého obyvatelstva. K  r.
1291  se  pøipomínají  Doudleb�tí  z    Doudleb,  pozdìji  se
panství  dìlí  mezi  èeskokrumlovské  jezuity  a  mìsto
Budìjovice.

K  pùvodu nejji�nìj�ích skupin jihoèeského etnika a k
vývoji osídlení na Doudlebsku (popø. v  krajích okolních)
Poèátky slovanského osídlení Doudlebska sahají patrnì do
doby praslovanské, zøejmì v�ak nikoliv dále do minulosti
ne� do 7. století po Kr. Na promìnách osídlení a migraci
obyvatel  nejji�nìj�ího  úseku  Èech  (v  u��ím  smyslu)  se
jistì  podílely  pøírodní  zvlá�tnosti  krajiny.  Výzkum  na
Doudlebsku  se  proto  týká  zpùsobu  �ivota,  promìn
spoleèenských  vtahù  i  jazyka  usedlého  zemìdìlského
obyvatelstva  (od  Kletì  a  Køeme�ska  na  jihozápadì  po
Trhové Sviny na jihovýchodì).

Ajci � a� si (ajci, ajci, ajcisi, di� má táta opici � øíkadlo).
Almárka � truhla na obleèení, popø. na obilí, nikoliv skøíò.
Análka � Anièka.

Baba �  �molek ve  lnìné  látce,  chomáèek koudele,  èerný
mrak, koláè, buchta.
Babka (bapka) � kus tìsta, buchta bábovka, kovadlina.
Babouk  pavouk
Blemtanina � nechutné rozvaøené jídlo.
Bouèí � bukový porost.

Calta � houska, èastìji vánoèka.
Cinkostn � prosklená skøíò na sváteèní nádobí.
Cígl �  ruènì �itá  ta�ka, kabelka,  raneèek, pletená o�atka,
postroj, otì�e.
Cífrplot  �  oblièej  (dal  mu  takovou  ránu,  �e  mu  málem
rozbil cífrplot).
Cuchna � ne�ikovný, pomalý èlovìk,  (spí�e o nepoøádné
dívce, �enì).
Cmunda  bramborák
Èechák � obyvatel �nedoudlebského� území.
Èekuláda  èokoláda
Èudla � zka�ené jídlo.

Derchnout � trknout, strèit, zadrhnout (derchlo to /�kublo
to ).
Dìvkaø � výrobce tyèí kùlù na prádlo (speciální truhláøská
profese).
Dlouhá polízaèka � nepøíjemná vìc, nemoc.
Dohadunk � spor, stálé dohadování.
Draj�ak � prùsvit v korunách stromù �V noci mù�e èovek
podle drj�aku najít cestu�.
Drbanice, drbák � knedlík ze syrových brambor namodralé
barvy  �sebjenovskí  strouhaji  drbáki  na  �ebøinì,  míchaji
potuzou a vyøí ve Vidláòe�.
Drchtièka � ubohá slabá peøina, ze �pièek peøí.
Dycinky  v�dycky
Dyje� patro nad vjezdem do stodoly.
Dýmí, dejmí � otok od zubù, v tøísle apod.
Dy� já dobøe� já vím, v�dy� já to taky chápu.

Pokraèování historie i slovníku v pøí�tím èísle
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Spoleènì  s  orchestrem  Police  Symphony Orchestra  z
Police  nad  Metují  nabídneme  bìhem  dubna  bezpeènou
kulturu i v na�em mìstì. Plakáty budou vyvì�eny 7.dubna.

Cesta ke kultuøe  je v posledním roce  trnitá a ne v�echno
doká�e zprostøedkovat online prostor, ale i za nìj buïme
vdìèní.  Mladí  hudebníci  z  Police  Symphony  Orchestra
(PSO) z Police nad Metují se také nevzdávají a pøipravili

projekt �Na vidìnou!� a ne�
se  budou  moci  se  svými
posluchaèi  potkat  tváøí  v
tváø, rozhodli se vstoupit do
veøejného prostoru s novým
typem  kulturního  vy�ití.
Tentokrát si dali za cíl o�ivit
plakátovací  plochy
speciálními  plakáty,  které
vás  díky  své  interaktivní
slo�ce  mohou  pøenést  do
koncertních sálù.

  Zakoupené  vstupenky
zùstávají v  platnosti.

Zakoupené
vstupenky zùstávají v  platnosti.

Tentokrát se bude  jednat o slavnost mìsta, která se bude
vztahovat k  25. výroèí udìlení statutu mìsta a 630. výroèí
pový�ení Vele�ína na trhové mìsteèko. Pøipravujeme také
speciální  èíslo  Vele�ínského  zpravodaje,  kde  se  doètete
mnoho  z    vele�ínské  historie  a  najdete  zde  zajímavé
fotografie z  dávné minulosti a� po souèasnost.

O ve�kerých zmìnách vás budeme prùbì�nì informovat na
www.kicvelesin.cz  a  FB KIC Vele�ín.  Tel:  380  331003,
kino@kinovelesin.cz.
Podklady  do  zpravodaje  zasílejte  na
zpravodaj@kinovelesin.cz.  Ruènì  psaná  podìkování
mù�ete  vhodit  do  schránky  na  budovì  kina  (schránka  je
oznaèena KIC � podìkování jsou zdarma).

Pøejeme v�em hlavnì zdraví a zachovejte nám pøízeò.

Série  plakátù  toti�  obsahují  unikátní ,  které
budou výtvarnì zpracované. Pod ka�dým z nich se skrývá
jiná  skladba  z  koncertù  Police  Symphony  Orchestra  a
vìt�ina mobilních zaøízení je umí intuitivnì naèíst. Pokud
kód naètete, uvidíte pøevá�nì koncertní provedení skladeb,
které má orchestr takzvanì v �uplíku, s milými hosty jako
jsou  napøíklad  Vendula  Pøíhodová,  Jan  Cina,  Kühnùv
smí�ený sbor, Balet Národního divadla a mnoho dal�ích.

Potkat se s plakáty bude mo�né od dubna ve mìstech a
obcích,  která  se  pøipojí  k  projektu .  Pro
zpøíjemnìní procházky pak bude staèit mobilní telefon, v
nìm pøístup k  internetu a volba  trasy  tak, abyste objevili
v�echny hudební  dárky,  které pro Vás Police Symphony
Orchestra  pøipravil.  Variant  �hrajících  plakátù�  je  hned
nìkolik a nabídnou Vám i u nás ve mìstì sice zaznamena
nou, ale pøesto vlastnì �ivou kulturu.

Tak Na vidìnou!
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Pøíbìh vele�ínského adventu se odehrál u� roku 2015,
rok  poté  byl  zveøejnìn  na
webových  stránkách,  kde  se
setkal  s    nad�eným  pøijetím
nejen  ve  Vele�ínì.  Tak�e  se
o  dal�í  dva  roky  s    novým
úvodem objevil na stránkách
znovu  a  zase  udìlal  radost.
Loni  vy�el  ve  Vele�ínském
zpravodaji  prvnì  tiskem,  v
listopadu jeho èást o betlému
pana  Rouhy,  v    prosinci  o
Rybovì  vánoèní  m�i
v    provedení  na�eho
pìveckého  souboru  nejprve
ve Zlaté korunì a pak pøímo

  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 :  Kino pí.Rù�ièková tel.: 380 33 10 03, email:
kino@kinovelesin.cz

ve Vele�ínì.
  A teï celý text vychází v  nové knize Milana Ko�eluha
Litoraly.
Je  to  první  autorova  kniha,  která  se  netýká  pøímo
Novohradských hor,  ale  je  výbìrem z  textù,  které Milan
Ko�eluh zveøejòoval na svých webových stránkách.
Nìkteøí z  vás ty stránky nejen znáte, ale také pravidelnì
nav�tìvujete a tedy jste texty u� asi i èetli.
  Pro vás ostatní knihu pøedstaví sám autor.
�Do  knih  o  Novohradských  horách  jsem  vkládával
i  literární  texty,  ètenáøe  vìt�inou  zaujaly  a  obèas  po mì
chtìli, abych jich psal víc. Tak jsem si v roce 2019 ulo�il
jako domácí úkol napsat a zveøejnit ka�dý týden jeden text.
Proto�e jsem dopøedu vìdìl, �e se budu pohybovat nìkde
v  trojúhelníku mezi fejetony, esejemi a povídkami, chtìl
jsem  je  propojit  spoleèným názvem,  tak�e  vznikl  litoral.
To  slovo  jsem  si  mírnì  nesprávnì  vypùjèil  z    pøírody,
hodnì  volnì  znamená  místo  setkávání  a  prolínání
se  rùzných  prostøedí.  Sám  o  sobì  bych  øekl,  �e  se  jako
autor i èlovìk èasto pohybuju na pomezích rùzných svìtù.
Nìkteré litoraly jsou o dne�ních spoleèenských tématech,
jiné  o  zapomenutých  fenoménech  a  osobnostech,  také
o  mých  vzpomínkách,  dva,  bohu�el  smutné,  jsou
o Novohradských horách a asi ètvrtina  je na�tìstí veselá,
celkem je v  knize ètyøicet textù�
  Knihu  lze  zakoupit  na  autorových  stránkách
www.milankozeluh.cz nebo objednat pøes    kanceláø KIC
Vele�ín.
Cena: 280, Kè
Kontakty :  Kino pí.Rù�ièková tel.: 380 33 10 03, email:
kino@kinovelesin.cz
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 ve
Vele�ínì, mù�e být i
neudr�ovaná, zarostlá,
v jakémkoliv stavu.
Tel 602505779


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

Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
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,
tel.: 380 331 003,
email: zpravodaj@kinovelesin.cz

  mikroregionu  Pomal�í:
www.pomalsi.cz

 � rezervace míst:
tel:  721 375 895 ( Lenka Faltová )

Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních
srazù

 � rezervace vstupenek online:
program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina
mo�nost  rezervace  max.  4  vstupenek  z  jednoho
poèítaèe

Rezervace dal�ích prostor na pøedná�ky  a �kolení
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
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