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Vá�ení  obèané,  po  více  ne�  roce  intenzivních  pøíprav
známe  výsledky  architektonické  soutì�e  na  podobu
spolkového  domu  na  námìstí,  respektive  nám  v�em  dobøe
známé �Podkovy�.

Podkovu postavili Vele�áci v  tzv. �akci Z�  v  80. letech.
Mo�ná i Vy osobnì jste se na stavbì podílel/podílela. Pokud
ano,  pak  Vám  patøí  velké  podìkování!  Díky  Va�í  aktivitì
a  aktivitì  dal�ích  obèanù mìl Vele�ín  (a  stále má)  kulturní
dùm, kde se konaly spoleèenské akce, plesy,  taneèní kurzy,
svatby, besídky. Restaurace mìla své stálé hosty�tamgasty,
kteøí  se  pravidelnì  scházeli  na  páteèní  (i  sobotní)  pivo!  :)
Mnoho  z  nás  má  na  Podkovu  krásné  a  nezapomenutelné
vzpomínky!

Podkova  skvìle  fungovala  dlouhou  dobu.  Bohu�el,
technický  stav,  energetická  nároènost  a  vnitøní  dispozice
vedly  k  tomu,  �e  je  v  dne�ní  dobì  budova  nevyu�itá
a prázdná. Zastupitelstvo se shodlo na nutnosti rekonstrukce,

pøièem�  jako  nejekonomiètìj�í  varianta  zvítìzila  náhrada
Podkovy budovou zcela novou.

Mìsto  vypsalo  architektonickou  soutì�,  její�  výsledky
vidíte na  stránkách zpravodaje. Do  soutì�e  se pøihlásilo 19
soutì�ních  týmù.  Vítìzný  návrh  vypracovalo  studio  Karel
Filsak architekti. Návrh poèítá  s  restaurací orientovanou do
námìstí, na ni� bude navazovat budova multifunkèního sálu,
umístìná do dvora. Díky uskoèení severní fasády bude mo�né
projít z námìstí do dvora a ke kinu. A proè zvítìzil právì tento
návrh?

Odborná  porota,  slo�ená  z  renomovaných  architektù,  se
shodla,  �e  vítìzný  návrh  je  umìøený  lokalitì  a  respektuje
okolní  zástavbu.  Porota  vyzdvihla  také  øe�ení  pøedprostoru
restaurace  v  podobì  uskoèeného  loubí  nabízející  kryté
venkovní  posezení  s    výhledem  na  námìstí.  Porota  ocenila
i návrh dvora, který umo�ní konání rùznorodých komunitních
akcí.

Pøipomenu,  �e multifunkèní  sál  by mìl  �ít  po  celý  rok:
Budou ho vyu�ívat vele�ínské spolky a sportovní kluby.

Pøíprava soutì�e byla nároèná. Nyní nás èeká projektování
a upravování studie na míru potøebám mìsta a spolkù. Dìkuji
obèanùm,  spolkùm,  klubùm  a  zastupitelùm,  kteøí  se  do
pøípravy zapojili. Vìøím, �e za to úsilí to bude stát! A tì�ím
se, a� si spolu dáme pivo v nové Podkovì!

Petr Vágner, starosta
Více fotografií a hodnocení odborné poroty najdete na webu:
https://velesin.cityupgrade.cz/soutez/

   Vizualizace vítìzného návrhu
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Vá�ení ètenáøi.
Máme  za  sebou  pomìrnì  hektický  duben,  kdy  jsme

rozjí�dìli  stavby  na  komunikacích.  S    tím  pøi�la  i  doèasná
omezení v  dopravì. Pøes snahu policie ÈR i na�í MP se v�dy
nedaøilo  ukoèírovat  neukáznìné  øidièe  kamiónù,  kteøí
nerespektovali  zákaz  vjezdu  a  prohnali  se  støedem  mìsta,
nìkdy i Sídli�tìm. Mìsto, spoleènì se ZD Netøebice, vyu�ilo
mo�nosti pøi frézování E55 a nechalo polo�it vrstvu recyklátu
na komunikace v   okolí zahrádek a kynologického cvièi�tì.
Snad nám povrchy vydr�í�

Zdárnì  jsme  dokonèili  roz�íøení  sbìrného  dvora,  zase
budeme  moci  o  nìco  vylep�it  poskytované  slu�by.  Více
k  odpadùm vás bude informovat ,,oficiální kanál�.

Komise  �ivotního  prostøedí  pøipravuje  schéma  pro
náhradní  výsadbu  zelenì  za  stromy  pokácené  z    dùvodu
stavby  køi�ovatky.  Chceme  oslovit  i  soukromé  vlastníky
pozemkù s  prosbou o umo�nìní výsadby stromù v  nejbli��ím
okolí stavby � vrátit zeleò tam, kde se ubrala. Snad najdeme
pochopení pro tento zámìr. Pøíklad mù�ete vidìt u parkovi�tì
za  fontánou,  kde  jsme  dosázeli  keøe  znièené  pøi  opravì
prasklého výtlaèného potrubí z  ÈOV.

U  pøírody  je�tì  zùstanu:  jarní  kolo  celosvìtové  akce
Ukliïme  svìt  skonèilo  v    na�em mìstì  k    30.4. Vzhledem
k    situaci  (omezení  shroma�ïování), nebyla úèast na poèty
lidí  nijak  velká,  ale  ka�dý  se  poèítá.  Uklízet  v    pøírodì
mù�eme celý  rok.  Je�tì  lep�í  je  ale odnést  si  domù v�e,  co
jsme si do pøírody pøinesli.

Informace  k    probíhajíci  ,,revizi  katastru�  :  vzhledem
k  rostoucímu  mno�ství  nesouladù  v    KN,  doporuèila  rada
mìsta oslovit co nejvíce vlastníkù pozemkù v   katastrálním
území  Vele�ín,  získat  jejich  souhlasy  a  po�ádat
o Pozemkovou úpravu. V  katastrálním území Chodeè se nám
to  povedlo.  Pro  zaregistrování  �ádosti  je  potøeba  souhlasy
vlastníkù cca 70% výmìry v  území. Nebude to jednoduché.

o  dopravì  jsem  psal  v  minulém  èísle  zpravodaje
a nevyhnu se jí ani tentokrát. Na silnici E55 budujeme novou
køi�ovatku  a  zároveò  s  tím probíhá obnova povrchu  silnice
v  celém  úseku  kolem  Vele�ína.  Osobní  vozidla  jezdí
objí�ïkou  pøes  mìsto.    Mìstská  a  státní  policie  pokutuje
øidièe  nákladních  vozù,  kteøí  nerespektují  objízdnou  trasu
znaèenou  pøes  Èeský Krumlov  a  jezdí  pøes Vele�ín.  Tento
stav budeme muset vydr�et do 22. kvìtna, kdy zaène poslední
fáze budování køi�ovatky (E55 bude prùjezdná, køi�ovatka od
Budìjovické  nikoliv).  Aktuální  informace  budou  na  webu
mìsta.

Pokroèila pøíprava k vybudování nové odstavné plochy na
Sídli�ti. Se�el jsem se s pøedsedy SVJ domù 465466 a 504
505,  u  kterých  plochu  plánujeme.  Diskutovali  jsme  spolu
podobu budoucího parkovi�tì. U schùzky nechybìl mìstský
architekt. Probìhla také anketa mezi obyvateli domu. Radní
mìsta u� dali projektu zelenou. Realizaci chceme stihnout na
podzim.

Bìhem jara se zamìstnanci pracovní èety vrhli do zlep�ení
vzhledu  mìsta  (èi�tìní  komunikací  a  chodníkù,  nádob  na
odpad,  údr�ba mobiliáøe,  nátìry  prvkù na  dìtských høi�tích
a dal�í). Dìkuji pracovníkùm èety a zároveò v�em spolkùm
i  jednotlivcùm, kteøí  se zapojili do akce �Ukliïme Èesko!�
Na  závìr  chci  podìkovat  Luká�i  Rù�ièkovi,  který  byl
dlouholetým  èlenem  pracovní  èety  a  po  nìkolik  let  i  jejím
vedoucím. Dìkuji za odpracovanou práci ve prospìch mìsta
a pøeji mnoho úspìchù v dal�ím profesním �ivotì!
V�em pøeji pìkný kvìten!

Petr Vágner, starosta

Na závìr bych rád podìkoval spoleènosti Kámen a písek,
spol. s r.o. z  È. Krumlova za darování kamene o váze 1600
kg  na  vybudování  místa,  pøipomínajícího  pomoc  na�ich
obyvatel vìzòùm z  ,,transportù smrti� v   kvìtnu 1945. Tato
my�lenka  �ákynì  6.  roèníku  Z�  spojila  ji�  nìkolik  firem,
spolkù,  klubù  i  jednotlivcù  a  dokazuje,  �e  lidé
nezapomínají�� Díky.
Pøeji krásný Máj�.

 Na závìr jako v�dy nìkolik kontaktù pro pøípad potøeby:
MP Vele�ín � 736  600  799,

pøedák prac. skupiny � 603 537 754
Jirka Rù�ièka, místostarosta � 739  026  248,

ruzicka@velesin.cz

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.

                                                                EO MìÚ Vele�ín

èíslo 5  2021
vydáno ve Vele�ínì dne 30. 4. 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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  panu  starostovi  Ing.Petru  Vágnerovi,  paní
Kleinové za obèanskou komisi a Kaèence Gajové z   2.C za
gratulaci k  mým narozeninám.          Bohumil Barek

 starostovi Ing. Petru Vágnerovi za písemné
blahopøání k mým narozeninám.                Jana Krátká

 MÚ Vele�ín p. ing. Petru Vágnerovi, paní Zdeòce
Kleinové za blahopøání k mým 70.narozeninám a �ákovi 1.A.
Martínkovi  Hanzalíkovi  za  obrázek.  Dík  patøí  také  za
blahopøání peèovatelkám CHPS Vele�ín.

Marie Bobrová

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za
povzbudivou  podporu  na  lù�ko  v  èeskobudìjovické
nemocnici,  kde  jsem  byl  nìkolik  týdnù  hospitalizován.
Potì�ilo mne to.             Boøivoj Havlíèek

V    první  polovinì  dubna  t.r.
neèekanì,  v    nedo�itých  77    letech,
ode�la  paní  uèitelka  Mgr.    Julie
Gregorová.  Znala  jsem  ji  velmi
dlouho,  uèila mì  na  základní  �kole,
stejnì  jako  pozdìji moji  dceru,  byla
i mojí tøídní uèitelkou. Na�e cesty se
nìkolikrát  protnuly  v    pracovní,  ale
i  soukromé rovinì, proto si dovoluji
na paní uèitelku zavzpomínat.

Paní  Gregorová  vystudovala
v letech 1960�1964 obor ruský jazyk
a  hudební výchova na  Pedagogické
fakultì  v    È.  Budìjovicích.  Poté
pùsobila  krátce  na  �kole  v    Kaplici

a  pak  dlouhá  léta,  a�  do  svého  odchodu  do  dùchodu,  na
základní  �kole  ve    Vele�ínì.  Uèila  pøedev�ím  ru�tinu
a �hudebku�, ale také dìjepis a  pozdìji nìmèinu. Z  tohoto
jazyka slo�ila u� v 70.    letech státní zkou�ku a své znalosti
zúroèila zejména po roce 1989, kdy zaèala nìmèinu uèit na
základní  �kole  i    v    jazykových  kurzech  a  na  svých
soukromých hodinách. Øada z  nás se tehdy znovu stala jejími
�áky  na  kurzech  nìmèiny,  které  byly  vypisovány  obecním
úøadem a konaly se na radnici.

Paní  Gregorové  nikdy  nebylo  lhostejné,  co  se  dìje  ve
�kole, ve mìstì, ve  spoleènosti, sama se také spoleèenského
a politického  �ivota  aktivnì úèastnila,  pùsobila  v    obecním
zastupitelstvu,  zasedala  pravidelnì  ve  volebních  komisích,
byla  domovní  dùvìrnicí  a  posléze  a�  dosud  pøedsedkyní
Spoleèenství  vlastníkù  v    panelovém  domì,  kde  s  rodinou
�ila. Vedla  dìtský pìvecký sbor pøi Z� ve Vele�ínì a  sama
také  zpívala,  zejména  ve  vynikajícím  vele�ínském
Chrámovém sboru pod vedením sbormistrynì Marie Pe�kové,
své  sestøenice. Sna�ila  se  být  na ka�dé  zkou�ce  a  na v�ech
vystoupeních, dlouhá léta a� do souèasné doby vedla kroniku
sboru. Kromì  hudby  a    výuky  jazykù mìla  i  jiné  koníèky,
pøedev�ím èetbu, zahradnièení a pozdìji vycházky po  okolí
Vele�ína.  Radost  jí  pøiná�elo  také  cestování.  Po  roce  1989
k    nìmu  mìla  mnoho  pøíle�itostí,  nav�tívila  asi  15
evropských zemí, a� u� na zájezdech s  Chrámovým sborem,
nebo soukromì.

Ani  po  odchodu  do  dùchodu  paní  Gregorová  nijak
nerezignovala  na  aktivní  �ivot.  Vypomáhala  na  základní

�kole  v  Malontech,  v  Trhových  Svinech,  douèovala,
spolupracovala  s    jazykovými  �kolami,  vedla  soukromé
hodiny  nìmèiny  a  ru�tiny,  v    posledních  letech  vyuèovala
také    èe�tinu  pro  cizince. Mìla  obdivuhodný  zájem  o    v�e
nové,  dokázala  vyu�ít  i  svého  talentu  komunikaèního
a  organizaèního.  A    obìtavì  se  starala  také  o  svou
rozvìtvenou  rodinu.  Paní  uèitelka  v�dycky  podpoøila  toho,
kdo se o nìco dobrého sna�il, kdo se chtìl nìco nauèit, zlep�it
se. Pak bez rozmý�lení, ochotnì a nezi�tnì pomáhala. Vadilo
jí ale, kdy� se nìkdo flákal, vymlouval se, nejednal na rovinu.
Pak dokázala být pøísná a  nekompromisní.

Paní  uèitelku  Gregorovou  jsem  v�dycky  mìla  ráda
a vá�ila si jí. Obdivovala jsem její èinorodost, elán a vitalitu,
chu� stále se pou�tìt do nových vìcí a  pøi  ka�dém setkání
jsem si uvìdomovala, �e se vùbec nemìní, �e je poøád stejná
jako za  mých �kolních let. Inspirovala své �áky a kolegy svou
lidskostí a silným sociálním cítìním, ale i svým rozhledem,
svou  pracovitostí  a  pevnou  vùlí,  která  jí  pomohla  pøekonat
ve�keré strasti, které jí osud od útlého mládí pøichystal.
Díky  tomu  v�emu  byla  platnou  a  oblíbenou  uèitelkou
i  kolegyní  na    základní  �kole ve Vele�ínì  i  jinde,  ovlivnila
celé generace �ákù i kolegù.

Budeme vzpomínat v  dobrém, paní uèitelko!
Marta Vágnerová (Davidová)

Odchod  paní  uèitelky  Gregorové  mì  osobnì  velice
zaskoèil. Setkávala jsem se s  ní u� od útlého vìku, kdy mì na
základní  �kole  uèila  nejprve  ru�tinu  a  hudební  výchovu,
a  pozdìji  i  nìmèinu. Vidím  ji  jako  neúnavnou  �kantorku�,
která mìla stále dostatek energie a moc se sna�ila nás nìco
nauèit. Dnes u� si dovedu pøedstavit, kolik  jí  to dalo práce,
proto�e  jsme  ji  nìkdy  opravdu  hodnì  zlobili.  Ona  pøitom
neztrácela  nadìji,  �e  její  snaha  nìkam  povede
a vynahrazovala si to pøedev�ím pøi vedení �kolního dívèího
pìveckého sboru.   Jezdily  jsme  po  v�elijakých  soutì�ích
a byly jsme docela úspì�né. Vzpomínám si, jak pevné musela
mít  nervy,  kdy�  jsme  zpívaly  na  soutì�i  �Písnì  pøátelství�,
kde se zpívalo v  ru�tinì a polovina z  nás neumìla poøádnì
slova. Navíc jsme byly �puber�aèky�, které si z   nièeho nic
nedìlaly.  A  ostuda  to  nìkdy  byla  ukrutná.  Nicménì  paní
uèitelka  Gregorová  to  nevzdávala.  Pøihla�ovala  nás
ka�doroènì na soutì� �Rudý karafiát�, kde se zpívalo sólovì
nebo  v    duu  a  tam  jsme  jí  vìt�inou  dìlaly  radost.  Jenom
jednou si pamatuji, �e jsme nedaly na její rady a pøed soutì�í
jsme si daly v �Mlíèòáku� v  Èeských Budìjovicích zmrzlinu.
Pak  jsme  ze  sebe  nevydaly  poøádný  tón. U�  si  nepamatuji,
jestli  se  na  nás  zlobila,  ale muselo  ji  to mrzet.  A  poslední
�trapas� na který si vzpomínám byl, kdy� nás jako �ákynì 8.
tøídy  pozvali,  abychom  zazpívaly  na  obecním  úøadì  pøi
oficiálním  zaøazení  brancù  (mladých  klukù,  kteøí  �li  na
vojnu). Asi si v�ichni dovedete pøedstavit, �e to moc nevy�lo.
Kluci nebyli  úplnì  støízliví  a v�emu  se  smáli.   My  jsme  se
smály také a tím v�echno skonèilo. Z  mého dne�ního pohledu
mohu  øíci,  �e  s    námi mìla  �svatou  trpìlivost�  a  vùbec  se
nedivím, �e nìkdy míra její trpìlivosti pøetekla.

Pozdìji  jsem  s    ní  zaèala  spolupracovat,  kdy�  jsem
nastoupila do své funkce v  kulturním a informaèním centru.
Organizovala  jsem  jazykové  kurzy  pro  veøejnost  a  paní
uèitelka Gregorová nìkolik let vedla kurzy nìmèiny. Na tìch
vládla  uvolnìná  atmosféra  a  dost  jsme  se  nasmáli.  Paní
uèitelka  si  ráda  povídala,  ráda  se  smála  a  stále  ji  v�echno
zajímalo. Nikdy  jí nebylo  lhostejné,  co  se ve Vele�ínì dìje
a sama se do dìní aktivnì zapojovala. Rozhovory s  ní byly
v�dycky dlouhé, ale jí �lo opravdu o øe�ení problému.

Byla  to  �otevøená  du�e�,  která  v    dobrém  poznamenala
mnoho generací Vele�ákù. Urèitì si ka�dý z  nás na ní v srdci
zachová nìjakou vzpomínku.

Hanka Rù�ièková
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Je  to  u�  pár  mìsícù,  co  jsme  byli  donuceni
pøesunout  na�i  èinnost  do  virtuálního  svìta. Ale
nezastavilo  nás  to,  pravidelnì  se  ka�dý  týden
scházíme  online.  Povídáme  si,  co  kdo  nového
za�il, jak se nám daøí a co nás trápí. Hrajeme hry,
kreslíme,  zpíváme  a  sna�íme  se  zaøadit  do

programu  i  trochu  toho  pohybu.  Zvládli  jsme  si  udìlat
i  �táborák�,  i  kdy�  chybìla vùnì  smùly  a  zvuk praskajícího
ohnì.

Jednu  schùzku  jsme  mìli  také  hosta,  skauta  ze
vzdálených  Králík,  jeho�  velkým  koníèkem  je  kouzlení
a  pøipravil  pro dìti  krátkou ukázku. Nìkteré  z    nich  se  do
programu zapojily a z   ohlasù soudím, �e to bylo pøíjemné
zpestøení.
Také  se  pøipravujeme na  tábor  a  pevnì  v�ichni  vìøíme,  �e
probìhne  v    podobném  duchu  jako  loni.  V�ichni  se  moc
tì�íme na spoleènì strávený èas.
Stále sháníme pro na�e skauty klubovnu. Kdyby nìkdo vìdìl
o  nevyu�itém  nebytovém  prostoru  za  symbolický  nájem,
mù�e nás kontaktovat na mailu albatrosvelesin@skaut.cz.

Za skautský oddíl Kvìta To�ilová
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K    tomuto  výroèí  vydal Mìstský  úøad Vele�ín    v    roce
1996  bro�uru,  ve  které  popisuje  historické  události,  které
tomuto významnému kroku pøedcházely.

Pracovníci  Kulturního  a  informaèního  centra  mìsta
Vele�ín  chtìjí  na  tuto  bro�uru  navázat  a  v    souèasné  dobì
shroma�ïují  podklady  pro  tisk  dal�í.  Ve  spolupráci
s  kronikáøkou  Vlastou  Ferencziovou  proèítáme  kroniky
mìsta,  za  pomoci  Franti�ka  �rámka  hledáme  v  archivech
fotografie  a  celkovì  mapujeme  dìní  ve  Vele�ínì  za
uplynulých  25  let.  Nacházíme  mnoho  �pokladù�,  o  které
bychom  se  s    vámi  chtìli  podìlit.  Proto�e materiálù máme
opravdu hodnì, zaèneme vám je od  tohoto èísla zpravodaje
pøedstavovat. Kolega Jaroslav Bartizal sepsal nìkolik èlánkù,
na  které  èerpal  materiál  hlavnì  z  �Dvou  knih  o  Vele�ínì�
autorù Rù�eny Jandové a Milana Holakovského, která vy�la
v  roce 1991. Rádi bychom vám také pøedstavili mu�e, kteøí
se  vystøídali  ve  vedení  mìsta  a  popøípadì  i  èleny
zastupitelstev. Proto vydáme speciální srpnový zpravodaj, ve
kterém  by  mìly  být  hlavnì  fotografie  a  krátké  komentáøe
k nim.

Na 7. srpna 2021 pøipravujeme ve spolupráci s   mìstem
Vele�ín slavnost k  25. výroèí udìlení statutu mìsta, ale také
k    pøipomínce  630  let  od  pový�ení  Vele�ína  na  trhové
mìsteèko.  Slavnost  by  se  mìla  odehrát  na  historickém
námìstí pod radnicí. Zároveò chystáme výstavu srovnávacích
fotografií  objektu  bývalého  kostela  sv.  Filipa  a  Jakuba,  od
jeho�  rekonstrukce  ubìhne  v    záøí  leto�ního  roku  deset  let.
Výstavu  byste mìli  shlédnout  v    rámci  chystané  slavnosti.
Fotografií  k    rekonstrukci  objektu máme hodnì  a kolegynì
Marcela �eniglová se pokusí vybrat ty nejzajímavìj�í.

V  roce 2009 natoèila spoleènost NuArt krátký dokument
o  Vele�ínì.  Najdete  ho  na  tomto  odkazu:
https://youtu.be/fCaX9kRA8V8.  Na  tento  dokument
navá�eme  a  po  domluvì  se  spoleèností    MERIDI  s.r.o.
a Regionální televizí CZ, která natáèí Vele�ínský video�urnál,
zdokumentujeme historii a dìní ve Vele�ínì za uplynulých 25
let.  Odkaz  na  tento  záznam  budete  mít  v    srpnovém  èísle
Vele�ínského zpravodaje k  dispozici.
Za 25 let se toho ve Vele�ínì hodnì zmìnilo. Jako obyvatelé
Vele�ína si mnohdy ani neuvìdomíme, co v�echno se kolem
nás dìje a jak se mìní tváø na�eho mìsta.
Doufám,  �e  nám  okolnosti  dovolí  se  v    srpnu  setkat  na
Oslavách mìsta Vele�ína a budeme se na vás tì�it.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Na cestì ke statutu mìsta urazil Vele�ín více ne� osm set
let  dlouhou  dráhu.  Tato  dráha  byla  lemována  obdobími
úspì�nìj�ími, ale samozøejmì i hor�ími. Dnes víme, �e první
lidé  sídlili  na  ostrohu  ve  Strahovì  je�tì  daleko  døíve,  ji�
v  star�í dobì bronzové  (2000 � 1600 pø. n.  l.). Éra  rozvoje
zaèala  v    devátém  století  v    období  rozkvìtu  slovanských
hradi��  s    pøíchodem  kmene  Doudlebù.  K    souvislej�ímu
osídlení  Vele�ínska  do�lo  zøejmì  a�  v    období  výstavby
hradu. Hrad  byl  zalo�en  v    první  tøetinì  13.  století  králem
Pøemyslem  Otakarem  I.  Jeho  hlavním  úkolem  bylo  posílit
královskou moc v  okrajové a málo obydlené èásti øí�e.

Prvními  osídlenci  byli  lidé,  kteøí  se  úèastnili  výstavby
hradu,  a�  u�  pøímo  jako  øemeslníci  a  dìlníci  nebo  osoby

starající  se  o  jejich  potravu,  nocleh  apod.  Právì  tato  druhá
skupina mìla velký význam pro dal�í vývoj Vele�ína. Poèet
lidí  stále  rostl,  pøicházeli  nejen  noví  øemeslníci,  ale  také
zemìdìlci.  Toto  osazenstvo  se  pøemìòovalo  v    obyvatele
podhradí,  jejich� úkolem bylo v�estrannì  zaji��ovat  provoz
hradu.

Dal�í  osadníci  pøicházeli  zøejmì  od  severu  proti  proudu
øeky  Mal�e  a  obec  se  pomìrnì  rychle  rozrùstala.  Brzy
pøerostla  rámec  podhradí  jako  zásobárny  hradu.  Noví
osadníci stavìli døevìná obydlí, mýtili  lesy a zakládali pole
a pastviny. Svou ob�ivu nacházeli pøedev�ím v  chovu skotu,
vepøù,  ovcí  a  drùbe�e,  ale  také  v    pìstování  obilí,  hrachu
a zeleniny. Nezanedbatelný byl  také  rybolov v   Mal�i  i  lov
lesní zvìøe.

Jak se Vele�ín  rozrùstal, bylo  tøeba najít místo pro stále
nové domy. Nejen proto pokraèovala zástavba jihozápadním
smìrem. Druhým dùvodem byla zmìna hlavní obchodní trasy
smìøující  na  jih,  která  po  zalo�ení  Èeských  Budìjovic  ji�
nevedla kolem øeky pøes bývalé správní støedisko Doudleby,
ale z  Budìjovic pøímo na Linec, tak jak ji známe dnes.

Ka�dé  poøádné  osídlené  místo  získalo  od  své  feudální
vrchnosti øadu milostí, výsad a privilegií. Ani Vele�ín nebyl
výjimkou. Pový�ení na trhové mìsteèko v  roce 1391 pøineslo
právo  poøádat  týdenní  a  dva  výroèní  trhy  �se  v�emo�ným
obchodem�. Letos  je  to  tedy 630  let  od  této  události,  která
spolu s  následujícími dal�ími privilegii, ale i úlevami, znaènì
pøispìla k  dal�ímu rozvoji a regionálnímu významu na�eho
mìsta. Za den, kdy byl Vele�ín pový�en na trhové mìsteèko,
pova�ujeme 1. prosinec 1391. Na �ádost vele�ínské vrchnosti
Jindøicha III. z Ro�mberka tehdy král Václav IV. tého� roku
propustil  hrad  i  panství  Vele�ín  z  manství.  Tento  výraz
oznaèuje druh lenního vtahu mezi pánem a jemu podøízeným
vazalem. To znamenalo, �e se právo na majetky propùjèené
panovníkem stalo dìdièným.

Dal�í  privilegia  následovala.  Dne  28.  9.  1418  udìlil
Oldøich  II  z   Ro�mberka  obyvatelùm mìsteèka  osvobození
poddaných  od  odúmrti  a  to  samé,  ale  a�  17.  5.  1606,  bylo
udìleno  Petrem  Vokem  obyvatelùm  Latránu.  Právo  vaøit
jeèná  i  p�enièná  piva  udìlil Vele�ínu Vilém  z   Ro�mberka
roku  1577  a  po  nesrovnalostech  s    pøiznáváním  správného
vyrobeného mno�ství piva jej 26. 1. 1596 znovu potvrdil Petr
Vok. Vilém také udìlil právo poøádat tøi jarmarky roènì místo
dosavadních dvou. Dal�ím privilegiem bylo povolení, �e se
v    obci mohou  usazovat  øádní  øemeslníci  a  hodní  lidé,  co�
ustanovil Petr Vok 26. 1. 1596. Petr Vok také stanovil roku
1610 právo mílové, to znamenalo, �e ve vzdálenosti 1 míle od
Vele�ína  se nesmìli novì usazovat nìkteøí  øemeslníci. Dále
pak právo výhostní � mo�nost vystìhování z  Vele�ína i právo
odejít  ze  zemì,  udìlené  7.  2.  1623  Marií  Magdalenou
Buquoyovou. Poslední privilegium Vele�ín získal 18. 4. 1749
od Marie Terezie potvrzením mo�ností poøádání tøí výroèních
trhù. Tato privilegia udìlená Vele�ínu potvrzují  a dokládají
postavení  mìsteèka  jako  dùle�itého  hospodáøského  centra
i  pro  okolní  obyvatele  a  vypovídají  o  jeho  úspì�ném
v�estranném rozvoji.
Podobnì jako v�echna významnìj�í lidská sídla se i Vele�ín
honosí mìstským znakem. Svùj znak získal pravdìpodobnì
té� v  roce 1391 souèasnì s  pový�ením na mìsteèko (mìstys).
Nejstar�ími doklady jsou v�ak a� otisky dvou typù peèetidel
z  16.  století.  Znak  od  svého  vzniku  nedoznal  zásadnìj�ích
zmìn. V   19.  století nabyl oválné podoby a byl zasazen do
ornamentální  kartu�e  barokních  tvarù.  Takovýto  znak  se
nachází od 7. 1. 1927 na èelní stìnì radnice a je to 91,5 kg
vá�ící  bronzový  odlitek.  Jeho  sádrová  zmen�ená  kopie  se
nachází  na  stìnì kanceláøe  starosty. Z    barev  znaku  se  pak
odvozuje podoba vele�ínského praporu.

Zpracoval J.Bartizal

(Vele�ínské znaky v prùbìhu historie jsou v pøíloze na str. 15)
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Za jazyková specifika doudlebského úseku lze pova�ovat
progresivní asimilaci (t, k, s + v) a starý typ asimilace dò >
nò,  zbytky  rozlo�ené  výslovnosti  po  pùvodnì  mìkkých
retnicích  nebo  prostou  depalatalizaci  (tvar  me),  redukci
skupin �avi/ovi,  nedostatek výslovnosti protetického nebo
hiátového  v    pøed o apod.  Ve  tvarosloví  sklonné  tvary
posesivních  adjektiv (sedlákova  �ena,  bez  sedlákovi  �eni),
�ivotnosti v  1. pl.m. adjektiv (dobøí chlapi), vyrovnání tvarù
èíslovek v    pìti  hodinách,  1.pl.  kondicionálu bychne,  ze
syntaktitckých jevù u star�ích mluvèích øazení tvaru slovesa
být (som/sem) na poèátku vìty.

V    první  �edesátce  slov  (nejèastìji  dolo�ených
v  promluvách, tj. v  textech) zcela chybí lexém svùj. Je zde
patrný  vliv  èeskonìmeckého  sousedství.  Pøeva�uje  u�ívání
posesivních  zájmen  pro  konkrétní  osoby  (tvùj,  jeho/vá�,
jejich) nad tvarem reflexivním.
Zajímavé je roz�íøení nìkterých slov, napø. faslík (máselnice),
kle�tice  (klí�tì), koledník  (úèastník  prùvodu  o  masopustu),
pøevazet (pøeká�et), skalnice  (hromada  kamení), trocíl
(jitrocel), dmýchat (�dímat).

 pokraèování z minulého èísla

Falchamr � druh kováøského kladiva.
Fìrhánek, firhánek � záclona, záclonka.
Fìrtoch  �  ozdobný  doplnìk  �enského  doudlebského  kroje,
hedvábná, plátìná zástìra, druh prostìradla.
Flajda � dívka podivné/�patné povìsti.
Fouòa� domý�livý, nafoukaný.

Gbelec � studna ohrazená døevem.
Grunt  �  pozemek  ,  pøirovnání  k  polévce  �polífka  je  grunt,
maso je �punt�.

Haby � aby.
Hader �hadra � hadr, hadérek.
Hadrpant � nedbale obleèený èlovìk.
Hajs � horký � povel pro dítì nesahej.
Halmara � halmárka � skøíò.
Havìï, havje� � drobné domácí zvíøectvo.
Hame�ný � fale�ný èlovìk.
Hejcuk � stoka, kanál kam se odvádìl z domu odpad.
Hantoch hantuch � ruèník.
Hde! � ale kde/pak, ani náhodou!
Hejdrèál � nestálý èlovìk støe�tidlo, hejdum/pejdum.
Hemovat � tlaèit (nìco, nìkam), omezovat.
Herberk � nepoøádek.
Hliòák � hlinìný hrnek.
Hnìtýnka � druh peèiva.
Hoj � vzhùru, bì�, utíkej, nebo výzva pro dobytek uhni.
Hojklivý � hojklivej � choulostivý, háklivý.
Hospùdkáø � èlovìk, který chodí èasto do hospody
Hráï � ohrada.
Hrnálek � hrnïál � hrneèek, hrnek.
Hùtat � hltat,ale té� bì�nì jíst (o dítìti).
Hýba � rána, zranìní, úder, té� díra ve zdi zpùsobená ranou.

Chmoust � ne�ikovný, pomalý èlovìk,
chmoustna ne�ikovná dívka.
Chudál � chudák, bídák.

Íst ídlo jíst jídlo.
Ít � jít.
Iný � jiný.

Jedlej�í � chutnìj�í, pøíjemnìj�í.
Jechtavý jektavý, koktavý.
Jenda  jindá � døíve, kdysi.
Jen� v�dy�, jen/jenom.
Jít se soumrakem � jít k veèeru.
Jít se svje�ením nosem � stydìt se, trápit se.
Jít si sebrat rodeníka � uznat otcovství dítìte.
Jít �rek, �emerem � jít �ikmo vzhùru, stoupat �ikmo do kopce.
Jouza � Josef.
Just právì, zrovna, ponìkud, �tak akorát�.

Kajda � suknì.
Kálat  sekat (døevo, paøezy).
Kálet � máchat prádlo pláknout.
Kalvas � kalfas � velká nádoba na maltu.
Kambalka � závìsná tyè nad pecí/kamny (na nahøívání peøin).
Kamenák � kameninový hrnec
Kamlovce � èást kamen, kde se høála voda.
Kanoun�1.  dìlo,  kanon,  2.  divoký,  sexuálnì  nezdr�enlivý
èlovìk.
Kapna � povlak na peøinu (cicha).
Kazanda � povídalka, �vanilka
Kecálista � dru�ba, nìkdy dohazovaè.
Kecanda  �bezová  omáèka  popø.  jiná  ovocná  poleva  na
knedlíky.
Pøipravuje J. Bartizal, Pokraèování historie i slovníku v pøí�tím èísle.

  V  souladu  s  mimoøádným  opatøením  Ministerstva
zdravotnictví, mohou mít knihovny otevøeno pro veøejnost od
pondìlí  12.4.2021  dle  bì�né  provozní  doby.  Nadále  platí
povinnost nosit respirátor, udr�ovat rozestupy a hlídat poèet
osob v místnosti ale......to u� zvládneme.
 Knihovna u� také nebude automaticky posouvat termíny pro
prodlou�ení výpùjèek. Nìkteré knihy jsou vypùjèeny ji� pøes
pùl roku a jiní ètenáøi u� na nì tøeba èekají, tak�e mimoøádné
prodlu�ování  výpùjèní  lhùty  jsme  ukonèili  a  nadále  si
prodlu�ování vypùjèených dokumentù budou opìt zaji��ovat
ètenáøi.  Prosíme  tedy  v�echny  ètenáøe  o  kontrolu  termínu
vracení dokumentù. Pokud z  jakýchkoliv dùvodù nemù�ete
termín  vrácení  dodr�et,  kontaktujte  nás,  abychom  se
domluvili na postupu.

  I kdy�  leto�ní poèasí  je opravdu velmi aprílové, dìti  to
úplnì neodradilo a pohádku �Jak �lo vejce na vandr� na plotì
u �koly ètou, lu�tí úkoly a nezapomínají si chodit pro odmìny.
A pozor, v  kvìtnu vyvìsíme jinou starou pohádku a nebojte
se zase bude úkol a zase budou odmìny.
  Tì�í  nás  zájem  o  spoleèné  pletení  �ály,  máme  ji�  cca  16
metrù! Plést budeme tak dlouho, dokud nás (a vás)  to bude
bavit, tak�e kdo se chce pøidat, urèitì to stihne.
  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

Email: knihovna@velesin.cz, knihovna.info@velesin.cz
Web: http://knihovna.velesin.cz/, Facebook:
https://www.facebook.com/knihovnavelesin
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Je�í�e  Krista.  Na  páteèní  dopoledne  jsme  si  s    klienty
naplánovali �Køí�ovou cestu� zahradou Domova k  malému
altánku. Poèasí nám v�ak pro  tento den nepøálo   a brzo nás
zahnalo  pod  støechu. Díky  pøímému online  pøenosu  obøadu
Velkého pátku z   vybraného èeského kostela  jsme se mohli
pøipojit k  pobo�nosti o symbolické tøetí hodinì �
K    Velikonocùm  patøí  i  pomlázka,  mrskaèka,  �lahaèka.
Klienti pøi ní vy�lehali � pomladili � �enskou èást personálu.
Velikonoce ale i pøes tyto rozpustilé zvyky mnoho lidí vnímá
duchovnì.  Zvlá�tì  star�í  generace,  která  vyrùstala,  ba
i  pro�ívala  svùj  �ivot  ve  víøe.  Pracujeme  zde  proto  také
s  pastoraèní  péèí.  Ta  v    Domovì  pro  seniory  zahrnuje
duchovní podporu, doprovázení a jejím motivem je i zaji�tìní
nábo�enských potøeb obyvatel domova.

Bc. Magdaléna �pièáková

V  loòském roce byl kvùli pandemii Covid 19, zru�en dal�í
roèník na�ehova�eho festivalu Houpaèka. Ov�em spolek 2/4
nezahálel  a  jako  náhradu  zrealizoval  virtuální  benefièní
projekt POPOBÌHNEM 2020, ze kterého se podaøilo vytì�it
44    370. Kè  pro  potøeby  dìtí  se  spinální  svalovou  atrofií.
Pevnì doufáme a vìøíme, �e letos ji� bude situace pøíznivìj�í
a budeme si moci opìt spoleènì u�ít parádní den.
   Spolek  2/4  se  spoleènì  s    Vámi  a  partnery,  pou�tí  do
realizace 8. roèníku Va�eho charitativního a multi�ánrového
festivalu HOUPAÈKA 2021,  který  ji�  neodmyslitelnì patøí
ke stì�ejním akcím v na�em regionu a doufáme, �e jinak tomu
nebude ani v  tomto roce. Houpaèku rozhoupáme v sobotu 14.
8. 2021 opìt v  areálu fotbalového høi�tì ve Vele�ínì a to ji�
tradiènì od 13.00 hod.

Spolek 2/4 se spolu se svými partnery sna�í o to, aby byl
program festivalu co nejpestøej�í a uspokojil v�echny vìkové
kategorie. Pøedstavujeme vám originální kulturní, sportovní,
spoleèenské a umìlecké projekty, které se vymykají obecnì
nabízenému mainstreamu, jsou �jiné� a proto se pohybují na
okraji zájmu komerèních médií. To v�ak neznamená, �e mají
ni��í umìleckou a výpovìdní hodnotu.. právì naopak!
Nezapomeòte, �e pevnou souèástí festivalu je i benefièní bìh
pro  zdravotnì  hendikepované  dìti  a  samozøejmì,  �e  letos
tomu nebude  jinak. Startujeme ve  14.00 hod.  z    parkovi�tì
areálu Jihostroje a minimaratónskou 1,5 km dlouhou tra� lze
absolvovat jakýmkoliv bezmotorovým zpùsobem, který Vás
pøivede a� k  branám samotného festivalu.

Budeme se sna�it o to, aby jste zde pro�ili skvìlý den plný
zábavy a pozitivní  atmosféry. Pøedstavíme Vám celou  øadu
ojedinìlých  atrakcí,  soutì�í,  exhibicí,  workshopù  a  dal�ího
vy�ití.  Budete  se moci  seznámit  s    aktivitami  neziskových
organizací,  které  pomáhají  druhým,  nav�tívit  stánky
s benefièním prodejem, dra�it v aukci a také se tì�it na ko�atý
hudební program ve kterém svou tvorbu pøedstaví ty nejlep�í
kapely, je� nabízí souèasná tuzemská alternativní scéna.
Houpaèka  se  na  Vás  moc  tì�í  a  vìøí,  �e  se  s    ní  bájeènì
pohoupete. NEZAPOMEÒTE, �e Va�e úèast pomáhá druhým

Po 7 letech, kdy Houpaèka podporovala a pomáhala dìtem se
vzácným metabolickým onemocnìním  (584  278,Kè),  jsme
se po zralé úvaze rozhodli, �e je èas na zmìnu.

Máte  mo�nost.  MAS  Pomal�í  pøipravuje
novou  strategii  rozvoje  území  pro  roky  2021
2027. V    dotazníku,  který  najdete  pod  tímto
QR  kódem  nebo  na  odkazu
https://1url.cz/sK1Fp máte mo�nost  se  vyjádøit  k    tématùm
jako  je  vzdìlávání,  kulturní  i  spoleèenský  �ivot,  odpadové
hospodáøství, cestovní ruch a dal�í.

Va�e  názory  vyu�ijeme  jako  podklady  pro  opatøení
pøipravované  strategie,  která  bude  jedním  z    klíèových
dokumentù pro získání dotací z  EU pro pøí�tí roky pro region
MAS Pomal�í.

Dotazník prosím vyplòte do 15.5.2021 Dìkujeme
Tým MAS Pomal�í

Postupnì  pøibývá  seniorek  a    seniorù,  kteøí  pou�ívají
poèítaèe, tablety, notebooky a chytré telefony. Pøesto jsou tato
zaøízení a internet pro hodnì seniorù stále velkou neznámou.
Vyplývá  to  i  ze  zprávy  Èeského  statistického  úøadu
o  vyu�ívání  informaèních  a    komunikaèních  technologií.
Proto  jsme  rádi,  �e  mù�eme  na�im  seniorùm  nabídnout
bezplatnou úèast na vzdìlávacím programu Nadace Vodafone
Digitální odysea, který je provede úskalími �digitálních cest�
a uká�e �jak na poèítaè, tablet nebo chytrý telefon�.
Program organizuje Místní akèní skupina Pomal�í o.p.s.

V  pøípadì, �e máte o vzdìlávání zájem, kontaktujte nás
prosím  na  telefonu  608    878    775  nebo  na  mailu
cerna@maspomalsi.cz

�Velikonocemi  ka�dým  rokem  o�ívá  mystérium
znovuzrozeného  �ivota�.  Jsou  dùle�itými  køes�anskými
svátky, ale i oslavou nadcházejícího jara. Patøí k  nim mnoho
zvykù  a  tradic  a  na  mnohé  z    nich  jsme  si  s    klienty
zavzpomínali a osvì�ili si je. Pøíroda vydala koèièky, tradiènì
svìcené na Kvìtnou nedìli, z  mladého vrbového proutí zas
�ikovné  ruce  upletly  pomlázku,  kraslice  s    krásnými  vzory
ozdobily  stùl�  Bìhem  pa�ijového  týdne  klienti  napekli
sváteèní koláèky s    tvarohem, povidly a mákem, které jsme

poté  za  celý  Domov  vìnovali
jako  podìkování  oèkovacímu
lékaøskému  týmu.  Pustili  jsme
se  také  do  peèení  �jidá�ù�,
kynutého  peèiva,  potíraného
medem,  je�  se  obvykle
pøipravovalo na Zelený ètvrtek
a  svými  tvary  pøipomínalo
Jidá�ùv provaz. S  jidá�ky jsme
nav�tívili i klienty na pokojích,
aby si pøipomnìli jednu z  chutí
Velikonoc.
Velký  pátek  je  dnem  zti�ení.
Nìkdy  se  mu  øíká  i  Bolestný.
V  tento  den  si  køes�ané
pøipomínají  památku  smrti
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Proto�e  se  situace  kolem  kultury  stále  nelep�í
a  naplánovaná  pøedstavení,  koncerty,  pohádky  pro  dìti
i  cestovatelské pøedná�ky  zùstávají  v    nedohlednu,  budeme
vás pravidelnì informovat o probíhajících zmìnách. Týká se
to  i  pøedstavení,  na která máte  zakoupené vstupenky u� od
minulého roku.

Nový  termín  19.11.2021.  Zakoupené  vstupenky  zùstávají
v  platnosti.

  �
pøelo�eno  na  19.9.2021.  Zakoupené  vstupenky  zùstávají
v  platnosti.

,  který  se  mìl  konat
12.6.2021, je pøesunut na 7.8.2021. 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.

Vele�ínu byl pøed 25 lety udìlen statut mìsta. K  tomuto
výroèí  shroma�ïujeme  podklady.    Chtìla  bych  poprosit
zástupce klubù  a  spolkù,  aby na  email KIC mìsta Vele�ín
zaslali seznam   svých èlenù, kteøí dosáhli nejvýznamnìj�ích
úspìchù od roku 1996 do souèasnosti. Pokud jde o kolektivní
sporty,  uveïte  nejvìt�í  oddílové  úspìchy  nebo  vyzvednìte
èlena kolektivu, který se zaslou�il o zviditelnìní nebo rozvoj
konkrétního  druhu  sportu  ve  Vele�ínì.  To  samé  se  týká
i kulturních spolkù. Navrhnout mù�ete i èlena, kterému by se
mohlo udìlit �Èestné obèanství�.

Od M. Proke�e mám databázi sportovních klubù, tak�e vás
v�echny  je�tì  budu  kontaktovat  osobnì.  Prosím  o  struèná
sdìlení. Ve Vele�ínì máme mnoho �ikovných lidí, o kterých
by se mìly budoucí generace dozvìdìt .

O  ve�kerých  zmìnách  v    kultuøe  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.
Hana Rù�ièková, Øeditelka KIC mìsta Vele�ín
(kino@kinovelesin.cz., tel:  607  806  439)

Letos  se  spolu  s    Vámi  pokusíme  pomoci  dìtem  a  jejich
rodinám s  DMD /Duchennova svalová dystrofie/  nejèastìj�í
smrtelné  genetické  onemocnìní  (postupné  ochabování
svalstva vedoucí k  oslabování kosterního svalstva, dýchacích
svalù a srdeèní èinnosti) a s  SMA /spinální svalová atrofie/ 
onemocnìní  neuronù,  které  odpovídají  za  vìdomé  pohyby
svalù (bìhání, pohyby hlavy, polykání).
Tyto  dìti  a  jejich  rodiny,  zastøe�ují  dvì  spolu  velmi  úzce
spjaté  organizace  END  DUCHENNE  z.s    /
www.endduchenne.cz / a SMAci z.s / www.smaci.cz /.
Tyto  dva  subjekty  spoleènì  organizují  psychorehabilitaèní
odlehèující  pobyt  pro  dìti  s   DMD a  s    SMA v    penzionu
�Pluhùv �ïár�.
Vzhledem  k    tomu,  �e  takto  nemocné  dìti  vy�adují  24
hodinovou péèi, je to pro nì skvìlá pøíle�itost, jak jim pomoci
za�ít nové vìci, navázat nová pøátelství a nasbírat zku�enosti.
Je to i velmi vzácná mo�nost, jak alespoò na krátkou chvilku
�ulevit� tì�ce zkou�eným rodinám.
Náklady  na  jedno  dítì  èiní  15.  000,  Kè,  ve  kterých  je
zahrnuto  ubytování,  jídlo  5  x  dennì  +  pitný  re�im  a  malá
odmìna  pro  dobrovolné  asistenty  z    øad  studentù medicíny
a speciální pedagogiky.
Dìti  za�ijí  spoustu  zajímavých  akcí,  vèetnì  canisterapie,
ergoterapie, tvoøivých dílen apod.
Po vzájemné dohodì  jsme se rozhodli, �e pøípadný výtì�ek
festivalu  Houpaèka  2021  poputuje  na  financování  tohoto
pobytu  a  to  6ti  konkrétním  dìtem  s    tí�ivým  finanèním
zázemím.  Pokud  by  výtì�ek  pøekraèoval  tuto  èástku,  bude
pou�it na honoráøe osobních asistentù. Samozøejmì o dal�ích
podrobnostech  Vás  budou  zástupci  obou  organizací
informovat pøímo na místì.

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

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

  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  paní  Rù�ièková  tel.:  380  33  10  03,  email:
kino@kinovelesin.cz
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 ve Vele�ínì, tel. 723 013 407

  do
kuchynì do restaurace �U Koòské dráhy� v Holkovì na HPP nebo brigádnì
po uvolnìní vládních opatøení. V pøípadì zájmu se ozvìte na tel. 721 562 489,
nebo infoholkov@gmail.com

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.

(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

Pøijmeme plavèíky na letní brigádu od èervna do záøí.
DPP  120 Kè/hod.
Uchazeè musí být dobrý plavec. Za�kolení zajistíme.

16 m2 vèetnì vybavení ,
na adrese: Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.
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