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Vá�ení ètenáøi.
Dostáváte  do  rukou  speciální  èíslo  Vele�ínského

zpravodaje, které by vás mìlo provést uplynulými 25 lety,
kdy  je Vele�ín mìstem. Pokusili  jsme  se dát dohromady
fotografie,  které  zachytili  rùzní  fotografové  v    rùzných
obdobích  vývoje  mìsta  Vele�ína  doplnìné  o  seznam
dal�ích  významných  událostí,  které  zahýbaly  veøejným
�ivotem nebo ovlivnily �ivoty mnohých z  nás. Informace
jsme èerpali z  více zdrojù. Tím nejvìt�ím byly vele�ínské
kroniky a jejich obrazové pøílohy. Mnohé fotografie jsme
také na�li v  archivu v  Èeském Krumlovì a dal�í byly ze
soukromých  zdrojù.  Co  se  týká  informací  z    veøejného
�ivota a investièních akcí, vycházeli jsme opìt z  kronik.
Proto�e událostí za 25 let je opravdu hodnì, sna�ili jsme se
vybrat  ty nejzásadnìj�í a nejzajímavìj�í. Samostatná èást
by  mohla  být  napsána  o  kulturním  a  sportovním  �ivotì
Vele�ínských, ale to by vydalo na celou knihu. Proto jsem
oslovila  zástupce  sportovních  klubù  a  spolkù,  aby  sami
napsali ty nejpodstatnìj�í informace o své èinnosti. Nìkteøí
dodali  informací  mnoho,  nìkteøí  ménì  a  nìkteøí  �ádné.
V�echno si mù�ete pøeèíst ve zvlá�tní kapitole.

Ustavující listina 31.1.1996 Pøevzetí udìlìní statutu mìsta 31.1.1996

V    informacích  z    roku  1996,  kdy  se  Vele�ín  stal
mìstem,  najdete  i  výèet  tehdej�ích  klubù  a  spolkù  pro
porovnání. Nìkteré dal�í spolky bìhem let vznikly a zase
èinnost ukonèily. Mnohé èinnost jenom pøeru�ily a poté se
jejich  vedení  ujali  noví  �tahouni�. Bohu�el  tyto  události
nejsou  nikde  zdokumentované.  Urèitì  si  vzpomenete  na
dal�í aktivity, které jsme zapomnìli uvést nebo osobnosti,
které by bylo tøeba také zmínit. Omlouváme se v�em, které
jsme nejmenovali, ale na�e mo�nosti byly omezené. Pokud
budete  chtít  cokoliv  doplnit,  sepi�te  to  a  po�lete  na  ná�
email.

A pokud by se nìkdo chtìl ujmout sepsání dal�í knihy
o Vele�ínì, mù�eme mu poskytnout dostatek materiálu. To
musí ale opravdu být nìkdo povolanìj�í.

Doufám,  �e  budou  pro  v�echny  ètenáøe  události
uplynulých  25  let  zajímavé. A  pro  ty,  kteøí  neradi  ètou,
jsou  tu  fotografie  nebo  upozornìní  na  dal�í  informaèní
zdroje (viz. ní�e).
Hana Rù�ièková a Marcela �eniglová, KIC mìsta Vele�ín

SPECIÁLNÍ  VIDEO�URNÁL
SLAVNOSTI    MÌSTA  VELE�ÍNA
7.8.2021
K  25. výroèí mìsta Vele�ína byl natoèen
speciální  video�urnál.  Zde  nabízíme
pøístupový  QR  kód  a  odkaz:
https://youtu.be/OkAjCvLw4MA
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Pøedání domu s peèovatelskou slu�bou
Strahovská  4.7.1996

Rekonstrukce DPS  kvìten 1996 Nová ÈS Benzina 9.6.1996

K  31.12.1996: 3  935 obyvatel, Vele�ín byl tøetím nejvìt�ím mìstem v  okrese Èeský Krumlov
Starosta: Ing. Josef Valach
Místostarosta: Dalibor Janák
1.4.1996 � na mìstském úøadì zøízen ekonomický odbor � pøijat Ing. Vladimír Jantaè
Byl vypracován územní plán � autorem Ing. Arch. �tìpán

      øeditelka Mgr.  Jana Nováková,
zástupce  Josef Kopøiva,  Anna Kadièová,
�kola má 572 �ákù

  (zøi
zovatelem  Vladimír  Mike�,  øeditel  Mgr.
Jaroslav  Cvach  do  31.7.1996,  poté  od
1.8.1996 Mgr. Nadì�da Nedvìdová)

  �  dvì  �koly  (øeditelky  Hana
Ondøichová, Eva Zuntová � od 1.8. 1996
Daniela Skalická)

� stará obecní budova na námìstí
(øeditelka Mgr. Magdalena Valentová)

 � vedoucí Milu�e
Havlisová

 � sbormistrynì Marie
Bù�ková (pro Èeský rozhlas natoèil Missa

Brevis vele�ínského autora Jiøího Krnínského � zemøel tragicky 1.10.1996 ve vìku 41 let)
: Èeská spoøitelna, Po�tovní a investièní banka, Agrobanka

. Byla zøízena dvì místa na tøídìný odpad. I jednotlivé hroby na
místním høbitovì musely být oznaèeny èíslem

 � pro�el si krizí v  letech 19911993, v  letech 19941995 se stabilizoval, v  roce 1996 byl ji� v  zisku
 (21 bytù + 4 byty nájemní), pøestøi�ení pásky 4.7.1996

 � dvì výmìníkové stanice byly pøemìnìny na plynové kotelny (17,5 mil. Kè � 1. etapa)
2. etapa plynofikace zahájena 1.7.1996,  chodník v  ulici V  Domkách � srpen 1996, sedlové støechy na budovách Z� � duben 1996,
oprava høbitovní zdi

Rybáøi, Myslivci, Kynologové, Potápìèi, Vèelaøi, Zahrádkáøi, Liga lesní moudrosti, ÈSOP, Skauti, Autoklub, Filatelisté, Baráèníci,
Hasièi, Minikáry, Taekwondo, Fotbal, �ipky, Hokej, Hokejbal, Nohejbal, Volejbal, Tenis, ASPV, Cyklo, Aviatici, Chrámový sbor,
Fontanela

Budování chodníkù a osvìtlení V Domkách
1997

   K 31.12.1997  poèet obyvatel 3  937

  610 �ákù, øeditelka Mgr. Jana Nováková, 3.9.1997 uplynulo

 � øeditel Mgr. Rudolf Ondøich (440 �ákù)
 � v    pùvodním slo�ení  zvítìzili  na hudebním  festivalu

PORTA v  Plzni
 � Vele�ín kino nemá, budova kina  je  rozestavìná, uva�uje  se o dostavbì,  ale  i

prodeji � chybí finance
 � umístìna v  budovì Èeské po�ty

 � sídlí v  budovì Jihostroje
j � prodal mìstu areál mateøských �kol s  tím, �e �její provozování nepatøí do

aktivit prùmyslové firmy�
 �  její pøedsedkyní  je Marie Havlová,  jejich úkolem je náv�tìva

obèanù star�ích 75 let, pøedávání blahopøání a dárkù
 � byla zahájena 3. etapa, 4.8.1997 bylo vydáno kolaudaèní rozhodnutí

a  tím  dokonèena  kompletní  plynofikace  Vele�ína.  Pøipojeno  bylo  204  domù  a  15
podnikatelských subjektù.

Plynofikace pod høbitovem  srpen 1996 Stavba nové zdi u mateøské �kolky srpen 
1996
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Chrámový sbor a orchestr 30.9.1997 Høbitovní zeï pøed opravou 1997 Oprava høbitovní zdi  12.11.1997

Vì� kostela pøed pokrytím ta�kami  12.11.1997

Houpaèka  skupina Prùtr� scénka Vizionáø Pøestavba bývalé obøadní sínì
na kanceláø starosty 1998

 � 11.6. 1997 oslavili 120 let od zalo�ení spolku
 � oslavili 25 let od svého zalo�ení, od roku 1993 organizují ve

Vele�ínì akci �Ukliïme svìt�
 � mají novou klubovnu na námìstí J.V.Kamarýta, vedoucím je

Jan Lust (zvaný Kim)
: Chrámový sbor, Marchalenka vedoucí

Ludvík Marchal,  Vele�ínka  J.  Fronìk,  L.  Ryne�,  StaccatoJan  Uret
schläger, SAXA Václav Brom, Fontanela

K  31.12.1998 � poèet obyvatel 3  968

  �  zvoleni  byli  Ing.  Josef Valachstarosta, Dalibor
Janákmístostarosta

Do�lo k  a obøadní síò byla pøesunuta do objektu bývalého kostela sv.
Filipa a Jakuba.

 � jsou ve Vele�ínì dvì, uva�ovalo se o jejich spojení, proto�e dìtí ubylo. Ka�dá z  nich má ov�em své specifické
zamìøení, proto bylo od slouèení upu�tìno. Øeditelkami
byly Hana Ondøichová a Daniela Skalická. V  jedné ze
�kolek byla i tøída s  waldorfskými prvky.

 � soukromé gymnázium má pouze 1 tøídu
a vzhledem k  nedostatku �ákù bude zru�eno

 � v  tomto roce dostala od Ministerstva kultury
dotaci na pøipojení k  internetu. Zapojen byl koncem roku
a mù�e  jej  pou�ívat  nejen  knihovna,  ale  i  veøejnost  za
urèitý poplatek.

 � na budovì bývalého kostela sv. Filipa a
Jakuba byl obnoven chod hodin 26.5.1998 v  15 hodin a
na kostele sv. Václava v  19 hodin. Hodiny jsou vybaveny
novým elektronickým hodinovým strojem øízeným mik
roprocesorem. Hodiny mají automatické seøizování èasu.

 � na juniorském ME zvítìzila
Marcela Klime�ová z Vele�ína

Zateplení západní stìny hl.budovy Z�  1.7.
7.8.1998

Pokládka kabelù a nový chodník v ulici �kolní
13.84.9.1998

Marcela Klime�ová  Juniorská mistrinì
Evropy Taekwondo

    K  31.12.1999 � poèet obyvatel 3  987

 � pøestìhovala se do objektu IS� a uèili�tì, øeditelkou je Mgr. Magdaléna Valentová
  �  4.  ledna  1999  byla  otevøena  nová  firma  v    novì  vystaveném  areálu,

zamìstnává 30 �en
� do�lo k  zastøe�ení �kolního pavilonu 1.8.1999

 � bylo zøízeno pøi kostele sv. Václava, úkolem je
postarat se o potøebné lidi, zvlá�tì o�acením. Paní Marie Havlová shroma�ïuje pytle
s obleèením, odkud si je odvá�í charita.

Bezbariérový pøístup do øeznictví  èerven
1999
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Oprava hodin na vì�i U Jakuba
1999

Zastøe�ení pavilonu uèeben Z� 1999

Pracovníci MìÚ Vele�ín 2000 Roz�íøení parkovacích míst na Sídli�ti
dubenkvìten 2000

Otevøení nové prodejny
potravin Nad Cihelnou
27.9.2000

Nové hokejbalové høi�tì  první zápas 
30.9.2000

Oprava kaplièky ve Skøidlech 2000 Vodárenská vì�  oprava fasády a nová
støecha listopad 2000

Demolice domu è.65 Kamarýtovec  únor
2001

Chrámový sbor  sázení lípy s holandským pìveckým
sborem 26.5.2001

Otevírání schodi�tì Na Hvízdalce
èerven 2001

    K  31.12.2000  poèet obyvatel 3  994

Vodárna � oprava fasády + støechy
Høi�tì na hokejbal
Prodejna potravin Nad Cihelnou
Høi�tì za Z�
Vyhoøení Kamarýtovce (Kváèova)
Vybudování parkovi�tì Nad Cihelnou
Roz�íøení parkovacích míst � Sídli�tì
Èekárna na autobusovém nádra�í
Oprava kaplièky ve Skøidlech

    K  31.12.2021  poèet obyvatel 3972

Miroslav Tomeèek � udìlení Èestného obèanství 17.9.2001
Veselka Holkov  rekonstrukce
Kanalizace ul. �umavská, Budìjovická
Demolice Kamarýtovce
Roz�íøení silnice po demolici Kamarýtovce
Zrekonstruovaná budova prodejny na Sídli�ti
Otevírání nové budovy firmy Artel Kosteèka s.r.o.
Zøízení bankomatu GE Capital bank
Vybudování schodi�tì Na Hvízdalce
Sázení lípy  vele�ínský Chrámový sbor s  holandským sborem na námìstí � 26.5.2001

Otevøení zrestaurované samoobsluhy na
Sídli�ti 7.9.2001
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Rozlouèení s Miroslavem Tomeèkem
22.9.2001

Kolaudace domu èp.19  9.11.2001

Otevøení nové budovy firmy Artel listopad
2001 Dostavba kina  kvìten 2002

Vzpomínka na Prokopa Brázdu 3.5.2002

Nové zvony  28.9.2002 Svìcení zvonù 28.9.2002 Nové vozidlo MAGMA 22.10.2002

Slavnostní otevøení kina 14.9.2002

Èestné obèanství M.Tomeèek 17.9.2001

    K 31.12.2022 � poèet obyvatel 4  003

 � zvoleni byli Mgr.
Josef Klíma � starosta, Vladimír Mike�
místostarosta

 (2 strá�níci), sídlo MP je v  ulici
U Pøelo�ky 309

Poslední zasedání zastupitelù 19982002  29.10.2002

24.4.2002 � uplynulo
 � usnesení  zastupitelstva 2.9.2002  ,  øeditelkou  je Hana

Ondøichová
 � vedoucí Milu�e Havlisová dlouhodobì onemocnìla, bì�ely

pouze nasmlouvané akce, zastupoval ji tajemník Z. �ák. Celý rok probíhala
pøíprava na otevøení nové budovy kina.
Budova kina � slavnostnì otevøena 14.9.2002

 � podílel se na znovupoøízení nových zvonù, sbor uspoøádal
benefièní koncert, jeho� výtì�ek byl vìnován na poøízení nových zvonù, sbor
úèinkoval i na otevírání nového kulturního stánku � kina.
Pro  zaji�tìní  lep�í  práce  na  údr�bì  veøejných  prostranství  bylo  zakoupeno
vozidlo s  pøídavnými mechanismy
Na mìstský úøad bylo zakoupeno
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Výstavba parku J.V.Kamarýta
28.5.2003

Dla�ba pøed kostelem
sv.Václava 19.6.2003

    K  31.12.2003  poèet obyvatel 3  993

 � konalo se 13.14.6.2003.
Podpora podnikání ve mìstì � probíhala pravidelná setkání vedení mìsta s  místními podnikateli. Na webových stránkách mìsta byl
zveøejnìn seznam 41 firem s  kontakty. Celkovì bylo v  roce 2003 ve Vele�ínì 80 podnikatelù a �ivnostníkù.

 � v  záøí otevøela svou novou provozovnu (7 zamìstnancù).
 � pùsobí ve Vele�ínì 10 let, v  roce 2003 otevøela novou provozovnu a zamìstnává 20 pracovníkù.

1. záøí 2003 � vzniká nová pøíspìvková organizace mìsta � . Sídlí v  budovì kina
a øeditelkou byla po výbìrovém øízení jmenována Hana Rù�ièková. KIC mìsta Vele�ín se stává novým vydavatelem Vele�ínského
zpravodaje.
Na radnici byly v  pøízemí vybudovány tøi nové kanceláøe
Byl vybudován parèík J.V.Kamarýta

ÈOV a kanalizace Chodeè 31.7.2003

Zemøela dlouholetá kronikáøka pí.Rù�ena Jandová 29.2.2004

    K  31.12.2004  poèet obyvatel 3 968

�Narodila se 9.6.1921 v  Suchém Vrbném u Èeských Budìjovic. V  roce 1948 se provdala za vele�ínského truhláøe Jana Jandu a od
té doby �ila ve Vele�ínì. Kroniku zaèala psát v  roce 1951 a byla vyhodnocována v�dy jako jedna z  nejlep�ích kronikáøek a� do
roku 1968, kdy napsala do kroniky pravdu o událostech tohoto roku. Kroniku musela odevzdat. Zápisy v  kronikách se pí�í a� po
roce, proto musela v  roce 1971 napsat jakési �omluvení�. Po sametové revoluci v  roce 1989 se jí omlouvali ti, kteøí o nièem nevìdìli,
proto omluvu nepøijala. Kdy� jí bylo nabídnuto opìtovné psaní kroniky, nabídku pøijala a od roku 1992 opìt kroniku pí�e. Vzhledem
k  onemocnìní prstù na rukách za sebe ale hledá náhradu�.         (z  kroniky mìsta z  roku 1998)

i v  oblasti kultury, památek a turismu se zástupci sdru�ení Turnhotel
Vele�ín je od léta bez mìstských strá�níkù

 � 21.4.2004 probìhla hodinová stávka uèitelù za zvý�ení platù
 � vydalo první historický kalendáø

Rekonstrukce M�

Po�ár v ZD Vele�ín 28.7.2004

    K  31.12.2005  poèet obyvatel 3  985

 na nové strá�níky MP (2 noví strá�níci)
Po  14  letech  pùsobení  ve Vele�ínì  ode�el  na  odpoèinek  dìkan Adolf
Kube� a na jeho místo nastoupil faráø Jiøí Jeøábek.

 byl zaveden i do satelitních obcí
 � Vele�ín se

pøipojil symbolickou akcí pokøtìní v  maketì (kádi) øeky Mal�e, proto�e
Vele�ín�tí nemají povolen pøístup k  Øímovské pøehradì. Celkem 160 lidí
ve vìku od 1 do 80 let vyu�ilo mo�nosti pokøtìní na �Pomal�áka�. Ka�dý
dostal certifikát a triko s  nápisem �Koupu se na vlastní triko�. Akce se
zúèastnilo 250 lidí, nechybìlo obèerstvení ani muzika.

 � za pøítomnosti
hostù a sportovních ukázek

 formou nástavby na panelových domech v  majetku mìsta

Vzpomínka na osvobození Vele�ína 14.5.2005
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Èestné obèanství plk.
Prokop Brázda 5.5.2005

Památník J.V.Kamarýta 7.6.2005 Vítìzové Superstar Z� Vele�ín  nahrávání CD
ve studiu 22.6.2005

Evropský den koupání v øekách 17.7.2005 Brigáda pøi rekonstrukci bývalého pivovaru
19.8.2005

Otevøení Sportovní haly Jihostroj  4.10.2005

Zaèíná tradice setkávání na hradì Vele�ín 26.12.2005

Masopust 28.2.2006

Zajímavosti: � mají opravené hnízdo (prùmìr
130 cm). Opravu provedli èlenové ÈSOP.

 padla v  polovinì prosince.
Na jaøe bude vysazena nová.
26.12.  2005  �  uskuteènila  se  historicky  první

    K  31.12.2006  poèet obyvatel 3  979

 � zvoleni byli Mgr. Josef Klíma
starosta, Jiøí Rù�ièkamístostarosta

 � nav�tívil Jihostroj a setkal se se starostou mìsta, pøislíbil
finanèní  pomoc  pøi  plánované  rekonstrukci  objektu  Jakuba  a  pomoc  pøi
zmírnìní  opatøení  ohlednì  pohybu  osob  v    ochranném  pásmu  Øímovské
pøehrady.
Zalo�ení Klubu maminek Vele�ínské klubíèko

  a  úprava  na  výstavní
prostory

 � vzniknou prostory pro novou
knihovnu

chodníkù vèetnì nové kanalizace, elektroinstalace a nového
osvìtlení v  ulicích Kaplická a Budìjovická
Vybudováno  na høbitovì
Vzniklo nové

 � 16.10.2006 probìhlo slavnostní otevøení zrekonstruované tìlocvièny
Uskuteènil se historicky

Výstava Vele�ín v promìnách èasu na
Pivovaøe 7.9.2006

Rekonstrukce ulice Budìjovická srpen 2006Rekonstrukce ulice Ke Kozákùm èerven 2006



8

Oprava kostela sv.Filipa a Jakuba záøí 2006 Oprava radnice øíjen 2006 Oprava tìlocvièny Z� 16.10.2006

Poslední zasedání zastupitelstva 20022006 Zrestaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého  Holkov 3.11.2006

Rekonstrukce pavilonu Z� na
knihovnu 29.11.2006

1. adventní charitativní trh ve Vele�ínì
3.12.2006

Výstava betlémù na Pivovaøe
15.12.2006

Zalo�en Klub maminek Vele�ínské klubíèko 2006

Otevøení nové knihovny 28.6.2007 Prakiáda 14.7.2007 Rekonstrukce ulice
Krumlovská 7.9.2007

    K  31.12.2007  poèet obyvatel 4  056

 � podmínkou  je  schválení nového územního plánu a mìsto musí být majitelem pozemkù,
plánováno a� 170 stavebních parcel. Nìkteré parcely ji� byly vykoupeny na Vele�ínském Nádra�í a ji� se tam staví.

 � na zasedání zastupitelstva nebyl tento zámìr schválen a bude se hledat levnìj�í varianta pro venkovní
koupání
 Vyhlá�ena architektonická soutì� na �Úpravu Námìstí J.V.Kamarýta a autobusového nádra�í�.
Na èervnovém zasedání zastupitelstva mìsta bylo rozhodnuto o

V  èervnu bylo pøedáno do u�ívání
 � pøestìhovala se do nových prostor nevyu�ívaného pavilonu Z�. Zahájení provozu knihovny 16.7.2007.

Z� � u pøíle�itosti 40. výroèí otevøení �koly uspoøádala Z� Den otevøených dveøí
SDH � slaví 130 let od zalo�ení sboru
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 � probìhla rekonstrukce (dotace od kraje)
� parta nad�encù oèistila zachovalé dva pùvodní mostky od náletù a køovin, byl vytvoøen plán obnovy mostkù (pokud

se stanou majetkem mìsta)
 � uskuteènil v  listopadu turné po Polsku na pozvání organizátorù Festivalu polských sborù v  Lod�i

� uspoøádal 1. Country bál ve Vele�ínì
 � zorganizovali ve Vele�ínì celostátní sbírku �Pomozte dìtem� � pomoc ohro�eným a znevýhodnìným dìtem

  V  roce 2007 prosperovalo ve Vele�ínì 51 firem
      Od ledna se mohlo zaèít ve Vele�ínì solit

130 let od zalo�ení SDH Vele�ín 
pamìtní list záøí 2007

130 let od zalo�ení SDH Vele�ín  spanilá jízda 8.9.2007

40 let od otevøení Z� ve Vele�ínì 
24.10.2007

�irák uspoøádal 1. Country bál 17.11.2007 Pøedání bytového domu èp.654
28.11.2007

    K  31.12.2008  poèet obyvatel 4  053

Od ledna bylo zøízeno na mìstském úøadì asistované místo pro komunikaci obèana s  veøejnou správou
Na dubnovém zasedání zastupitelstva byl schválen vznik pro pomoc obèanùm Vele�ína, kteøí se chystají
zlep�it kvalitu svých bytù a rodinných domù energeticky úspornými opatøeními

 � vítìzné studie byly vystaveny ve vestibulu kina

Nové dìtské høi�tì Nad Cihelnou 2008 Otevøení turistické stezky 5.7.2008 Archologický prùzkum na hradì
èervenec 2008

Oprava komunikace Kaplická srpen
2008 Oprava komunikace Na Vr�ích

srpen 2008
Oprava Mariánského souso�í záøí 2008
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Svatováclavské posezení 28.9.2008 Otevøení tenisové haly 14.11.2008

 � správcem bude SPMV
Pøíprava podkladù na �ádost o dotaci na sbìrný dvùr (M�P)

 � mo�nost nových stavebních parcel Nad Cihelnou, nad Hou�vákem, na Vele�ínském Nádra�í, v
Chodèi, Skøidlech a na Holkovì
Pøíprava podkladù na rekonstrukci autobusového nádra�í a zateplení budov M� a Z�

 ve vý�i 25 mil. Kè z  Regionálního
operaèního programu ROP Jihozápad
V  øíjnu byla vedením mìsta podepsána dohoda o spolupráci s  obcí Ottenschlag v  Dolním Rakousku

 � zaèala ve Vele�ínì poskytovat peèovatelskou slu�bu (z  poèátku 20 u�ivatelù, bìhem roku nárùst � dovoz obìdù,
nákupy, údr�ba domácnosti�)
Rekonstrukce Mariánského sloupu

t: od 1.1.2008 se platí poplatky u lékaøe (30, Kè, 90, Kè pohotovost a pobyt v  nemocnici 60, Kè za den)

 � mistrynì ÈR Renata Ticháèková míøí na ME do Makedonie
 � Luká� Hujsl obsadil 1. místo na mezinárodním Mistrovství ÈR 2008 v  naturální kulturistice v  Tøinci � získal

titul Mistra ÈR

poèátkem roku 2007 byla tímto sdru�ením zpracována projektová dokumentace na stavbu nové
tenisové haly, sdru�ení obdr�elo dotaci z  prostøedkù EU a 15.11.2008 byla stavba hotova a pøipravena slou�it �iroké veøejnosti

Otevøení tenisové haly 14.11.2008 Renata Ticháèková  mistrinì ÈR v bodyfitness 2008 míøí na
mistrovství Evropy v Makedonii

Luká� Hujsl  mistr ÈR v
naturální kulturistice
2008

    K  31.12.2009 poèet obyvatel 3  951

 o nových objevech na hradech Vele�ín, Poøe�ín, Sokolèí, Louzku a tvrzi Tiché
 ocitl na webu Národního registru pramenù a studánek. Podmínkou pro zaøazení bylo,

�e studánka musí být veøejnì pøístupná. To doposud nebyla, proto�e se nacházela v  ochranném pásmu vodního díla Øímov, kam
byl vstup doposud zakázán. Svùj název dostal pramen od pulzujícího rytmu vytékající vody pøipomínající tep srdce. Díky vstøícnosti
spoleènosti Povodí Vltava je pramen od roku 2009 pøístupný.
Zahájení výstavby Nad Cihelnou

 � výmìna dla�dic pøed vchodem do �koly a novì zateplené a zastøe�ené zázemí tìlocvièny, nové �atny na 1. stupni
� oslavila 50 let od svého zalo�ení

Zatrubnìní stoky v ulici V Domkách 
èervenec 2009

Oprava kamenného sloupu  cesta na Svatý
Jan nad Mal�í  èervenec 2009

Nová dla�ba pøed Z�  srpen 2009
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Oprava tìlocvièny Z�  srpen 2009 Oprava komunikace v Chodèi srpen 2009 Revitalizace ulice Strahovská srpen 2008

Chodníky na Sídli�ti záøí 2009 Opravený køí� Holkov  Veselka 18.9.2009 Budování parkovi�� na Sídli�ti  øíjen 2009

Sníh ve Vele�ínì 12.2.2010 Otevøení nízkoprahového zaøízení pro dìti
a mláde� MOLO 12.3.2010

65. výroèí osvobození Vele�ína 15.5.2010

    K  31.12.2010  poèet obyvatel 3  997

 � zvoleni byli Mgr. Josef Klímastarosta, Jiøí Rù�ièkamístostarosta
 � investice za 28,42 mil. Kè. Z  toho dotace od ROP 25.5 mil. Kè. Bohu�el do�lo ze strany MF

k  pøehodnocování v�ech projektù, které byly do 5. výzvy ROP pøijaty. Proto do�lo i ke zdr�ení vyplácení dotací pro mìsto Vele�ín. Vele�ín
proinvestoval svùj podíl na rekonstrukci ve vý�i 2,8 mil. Kè a rekonstrukce se zastavila. Stavba byla zakonzervována a èekalo se na výsledek
�etøení MF. Mìsto Vele�ín si na pøedfinancování projektu vzalo úvìr. Objekt Jakuba byl v  dezolátním stavu a jeho dostavba byla nejistá.

 � vzniklo pod zá�titou Charity Kaplice v  budovì kina. Zaøízení poskytne dospívajícím
a mladým dospìlým z  Vele�ína mo�nost odborné pomoci a alternativní metody trávení volného èasu.

� zájemci o výstavbu supermarketu ve Vele�ínì Lidl  i Tesco odmítli. Pøi�la nabídka    spoleènosti Penny Market. Øe�í  se
výjezdová køi�ovatka ze Sídli�tì, aby nedo�lo k  pokácení velkého mno�ství stromù.

 � vznikla nová uèebna fyziky a chemie a byl zahájen provoz odborné uèebny výpoèetní  techniky, vybavené interaktivní  tabulí a 26
poèítaèi

� novým øeditelem po zesnulém Mgr. Rudolfu Ondøichovi se stal Ing. Milan Timko. Na místo zástupce pro
odborný výcvik byl jmenován Petr Hastík a na místo zástupce pro teoretické vyuèování byla jmenována Ing. Lenka �ípková.

. Celkové náklady na ní byly témìø 3,5 mil. Kè. Ministerstvo kultury poskytlo
Vele�ínu dotaci ve vý�i 800 tis. Kè a zbylou èástku uvolnilo zastupitelstvo mìsta z  fondu reprodukce majetku své pøíspìvkové organizace
KIC mìsta Vele�ín.
11. záøí 2010 do�lo k  oficiálnímu pøestøi�ení pásky a zahájení provozu 3D kina. Tím bylo umo�nìno kinu ve Vele�ínì promítání nejmodernìj�í
technologií, a tím i nových filmù. Výsledkem bylo zvý�ení náv�tìvnosti kina o více ne� 100%.

Výstava 65. výroèí osvobození Vele�ína
kvìten 2010

1. Den øemesel na Kantùrkovci 19.6.2010 Oprava fasády a výmìna oken na Kantùrkovci
 èervenec 2010
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80 let Obce baráènické  31.7.2010 Otevøení digitálního kina 11.9.2010 Otevøení digitálního kina 11.9.2010

Oprava výklenku høbitovní zdi záøí 2010

Skupina ADance  vystoupení Chicago
(maturitní ples Kaplice) 2011

Dìtský den 4.6.2011

Oprava ciferníku vì�ních
hodin kostel sv.Filipa a
Jakuba 2011

Oprava mùstkù koòské
dráhy 2011

Oprava de��ové kanalizace na Kantùrkovci
èervenec 2011

Oprava mostu èervenec 2011

   K  31.12.2011  poèet obyvatel 3  864

Získané dotace:   1. Rekonstrukce Jakub 25,5 mil. Kè (ROP Jihozápad)
2. Z� a M� oprava fasád 25 mil. Kè (M�P)
3. Sbìrný dvùr 10,2 mil. Kè (M�P)
4. Oprava sakrálních památek Mariánský sloup a Bo�í muka v  ulici
    Krumlovská 465 tis. Kè (Státní zemìdìlský fond)

 � získání dotace od Nadace partnerství na realizaci
parku ve Vele�ínì � revitalizace prostranství u rybníku Adamèák � relaxaèní prostor
pro veøejnost

 a chce z  ní vybudovat moderní
nákupní centrum

�  na  vytypovaných  místech  byly  umístìny  smìrovky  k  dùle�itým
mìstským cílùm

 � zalo�il novou tradici farmáøských trhù ve Vele�ínì. Trh je urèen výhradnì pro pìstitele, chovatele a výrobce
zbo�í èeského pùvodu.

 � oslavila 55.
výroèí od svého zalo�ení. Úspìchem je stále se
zvy�ující zájem o studium na �kole. Byly otevøeny
dva nové obory. Ocenìním ze strany zøizovatele
byla náv�tìva hejtmana Jihoèeského kraje Mgr.
Jiøího Zimoly, který zde zahájil nový �kolní rok.

  do dùchodu ode�la knihovnice paní
Vlasta Szabová a na její místo nastoupila
Mgr. Kamila Stehlíková

 � probíhají pøípravné práce na
stavbu mostu  pøes  pøíkop.  Akci  financují  Lesy
ÈR.

 zvítìzil v  celostátní
anketì  roku  2010  serveru  Deník.cz  o  nejhezèí
betlém v  zemi. Betlém má v  souèasné dobì 150
figurek.

Oprava Srdíèko 17.7.2011 Modron  1.farmáøský trh ve Vele�ínì 2011 Oprava ostìní Mariánského souso�í srpen
2011
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   K  31.12.2012  poèet obyvatel 3  851

 � po pøeru�ení opìt zahájili svou èinnost 25.srpna 2012 na své základnì u Bene�ova nad Èernou (tzv. Beòák)
 � vznik pøírodního parku u Adamèáku se sochou Vodníka

 � 29. záøí 2012 zemøel prof. Tomá� Durdík, kasteolog a archeolog, který se specializoval na èeskou
hradní architekturu. Byl èestným pøedsedou Hradù na Mal�i.
Prodlou�ení in�enýrských sítí Na Vr�ích � Etapa I.
Vodovod Skøidla
Dokonèení zateplení Z�
Revitalizace Sídli�tì � Etapa III.

 � Aneta Nováková z  Vele�ína se pøipravuje na MS ÈR

Slavnostní otevøení bývalého kostela sv.Filipa a Jakuba 4.11.2011

Kmen Otyókwa zasadil pamìtní lípu 5.11.2011 Taneèní kurz 2011

Sbírka �atstva  Diakonie Broumov 23.
24.3.2012  organizovaly I Gábina
a Andrea

Sbírka �atstva  Diakonie Broumov
pozvánka

Stavba mostu na hradì 2012

Otevøení pøírodního parku Na Vr�ích
28.6.2012  na tvorbì parku se podíleli mladí
myslivci Haluzníci s vedoucí Janou

Rekonstrukce ulice Dru�stevní záøí 2012
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Nové parkovi�tì v Dru�stevní ulici øíjen 2012 Otevøení sbìrného dvora 15.10.2012

    K  31.12.2013  poèet obyvatel 3  871

 � poprvé promítalo na velké plátno pøenos z  MS v  ledním hokeji
 � multi�ánrový charitativní festival obnoven (U Hamerníkù na Vele�ínském Nádra�í)

 � uspoøádání 1. roèníku Letního festivalu regionu Pomal�í
 � beseda se spisovatelem Dr. Vlastimilem Vondru�kou

 � poprvé realizován v roce 1993 a naposledy v  roce 2001, kdy paní Havlová zemøela.
V  roce 2013 obnovil její vnuk Petr Kozák tuto tradici.

Oprava køí�e u kostela sv. Václava
Vznikla nová ulice � Prùmyslová (u firmy Precitool)
Rozhodnuto o stavbì Penny Marketu
Vybudovány nové chodníky u obchodù na námìstí naproti radnici
Oprava ka�ny na námìstí a vybudování pítka (køest 24.8.2013)
Koupali�tì �Na Skalkách� � oficiální pøedání 13.11.2013

Beseda se spisovatelem Vlastimilem
Vondru�kou v knihovnì 25.3.2013

Oprava køí�e u
kostela sv.Václava
20.4.2013

Plackobraní a Den øemesel 15.6.2013 Pták Zobák  symbol
vele�ínského infocentra od
r.2013

Pták Zobák jako �ivý 15.6.2013 Odhalení ka�ny a Ohnivé víly 24.8.2013 Pøedání koupali�tì Na Skalkách 13.11.2013

   K  31.12.2014  poèet obyvatel 3  857

 � zvoleni byli Mgr. Josef Klímastarosta, Jiøí Rù�ièkamístostarosta

 � mìsto budovu odkoupilo od soukromého vlastníka
Poprvé je natoèen  � bøezen 2014 (Faktor Team)

 � 1. roèník novì zalo�ené tradice
 � hornorakou�tí a èeskokrumlov�tí hasièi si pøedali betlémské svìtlo a pøivezli je do Vele�ína
� do dùchodu odchází øeditelka Hana Ondøichová a na její místo nastupuje Daniela Skalická

 Nad Cihelnou
 � výstavba zahájena 12.7.2014, prodej zahájen 20.11.2014 (20 zamìstnancù)
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Expozice naivních malíøù, man�elù �ítalových
na Kantùrkovci 14.6.2014

Zahájení prodeje v PENNY MARKETU Vele�ín 20.11.2014

�ivý betlém M� a ZU� u ka�ny 19.12.2014 Nové høi�tì Nad Cihelnou 23.12.2014

Otevøení SO� elektro po rekonstrukci
6.1.2015

My Tøi králové jdeme k Vám... 10.1.2015 Opravené høi�tì hokejbalu  Termiti bøezen
2015

    K  31.12.2015  poèet obyvatel 3  882

Od 1.1.2015 zaji�tìn
 � zalo�ení genofondového sadu u èistièky

 � dostala od spoleènosti E.ON elektroskútr
 � oslavil 80. výroèí zalo�ení svého klubu

 � øeditelka Mgr. Bo�ena Dvoøáková odchází do dùchodu, na její místo nastupuje Mgr. Ludìk Kopøiva
 � v  záøí 2015 slaví 70 let od svého zalo�ení

 � 12.8.2015 oslavila 190 let
 v  kostele sv. Václava � 20.9.2015

 � 26.9. 2015 oslava 25 let èinnosti
� opravené høi�tì

Mìstská slavnost k ukonèení 2. svìtové války 8.5.2015
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Sly�íte to ticho... Mìstská policie má zapùjèený
elektro skútr

Prezident Milo� Zeman ve Vele�ínì 2.6.2015

240 mil ke svobodì 25.6.2015

Oslava 190 let Konìspøe�ky 22.8.2015 Oslava 190 let Konìspøe�ky 22.8.2015

Hradi��an 20.9.2015 25 let Taekwonda ve Vele�ínì 26.9.2015

Stavìní májky  hasièi 30.4.2016

    K  31.12.2016  poèet obyvatel 3 852

750 let od první zmínky o Vele�ínì � slavnost 25.6.2016
 � oslavila 20 let svého hraní koncertem

na koupali�ti �Na Skalkách�

Roz�íøení hasièárny
Nová cesta k  zastávce ÈD
Zahájena rekonstrukce a stavba DPS v  ulici Krumlovská 3.8.2016
Lékárna  zavøena  k  1.12.2016  (odchod  stávajícího  lékárníka  do
dùchodu)

240 mil ke svobodì 25.6.2015

Prezident Milo� Zeman ve Vele�ínì 2.6.2015
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Vzpomínka na Prokopa Brázdu  2.7.2016 Zateplení �kolky záøí 2016

Duo M + L 29.9.2016 Výstavba parkovi�tì u Z� listopad 2016Vzpomínka na Prokopa Brázdu  pozvánka 
2.7.2016

Nová lékárna 12.1.2017

Milo� Èerný  Judo
5.6.2017

Výstavba Na Vr�ích èerven 2017

    K  31.12.2017  poèet obyvatel 3  851

11.1.2017  �   v    ulici  Budìjovická,  provozovatel
Nemocnice Èeský Krumlov

 � zahájení promítání letního kina (èervenec, srpen)
zazpíval MISSA BREVIS v  Chrámu sv. Víta v  Praze

  �  5.8.2017  oslavilo  140  let  od  zalo�ení  sboru,  zásahová  jednotka  je
vybavena �AEDÉÈKEM�, co� je automatický externí defibrilátor

 �Pocta Ing. Antonínu
�eleznému� s  jeho synem Eduardem �elezným 11.11.2017 v  kinì. Besedy se
zúèastnili zástupci Jihostroje a.s. a �iroké veøejnosti. Byla to poslední mo�nost
se s  E. �elezným setkat, proto�e 8. ledna 2018 náhle zemøel.

 �
poprvé se konal na fotbalovém høi�ti FC Vele�ín

 �Svatojanská�
Vybudování parkovi�tì u M�
Výstavba Na Vr�ích pokraèuje

 � oficiální
otevøení 30.10.2017

  �  Vele�ínský  atlet  a
cyklista Karel Voráèek získal støíbrnou medaili na
Mistrovství ÈR v   bìhu na 24 hodin v   kategorii
5059 let

  �  Milo�  Èerný  získal  na  mezinárodních
mistrovstvích  veterán  Judo  mnoho  ocenìní.
Poslední medaile získal v  roce 2016. Je dr�itelem
èerného pásku.

ÈSOP  výroba èapího hnízda 13.10.2017 Dùm s peèovatelskou slu�bou Krumlovská 144 
otevøení 30.10.2017
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�irák  Country bál 2017

Otevøení Lazebny 26.5.2018 Dìtské høi�tì Nad Cihelnou èerven
2018

K  31.12.2018  poèet obyvatel 3 847

  �  zvoleni  byli  Ing.  Petr Vágnerstarosta,  Jiøí Rù�ièkamís
tostarosta

 � nastoupila nová knihovnice Jana Buchancová
  �  dlouholetá  kronikáøka  Jana  Oháòková  ukonèila  psaní

kroniky, novou kronikáøkou je Vlasta Ferencziová

  �  rekonstrukce  zahájena  8.4.2018,  slavnostní  otevøení
18.10.2018

 � zahájení prací v  kvìtnu
 � otevøel ji �pra�ský lazebník

Ivo �moldas� 26.5.2018

Høi�tì Nad Cihelnou
Opravený kostel
Oslava 100 let republiky
Sázení  lípy  ke  100.  výroèí  vzniku  republiky
28.10.2018

Franti�ek  Jeøábek  získal  na  MS  Seniorù  a
veteránù v  Bìlorusku 2 støíbrné medaile a titul
vícemistra
Hanka  Císaøová  �  na Mistrovství  ÈR  v    Brnì
získala  1.  místo  v    povinných  sestavách,
sportovním boji a silovém pøerá�ení

50.výroèí srpnových událostí v roce 1968  21.srpen 2018

Opravený kostel sv.Václava 2018 Oslavy 100 let republiky 22.9.2018

Otevøení autobusového nádra�í 18.10.2018 Realizaèní tým autobusového nádra�í Sázení lípy svobody 28.10.2018
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Kim Bok Man 8.5.2019 Kim Bok Man 8.5.2019 Dìtský den 3.6.2019

Dìtský den 3.6.2019 15.6.2019Petra Èernocká

K  31.12.2019 � poèet obyvatel 3  674

 � od 1.1.2019 slou�í SDH jednotka jako JPO II/1
14.12.2019 � získali nový automobil Mercedez Benz Sprinter

. � oslavil 100 let od svého vzniku
 � obdr�ela ocenìní �Doporuèeno zamìstnavateli�

 � v  srpnu byla slavnostnì otevøena nová �kola, øeditelkou je Mgr. Marie Procházka �tanglová
 � opìtovné zahájení èinnosti

 � dokonèení a vysvìcení 16. èervence
 � vybudován chodník, veøejné osvìtlení a nový povrch komunikace

Nový asfaltový povrch pøed radnicí, V  Domkách a ulici Kaplická
Zateplení panelového domu è. 378/379

� dokonèení pøípojek kanalizace a vody

Kolumbárium èerven 2019 Pasování prvòáèkù na ètenáøe 2019 Univerzita 3.vìku 17.4.2019

Po�ehnání urnového háje 16.7.20219 Houpaèka 23.8.2019Charitativní bìh

Festival Pomal�í 15.6.2019
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Houpaèka 23.8.2019 Nová ZU� srpen 2019                                                   Interiér ZU�

Nový chodník a
branka do M� 2019

Zateplení panelového
domu è.p.378, 379
2019

Asfalt v ulici V Domkách
2019

Pou�  pohádka 1.9.2019

Pou� 1.9.2019 Charitativní bazárek 20.11.2019

Pøedání nového hasièského auta  14.12.2019

Zakoupen nový parní èistiè ECLIP a stroj na sekání trávy
 � do dùchodu ode�la øeditelka Daniela Skalická a na její místo nastoupila od srpna 2020

Mgr. Zuzana Levá
Pøíprava architektonické soutì�e na Spolkový dùm Vele�ín

 �Sluneèná�
 � od øíjna nástup dvou nových strá�níkù

 v  údolí Strahov
 s  interaktivním obsahem

Napojení restaurace U Zlaté podkovy na teplovod z  budovy kina

Události z  veøejného �ivota
V lednu zemøel Mgr. Josef Klíma � bývalý starosta Vele�ína
V  listopadu zemøela sbormistrynì Chrámového sboru Mgr. Marie Pe�ková

10. ledna 2020 zemøel
Mgr. Josef Klíma, dlouholetý
starosta Vele�ína
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Tøíkrálová sbírka 11.1.2020 Masopust 25.2.2020

Zahnízdìní po�tolek na vì�i u Jakuba 
vypadlé mládì 2020

Bøezen 2020  v�ude se �ijí rou�ky Husiti 27.6.2020

Husiti 27.6.2020 Podchod pod E55  Tunel �Blanka II�
2020

Pøipojení teplovodu z kina do Podkovy øíjen 2020 Zemøela sbormistrynì Chrámového sboru
Maru�ka Pe�ková 2020

Vánoèní strom 2020

Mìsto plné betlémù 2020
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Architektonická soutì� Zlatá Podkova 22.3.2021

Køi�ovatka bøezen 2021

Køi�ovatka èerven 2021Nové víceúèelové høi�tì v areálu Z� kvìten 2021

Køi�ovatka
 � víceúèelové nové høi�tì

Zakrytí kontejnerového stání u Jednoty
 � nová odstavná plocha pro auta

 � slaví 30 let od svého zalo�ení v  krásné nové �kole
Výsledek architektonické soutì�e na Spolkový dùm Vele�ín

  na  opravu  komunikací  v    Chodèi  a  na  Sídli�ti
(Ministerstvo pro místní rozvoj)

 na obnovu lesù po kùrovcové kalamitì (KÚ)
  na  provozní  a  materiálové  náklady  hasièských

jednotek Vele�ín a Skøidla (KÚ)

Stavební úpravy sbìrného dvora, opìrná zeï a nové
oplocení

(Databáze poskytl Milan Proke�)

Rok 1993 � Eva Veselá (v�eobecná zdravotní gymnastika pro �eny), poèet èlenù 26
Rok 19932012 � L. �ípková (19932004), V. �ustrová (20052012) � Step aerobik, poèet
èlenù 25
Rok 1994 2010 � A. Proke�ová, Dance aerobik pro �eny, poèet èlenù 25
Významné  úspìchy: Krajské  kolo  SAMC È.B.  +  úèást  na Mistrovství  ÈR  v    Praze  � A.
Proke�ová, M. Lustová, V. �ustrová, A. �rámková (20012005)
Nejlep�í sportovec Vele�ína � M. Lustová mezi 10 nejlep�ími (2003)
Rok 1993 � Z. Kyselová (Bodystyling pro �eny), poèet èlenù 25
Rok 1993 �  J. Voráèková, M. Votíková,  I. Kyselová, L. �ípková, H. Adámková  (Cvièení
pøed�kolních  dìtí  s    rodièi,  V�eobecná  gymnastika  pro  �kolní  dìti).  Úèast  na  okresních
atletických závodech.
Rok 1993 � I. Kyselová (199394), A. Proke�ová (19932017) � Dìtský aerobik
Významné úspìchy: Krajské kolo SAMC ÈB + úèast na Mistrovství ÈR v  Praze (B. Zimeková,
K.+ V. Krupicovy 20032007), Sportovec Vele�ína a talent roku B. Zimeková (2003)
Miss aerobik � krajské kolo È.B. + republikové v  Praze K.+V.Krupicovy (2008)
Rok  1997  �  A.  Proke�ová  (19972008),  A.Rytychová,  A.  Pikhartová  (20092011),
A.Rytychová, B. Zimeková (201213), B. Zimeková (201417) � Street dance, poèet èlenù 15
Významné úspìchy: Krajské kolo Festival taneèního mládí È. Krumlov (1. místo v  kat. Show
dance pøedtanèení + republikové kolo Plzeò (2007)
Spolupráce s  Èeskokrumlovskými listy na akcích Dny s  deníkem (Týn N/Vltavou, Kaplice,
È. Budìjovice v  roce 20078)
Vystoupení na Majálesu, Houpaèce, plesech a sportovních akcích (20002017)

První zmínky o minikárovém sportu jsou zapsány v  kronice �Pionýrský oddíl, mladý motorista� AMK Jihostroj Vele�ín v  roce
1979. V  tomto období mìl klub 20 èlenù. Vedoucím byl Jiøí �perling. V  pozdìj�ím období pøevzal vedení krou�ku Karel Charvát,
který se vìnuje minikárám do souèasnosti.
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Ze  základních  èlenù  pùsobí  u  minikár  Jindøich  Charvát  a  Karel
Charvát, kteøí vedou tento klub.
Poèet èlenù je 8 dìtí a 82 dospìlých.
Významné úspìchy: Karel Charvát � v roce 2015 2. místo na MÈR
Nejvìt�ího  úspìchu  dosáhl  v    éøe minikár  Jindøich Charvát  �  2x
mistrem Evropy, Marek Charvát � 4x vítìz MÈR, Petra Charvátová
� 2x vítìzka MÈR

Ná� oddíl hraje futsal pod FIFA FAÈR. Jedná se o oficiální futsal,
který  se  hraje  po  celém  svìtì  podle  stejných  pravidel.  Klub  byl
zalo�en  jako  studentský  projekt  v    roce  2007  na  V�TE  ÈB.  Po

zavr�ení  studií
jeho  vedoucích
byl  pøevzat
Karlem Krejèím a
zmìnil  název  na
nynìj�í (døíve SK Lions ÈB). Od roku 2015 také hrajeme ve Vele�ínì. Museli jsme
po�ádat o výjimku, nebo� hrajeme soutì� spadající pod okres È.B. Krumlovský
okres FIFA Futsal nemá. Od roku 2018 máme dvì dru�stva. Pravidelnì poøádáme
okresní pohár na na�í palubovce (vítìz roku 2015) a  úèastníme se republikového
poháru, kde jsme do�li do semifinále  kraje a vypadli a� s  druholigistou z Volfíøova.
V  souèasnosti máme kolem 25 èlenù od 16 do 40 let.
Významné úspìchy:    Vítìz  okresního  poháru  FIFA  (2015),  semifinalista
krajského poháru FIFA (2016)

 Hokejbal  je
jedním z  nej
p ø íbuznì j 
�ích  sportù
k    lednímu

hokeji.  Zásadním  rozdílem  je  to,  �e  se  hráèi  nepohybují  na
bruslích, ale ve sportovní obuvi. Hokejbal vznikl ve Vele�ínì
v    roce  1989  jako  hokejbalový  oddíl  tehdej�í  TJ  Jihostroj
Vele�ín. Po rozpadu TJ   vzniká v  roce 1993 Hokejbalový klub
TERMITI Vele�ín. Prvních deset let pùsobil v  azylu na høi�tích
v  È.B. V  roce 2000 postavilo mìsto hokejbalové høi�tì i ve
Vele�ínì. V  roce 2014 probìhla na høi�ti rozsáhlá rekonstrukce.
Z historie klubu: 1. soutì�ní sezona 1990/91, 5. sezona 94/95
roz�íøení na A" a B", 7. sezona 96/97 vzniká i C", 11. sezona
u� na domácím høi�ti ve Vele�ínì 2000/01 s týmy ml. i st. �ákù.
V souèasnosti staví HbK do hokejbalových soutì�í AHbK ÈR
dva týmy dospìlých. Mu�i hrají svá utkání dvoukolovì doma
venku. Ka�dý tým odehraje min 22 soutì�ních utkání v sezonì podzim/jaro.  Høi�tì je vyu�íváno nejen pro hokejbal, ale i pro inline
bruslení.

Èlenové: Václav Taraba � pøedseda, brankáø, Radek Daniel � hráè, vedoucí týmu, Milan �ubjak � hráè, vedoucí týmu, Miloslav
Zatloukal � hráè, vedoucí týmu, Jiøí Havlíèek � brankáø, Richard Glaser � hráè, Pavel �upa � hráè, Bohumil Novotný � hráè, vedoucí
týmu, Marek Navara � hráè, vedoucí týmu, Ale� Ticháczek � hráè, brankáø, vedoucí týmu
Významné úspìchy: Extraliga AHbK mu�i, 13 liga AHbK mu�i, Regionální liga ÈMSHb � �áci, dorost, KP �áci, Èeský pohár
mu�i, regionální turnaje Jihoèeského kraje.

 Oddíl byl zalo�en v  roce 1995. Zakládajícími èleny byli Jan Semerád, Franti�ek �rámek,
Petr Hastík, Miroslav Sekyra, Jiøí Peterka.
Poèet èlenù je 12 dìtí a 14 dospìlých.
Významné úspìchy: Vítìz Okresních pøeborù v  È. Budìjovicích a È. Krumlovì z  roku
1998,2013,2014, 2015.
Pravidelnì poøádá ( 21 roèníkù) �Turnaj o pohár starosty mìsta Vele�ína�

Oddíl byl zalo�en v  roce 1994 Jaroslavem
Beèváøem. Poèet èlenù se pohyboval v  prùbìhu trvání spolku kolem 50. V  souèasnosti
hrajeme 2. nejvy��í soutì� Jihoèeského kraje
Významné úspìchy:
7x úèast na Mistrovství ÈR, nejúspì�nìj�í èlen Václav Havel (2x na evropské soutì�i)

Opravdový rozvoj sportovního potápìní zaèíná v Èeskoslovensku a� po druhé svìtové
válce. V roce 1954�1955 vznikají první krou�ky sportovních potápìèù. Dová�ejí se
ploutve a masky z NDR a èasopis ABC otiskuje návod na výrobu potápìèské masky
z dìtského gumového kyblíèku a �norchlu z novodurové trubky. Tento sport si vzal
pod svá køídla Svazarm na pøelomu roku 19551956. Potápìní je sport, který vy�aduje
jak teoretickou, tak i fyzickou pøipravenost. V roce 1965 se pro tento sport rozhodla
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skupinka nad�encù z Vele�ína. Byli to Jan Lust, Zdenìk Ryne� a Franti�ek Lachout, kteøí zalo�ili klub potápìèù. Tehdy to bylo
v�echno pod hlavièkou Svazarmu. Za rok od zalo�ení dostávají od Svazarmu první èeskoslovenskou automatiku, populární Rekord
AV 1 konstruktéra Slavíèka. Byly to dvì soupravy. Ka�dá souprava byla ze dvou 4litrových lahví. O dva roky pozdìji dostávají
dal�í potápìèskou soupravu PL 40, která se vyrábìla pro potøebu armády. K tìmto nad�encùm se pøidává Richard Re�etka, který
pøiná�í nový impuls. Vzniká plavecký oddíl ploutvového plavání, jezdí se na závody a Vele�ín vyhrává mistrovství Èeskoslovenska.
Za toto vítìzství má dostat jako 1. cenuvysokotlaký kompresor. Tento kompresor mu ale nebyl nikdy dodán. Po tomto zklamání se
jezdí dál na závody, ale u� se nezávodí s takovou vervou, ale jen pro radost.
Dìlají se potápìèské zkou�ky pro pøístrojové potápìní a zaèíná se  jezdit na potápìèské expedice do Jugoslávie a Bulharska. Po
sametové revoluci vzniká nový potápìèský klub  který  je zaregistrován pod Svazem èeských potápìèù. Klubu
nastává dal�í období, kdy se musejí dìlat nové zkou�ky tak, aby splòovaly nové evropské normy.
Klub ka�doroènì vy�kolí a pøipraví nového absolventa pro potápìèské zkou�ky, a� je to potápìè s 1* nebo pokroèilej�í s 2** a 3***.
Tito potápìèi, kteøí mají 2 nebo 3 hvìzdy, mohou ji� dìlat práce pod vodou. V roce 2001 zaèíná spolupráce s Akademií vìd v Èeských
Budìjovicích a na Øímovské pøehradì je sledována migrace ryb. Tato spolupráce trvala nìkolik let, ne� tento výzkum skonèil. Dále
jsme spolupracovali s rakouskou televizí na filmu o øece Mal�i. Pøedmìtem spolupráce bylo nafilmovat rozboøený a zatopený most,
který vedl z Vele�ína do Svatého Jana nad Mal�í. Toto se v�ak neuskuteènilo z jediného dùvodu � nezískali jsme povolení od Povodí
Vltavy.
Nyní klub ji� nejezdí po závodech a èlenové se potápìjí jen pro radost. Jezdíme na expedice do zahranièí a jsme zcela sobìstaèní.
Máme nafukovací motorový èlun, vysokotlaký kompresor jak na elektrický proud, tak se spalovacím motorem, potápìèské lahve,
�akety, neopreny, kamery pro filmování pod vodou. K zakonèení potápìèské sezóny poøádáme Vánoèní ponor pod Øímovskou
pøehradou. Tato akce trvá ji� od roku 1985. Tento rok to bude ji� 37.roèník.
Je to krásný, ale drahý koníèek. Na svou èinnost si ka�doroènì musíme nìjak vydìlat, a tak chodíme na brigády. Ze zaèátku jsme
sbírali �elezný odpad, nyní sázíme v lese stromky, jak pro obec Øímov, tak pro mìsto Vele�ín. Za posledních 5 let jsme vysázeli ji�
9 tisíc stromkù.
Jak ji� bylo uvedeno, je to krásný sport, být pod vodou, obdivovat krásy podvodního svìta, vzná�et se ve vodì v beztí�ném stavu
jako v kosmu, ale má to také svá úskalí. To je dodr�ování v�ech bezpeènostních podmínek a nepotápìt se sám. To se nám za existenci
klubu, kterému je ji� 50 let podaøilo a klub nemìl mimoøádnou událost. To znamená, �e na na�ich akcích se nikdo neutopil.
K dne�nímu dni má klub 10 èlenù, pøièem� jsme otevøeni pøíchodu nových zájemcù o potápìní, které rádi pøivítáme v na�ich øadách.

Zdroj Jan Kmoch st.

(pouze krátký výèet)
MISTØI EVROPY
1993  Kubín Jan semi kontakt kick box
1996  tým senioøi, technické sestavy (Kubín j., Kubín P., èlenové týmu)
1997  Klime�ová Marcela, sportovní boj +60kg, juniorky
2002  Klime�ová Marcela, sportovní boj +60kg, seniorky
2012  Proke� Milan, technické sestavy, veteráni gold

Proke� Milan, sportovní boj do 80kg, veteráni gold
      Proke� Milan, silové pøerá�ení, veteráni gold

2015  tým junioøi ÈR (Sluka D., èlen týmu), technické sestavy
2016  tým junioøi ÈR (Sluka D., èlen týmu), technické sestavy
2017  tým junioøi ÈR (Sluka D., èlen týmu), technické sestavy
                 tým junioøi ÈR (Sluka D., èlen týmu), speciální pøerá�ecí techniky
2019  Jeøábek Franti�ek, sportovní boj do 90kg
             Rube� Zdenìk, silové pøerá�ení, veteráni silver
    Císaøová Hana, sportovní boj +75kg, veteránky silver
    tým veteráni silver ÈR(Rube�, Jeøábek, èlenové týmu), technické sestavy
    tým veteráni silver ÈR(Rube�, Jeøábek, èlenové týmu), silové pøerá�ení

MISTØI SVÌTA
1998  tým juniorky ÈR, silové pøerá�ení (Klime�ová, èlenka týmu)
2001  tým seniorky ÈR, speciální techniky (Klime�ová, èlenka týmu)
2012  Proke� Milan, technické sestavy, veteráni gold

Proke� Milan, sportovní boj do 80kg, veteráni gold
2019  Rube� Zdenìk, silové pøerá�ení, veteráni silver
    Císaøová Hana, technické sestavy, veteránky silver IV.dan

Císaøová Hana, silové pøerá�ení, veteránky silver
tým veteráni silver ÈR (Rube�, Jeøábek, èlenové týmu), silové pøerá�ení

Nejnovìj�í úspìch
Milan Proke� 11.4.2021 udìlal zkou�ku na 7.dan a stal se pátým mistrem Taekwondo v ÈR

Rok zalo�ení: 02.02.2002  Poèet èlenù: 25/30
02.02.2002 zalo�ila Dagmar Javoøíková oddíl stolního tenisu � Vele�ín�tí Draci, a od 30.5.2002 jsme zaregistrováni pod oficiálním
názvem OST Vele�ín. Za �est mìsícù budeme slavit 20 let od zalo�ení. Zaèátky byly kru�né, nebo� zájem byl veliký, ale nemìli
jsme, kde hrát. Zaèínali jsme v  malé tìlocviènì na základní �kole, pak pøe�li do velké tìlocvièny, chvíli hráli v  bývalém kulturním
domì, a� jsme od 4.øíjna 2005 zakotvili v  bývalé jídelnì Jihostroje. Díky vstøícnosti pøedsedy pøedstavenstva pana ing. Jiøího Gerleho,
který si uvìdomuje dùle�itost sportu pro mláde�, nám bylo umo�nìno jít za svým snem, proto�e nám objekt pøestavìli a vybavili na
krásnou sportovní halu se zázemím pro více spolkù. Zaèali jsme od nuly, ale s  tak obrovským nad�ením, �e jsme zatím ka�dou dal�í
sezónu  skonèili  na  je�tì  lep�ím  stupínku.  Trpìlivá  práce  s    dìtmi  nesla  ovoce,  z    benjamínkù  se  postupnì  stali  výborní  hráèi
v  jednotlivcích a zároveò spolehlivé opory dru�stev, posléze i trenéøi dal�ích nováèkù. Samozøejmì vìt�ina dìtí si chce jen zahrát
pro radost a zábavu s  kamarády, a pro nì poøádáme ka�dý rok dva turnaje. V  èervnu na rozlouèenou pøed prázdninami se koná �
Sladký  turnaj�,  kde  jsou  výhrou  sladkosti,  òamky. A  ten  hlavní,  velký  je  �Vánoèní  turnaj�,  kde  se  bojuje  o medaile,  diplomy
a hodnotné ceny, nebo� ho dlouhá léta sponzoruje firma FCC Èeské Budìjovice.
Dal�í významné akce: v  èervnu 2002 jenom ná� oddíl pomáhal vedoucí kultury paní M.Havlisové poøádat dìtský den na prostranství
pod  po�tou;  nyní máme  léta  stanovi�tì  pingpongu  na  fotbalovém  høi�ti.  Hlavnì  jsme  v�ak  organizátoøi  okresních  i  krajských
bodovacích turnajù pro rùzné vìkové kategorie (nejmlad�í, mlad�í a star�í �áci, �ákynì) v  na�í sportovní hale. Nejnároènìj�í bylo
zorganizovat turnaj pro krajské dorostence v 2017, který se odehrál v  tìlocviènì Integrované støední �koly a uèili�tì, co� nám umo�nil
pan øeditel Ing. Bc. Milan Timko.

Taekwondo 2019  Mistrovství
svìta v Plovdivu

Taekwondo 25 let
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  V    roce  2013  (14.  11.)  si  v    na�í  hernì  mohli
sportovní fanou�ci vychutnat exhibici Ivana Karabce
(paralympijský  vítìz  Sydney  2000,  mistr  svìta  �
dvouhra mu�ù 2006) a Marka Èiháka (3 x 3. místo
na Mistrovství ÈR ve dvouhøe, 2 x 3. místo na MÈR
ve ètyøhøe), kterou zaplatila  firma Jihostroj. Ka�dý
rok o Vánocích máme i Vánoèní turnaj pro dospìlé
èleny oddílu, kde si pomìøí síly hráèi z jednotlivých
dru�stev vèetnì krajánkù, kteøí pøijedou na náv�tìvu,
aby  zavzpomínali  na  staré  èasy,  kdy  taky  repre
zentovali  Vele�ín.  A  na  konci  ka�dé  sezóny  je
dopinkná, kde se probírá strategie na tu pøí�tí.
Významné úspìchy:

  1.místo  �  pøebornice  kraje  ve  ètyøhøe
N.Megová a N.   Javoøíková,

  4. místo TOP 10 kraje Nikola Megová
  8. místo TOP 10 kraje Nela Javoøíková

        Dru�stvo  A  (Vilém  Peterka,  Josef
Masaryk,  Martin  Bøicháèek,  Franti�ek  Bürger,
Roman Vraspír) postoupilo do kraje.
Roman  Vraspír  se  stal  pøeborníkem  okresu  a  v
dorostencích v  krajském �ebøíèku obsadil 12. místo z  80 hráèù
Nela Javoøíková � 1. místem v   krajském �ebøíèku mlad�ích �ákyò si vybojovala úèast na Mistrovství ÈR a èest  reprezentovat
Jihoèeský kraj na II. Letní dìtské olympiádì v  Ústí nad Labem

Dru�stvo A � 7.místo v  krajské soutì�i (V. Peterka, M. Bøicháèek, R. Vraspír, Vladimír Chromeèek, Jakub Grznárik)
Umístìní mláde�e:
Jakub Grznárik � 8.místo v  krajském �ebøíèku dorostencù
Nela Javoøíková � 5. místo v  krajském �ebøíèku dorostenek
Veronika Javoøíková � pøebornice okresu v  kategorii mlad�ích �ákyò
     2. místo v  krajském �ebøíèku mlad�ích �ákyò
    18. místo v  celostátním �ebøíèku mlad�ích �ákyò
     5. místo v  krajském �ebøíèku star�ích �ákyò
Martin Vraspír � 20. místo v  krajském �ebøíèku star�ích �ákù

Dru�stvo B � 1.místo v  okresní soutì�i a postup do okresního pøeboru ( V. Peterka, M. Bøicháèek, J.Grznárik, Miroslav Javoøík, N.
Javoøíková, V. Javoøíková

15. R. Vraspír, 16. J. Grznárik, 20. V. Chromeèek
Okresních turnajù se úèastnilo 10 dìtí z  oddílu, nejlep�ího výsledku dosáhl ve star�ích �ácích M.Vraspír � 3. místo, 1. místo ve
ètyøhøe s  Markem Urazilem z  Kaplice, a V. Javoøíková � 2. místo v  jednotlivcích, 1. místo ve ètyøhøe s  Kristýnou Rù�ièkovou z
Kaplice.
V. Javoøíková � na �ebøíèkovém turnaji mlad�ích �ákyò pro nejlep�ích 24 hráèek republiky vybojovala 16. místo, v  celostátním
�ebøíèku je na 18. místì.

Okresní pøebor dospìlých:
5. � 8. Martin Fesl
8. 16. R. Vraspír, J. Grznárik
3. místo ve ètyøhøe � M. Fesl a R. Vraspír

Umístìní mláde�e:
Martin Fesl  4. místo v  krajském �ebøíèku dorostencù

    2. místo na krajském turnaji dorostu v  Kaplici
    5. místo v  sérii krajských turnajù star�ího �actva

V. Javoøíková � 9.místo v  krajském �ebøíèku dorostenek
Zuzana Gregorová � 3. místo v  okresním pøeboru star�ího �actva a 2. místo ve ètyøhøe spolu se Zuzanou Tomkovou

Dru�stvo A � krajský pøebor 1. místo (M. Fesl  nejlep�ím hráèem pøeboru)
Dru�stvo B � okresní pøebor 4. místo
Dru�stvo C � okresní soutì� 2. místo
Zuzana Tomková � 1. místo okresní pøebor mlad�ích �ákù, a ve ètyøhøe vybojovali v  tomto pøeboru 3. místo na�i hráèi T. Dvoøák
a R. Adam.

Dru�stvo A ve slo�ení � Roman Vraspír (kapitán), Martin Fesl, Josef Kamera ml., Du�an Bla�enec, co� byli klíèoví hráèi, které je�tì
jistili Vladimír Chromeèek a Jakub Grznárik, vybojovalo famózní postup o level vý�: do divize!!!
V  tabulce úspì�nosti v  krajském pøeboru je na 1. místì M.Fesl,  3. místì R.Vraspír, 6. místì J. Kamera ml., 12. místì D. Bla�enec.

 Pøes okresní soutì�, okresní pøebor, krajskou soutì�, krajský pøebor jsme si proklestili cestu a� do divize. V  roce 2019 jsme se
chtìli dostat do 3. ligy, a proto jsme se slouèili s  dru�stvem Pøídolí A.
Skvìlí hráèi (viz fotka 1: zleva první øada Kamil Betka, Josef Strapek, Du�an Bla�enec, Josef Kamera st.; zleva druhá øada � Roman
Vochozka, Martin Fesl, Roman Vraspír, Josef Kamera ml.) vybojovali nádherné 2. místo, které na postup do ligy nestaèilo, ale je
to zatím nejlep�í výsledek v  historii oddílu.
 Chtìla bych nyní podìkovat za dlouholetou podporu spoleènosti Jihostroj a.s., vedení mìsta, firmì FCC Èeské Budìjovice, proto�e
takové úspìchy se nezrodí pøes noc, a oni nám vìøili a poskytli èas, prostor, finance, abychom mohli dojít tak daleko.
  V  divizním �ebøíèku je J. Kamera ml. na 11. místì, M.Fesl na 13. místì, a ve ètyøhrách mají tito dva spoluhráèi 3. místo s  90%
úspì�ností.
2019 � Krajský turnaj TOP 10 mlad�ích �ákù:
8. místo � Matyá� Borovský ( a v  �ebøíèku nejmlad�ích je na 4 .místì);
10. místo � Jakub Kozelský

Významné osobnosti:
Za tìch 20 let se v  oddílu vystøídalo plno dìtí i dospìlých, nìkteøí na chvíli ne� ode�li na �koly èi kvùli práci, jiní jsou tu poøád.
Nìkdo pomohl k nezapomenutelným sportovním výsledkùm, druzí s    tréninky dìtí,  tøetí svou øemeslnou �ikovností k  dobrému
technickému stavu stolù, tìlocvièny, atd.; tak�e jsou pro ná� oddíl významní v�ichni, jen zde není prostor je jmenovitì vyjmenovat,
pøesto v�em moc dìkuji.

Za Vele�ínské Draky   OST Vele�ín z.s.,  Dagmar Javoøíková � pøedseda oddílu
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�irák byl zalo�en v  roce 1988. Pùvodní poèet èlenù
byl 25. Zakladateli a èleny byli Jana Voráèková (Jaro�ová),
Jan  Jaro�,  Alena  Proke�ová,  Milan  Proke�,  Ludmila
�áèková, Jan Brodský. V  té dobì uspoøádali 1. Country
bál v  okrese Èeský Krumlov.

Èinnost byla pøeru�ena v  roce 1992 a obnovena v  roce
2006.  Èleny  byli  Jan  Jaro�,  Jana  Voráèková,  Ludmila
�áèková, Jan Brodský, Hana Jandová a Slávek Kovaøík.

�irák tanèí dodnes a mezi jeho nejvìt�í úspìchy patøí
vystoupení na Slavnostech mìsta Vele�ína, pøedtanèení na
akci  �25  let  od  pádu  �elezné  opony  v  Novém  Údolí
(mezinárodní setkání), vystoupení na Taneèním festivalu
J. Bonu�e v  Praze , Taneèní pøehlídka Obrok ve Volyni,
úèast na Taneèním festivalu v  Pi�tínì. Taneèní klub �irák
dìlá pøedtanèení na country bálech, vyuèuje  tance, dìlá
poøadatelskou èinnost � bály, festivaly, slavnosti, poøádá
programy pro dìti a dal�í volnoèasové aktivity.

Svaz ochráncù pøírody byl  ve Vele�ínì  zalo�en 23.4.1972  a  pùvodní
poèet èlenù byl 6. Èasem se pøipojili dal�í 2. Pøedsedou byl Dalibor Janák,
dr�itel  nejvy��ího  vyznamenání ÈSOP.   Dal�ími  èleny  byli Karel  Janák
a Zdenìk Ryne�,  oba byli  dr�iteli  stejného vyznamenání. O  své  èinnosti
a pøírodì natáèeli dal�í èlenové Vladimír �imeèek a Franti�ek Holub filmy,
za které získali nejedno ocenìní (napø. filmy �Taková byla Mal�e�, �Rù�e
�ípková�, �Vy�enské kopce� a dal�í.

Souèasným pøedsedou je Jiøí Rù�ièka. Vele�ínská organizace jako jedna
z    prvních  v  okrese  Èeský  Krumlov  zapoèala  s    údr�bou  a  záchranou
chránìných stromù a vytvoøením jejich dokumentace. Vele�ín�tí ochranáøi
se zaslou�ili o údr�bu Národní pøírodní rezervace Vy�enské kopce a nain
stalovali informaèní tabule v  Národní pøírodní památce Terèino údolí nebo
v  Pøírodní rezervaci Kle� a Dívèí kámen. Dlouholetý èlen Zdenìk Ryne�
zalo�il genofondovou plochu Jeryn u obce Dlouhá, kterou místní ZO ÈSOP
udr�uje i v  souèasnosti a toto místo je vyu�íváno dal�ími oddíly, které mají
dìtskou èlenskou základnu. Velice záslu�nou èinností je péèe o èápy bílé,

kterým èlenové ÈSOP opravují hnízda, popøípadì budují nová. Na to se specializuje zejména Jiøí Rù�ièka a Jiøí Layrer.  V�e zaèalo
likvidací starého továrního komína v  areálu Jihostroje, kdy bylo potøeba zajistit èápùm nové hnízdi�tì.

ÈSOP je spolupoøadatel  øady akcí pro veøejnost. Ve Vele�ínì poøádá u� 15  let vycházky zamìøené na sledování ptákù a na
genofondové plo�e Jeryn spolupoøádá pøírodovìdnì a tábornicky zamìøené akce pøedev�ím pro dìti. Jako zázemí jim slou�í opravená
maringotka a nìkolik indiánských týpí.

Kmen Otyókwa byl zalo�en 30.4.1991. V  prvních letech byl souèástí
vele�ínského kmene i jeden rod z  Èeských Budìjovic. V  roce 2019 bylo
èleny 23 dìtí a 6 dospìlých. Od poèátku jsou èleny kmene i dìti z  okolních
mìst  a  obcí.  Prvním  náèelníkem  byl  Dalibor  Janák,  místostarosta
z  Vele�ína. Radek Janák, souèasný náèelník kmene, je jedním ze tøí dr�itelù
druhého  nejvy��ího  titulu  Ligy  lesní  moudrosti.  Mezi  nejvìt�í  úspìch
kmene patøí 1. místo v  kategorii mlad�ích regionálního kola pøírodovìdné
soutì�e �Zelená stezka zlatý list� (1997), 3. místo v krajském kole výtvarné
soutì�e �Lesy a pøíroda kolem nás� (2013), 1. místo v  kategorii 1013 let
� Anna Janáková a Kateøina Korbelová � celostátní v�estrannì zamìøená
soutì�  �Lesní  bìh�  (2017),  1.  místo  v    kategorii  1894  let  �  Kristýna
Ratajová  a  Vladimír  Korbela  �  celostátní  v�estrannì  zamìøená  soutì�
�Lesní bìh� (2017) a úèast na krajském kole pøírodovìdné soutì�e �Zlatý
list� v  roce 2019. Kmen Otyókwa má svou klubovnu a vyu�ívá jako své
zázemí genofondovou plochu u obce Dlouhá � Jeryn. Zde také poøádá své
tábory a lukostøelecké soutì�e �Letní a zimní medvìd�.

Spolek byl zalo�en 2. listopadu 2004 jako Spoleènost pøátel mìsta Vele�ína a 1.ledna 2014 byl pøejmenován a zapsán pod novým
názvem Spolek pøátel mìsta Vele�ína. Zakládajícími èleny byli Jaroslav �varc, Zdìnìk Korbela a souèasný pøedseda Jaroslav Bartizal.
U� od poèátku mìl 35 èlenù. V  souèasné dobì má kolem 40 èlenù. Èinnost SPMV øídí pìtièlenná rada � J. Bartizal, J. Hanu�ová,
M. Müllerová, P. Rouha a H. Vítù. Zaslou�ilými èleny jsou M. Korbelová, M. �eniglová, H. Bürgerová, A. Puèeglová, Z. Papírová,
V. �indelíøová, J. Hyn�t, O. �uhaj a E. Ryne�ová.

Aiki Ju Do Vele�ín, Cyklo Vele�ín, FC Vele�ín, FlorbalTHC Vele�ín, Kynologové U Leti�tì, Kynologové Cvièák, Lední hokej,
Èeský rybáøský svaz, Tenis, SK8 klub Vele�ín, MTV motosport, Jóga, Trial club, �achklub, Volejbal, Ski club.

 Jeryn  základna ÈSOP a kmene Otyókwa

Otyókwa  Den otevøených týpí 2017
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Mezi  významné  a  tradièní  akce  patøí  Peèení
s  dìtmi, Velikonoèní trh a výstava, Lazebnický den,
Den øemesel, Svatováclavské peèení, Adventní cha
ritativní trh, Rouhùv vele�ínský betlém, Medovina na
hradì Vele�ín a Peèení v  kantùrkovské peci. Spolek
spravuje  historicky  nejvýznamnìj�í  objekt  ve
Vele�ínì  � Kantùrkovec,  ve  kterém  SPMV  poøádá
výstavy  a  dal�í  akce  a  jsou  zde  umístìny  stálé
expozice �Malovaný svìt man�elù �ítalových, Èerná
kuchynì a Ro�mberská lazebna.

Skupina vznikla v roce 1995 pùvodnì za úèelem
studiového nahrání star�ích písní vele�ínské folkové
skupiny M+L. Toto úsilí bylo zavr�eno v roce 1997
vydáním CD  s  názvem   NA MALÉM MÌSTÌ    u
vydavatelství  Pupava  v  edici  �Ohlédnutí�.  CD
obsahuje 18 poetických folkových písní pøevá�nì z
dílny Lubo�e Hrdlièky zakladatele M+L, který se po
roce 1989 vydal svojí cestou.
Zbývající èást M+L, Milu�ka Hrdlièková (zpìv, rytmika), Jarda Bartizal (zpìv, kytara, harmonika), Vlasta Nedorost (basa, akordeon)
spoleènì s Ane�kou Opekarovou  (zpìv, housle,  flétny), Vláïou Korbelou  (zpìv,kytara) a Marianem Hostkem ( zpìv,  saxofon,
klarinet), dali dohromady sestavu, kterou pojmenovali FONTANELA.V tomto slo�ení skupina fungovala v letech 1995 a� 1998.

Touha po �ánrové zmìnì, smìrem k bluesrocku, vyvolala zákonitì i postupné zmìny nástrojù a osob. V prùbìhu roku 1996
pøibyl hráè na el. kytaru Petr Busta a kongista Filip Markes, a tím byla cesta k folkrocku a blues otevøena.

Po celkem úspì�ném roce, kdy se Fontanela
zúèastnila nejvìt�ích na�ich festivalù  Porty v
Plzni  a  Zahrady  v Námì�ti  na  Hané,  natoèila
skupina  krátké  CD  �TAK  POJÏ�,  obsahující
ètyøi bluesrockové pùvodní skladby.

Nejzásadnìj�í zmìna v�ak pøi�la jako rána z
èistého  nebe  na  konci  roku  1998,  kdy  se
rozhodla  FONTANELU  opustit  frontmenka,
zpìvaèka  Milu�ka  Hrdlièková,  a  tím  se
FONTANELA  stala  výhradnì  chlapskou
zále�itostí se silnou inklinací ke koøenùm blues.

V  souèasné dobì kapela pokraèuje v  sestavì
  JARDA  BARTIZAL  �  zpìv,  kytara,
harmonika, VLASTA NEDOROST � baskytara,
PETR  BUSTA  �  elektrické  kytary,  �TÌPÁN
�ÁK �  elektrická  kytara, HONZA BÁRTA �
bicí.

www.alikeband.cz
Kapela vznikla v   roce 2004 na kaplickém gymnáziu jako

tøíèlenná skupina vele�ínských klukù ve vìku mezi 16 a 18 lety.
Nejprve jsme zaèali hrát písnì od chicagské kapely Chevelle,
av�ak zároveò skládat hudbu v podobném stylu moderního rocku
v angliètinì s prvky elektroniky. Obèas se v�ak objevily i songy
v  èe�tinì. Bìhem let se v  kapele vystøídalo mnoho tváøí a na
konci roku 2015 jsme zmìnili název na krátký a výsti�ný ALIKE.

Za celou dobu  jsme nahráli 3 dlouhohrající desky a 2 EP
o ètyøech a 5 písní. Za  svou existenci jsme odehráli po celé ÈR
více  ne�  200  koncertù  jak  v    klubech,  tak  i  na  festivalech.
Dohromady máme také 3 videoklipy jako a SweetWater Trick
a 6 jako Alike.

V  souèasnosti se ná� styl stále pohybuje kolem moderního
rocku v  angliètinì s  prvky elektroniky a violoncellem. Hrajeme
v  pìtièlenném slo�ení � bicí, basa, 2x kytara, 4x zpìv a vio
loncello.

21. února 2004 probìhla 1. výuková lekce v  budovì kina. Lektorkami byly
Dá�a a Mí�a. Netu�ily, �e vznikne dlouholetá tradice a �e studentky orientálního
tance budou ozdobou plesù a dal�ích spoleèenských akcí. Oblíbené bylo zejména
jejich vánoèní vystoupení v   sále kina, kam si zvaly  taneènice z   dal�ích mìst.
Program býval  velkolepý s  nádhernými kostýmy a dekoracemi. Jejich poslední
besídka  probìhla  v    prosinci  2015,  a  tím  byla  ukonèena  jedna  velká  kapitola
vele�ínského kulturního �ivota.

 Myslivecké sdru�ení Vele�ín � bylo zalo�eno ve 40. letech 20. století. Ke dni
31.5.2021 má 14 aktivních èlenù.

Spolek  2/4,  Klub maminek Vele�ínské  klubíèko,  Vèelaøi,  hudební  skupina
Dìtský pokojíèek, Chrámový sbor Vele�ín, Skauti, SDH Vele�ín, SDH Skøidla, MODRON, Hrady na Mal�i, hudební skupina Pan
Jomsoj, Volné sdru�ení umìlcù ji�ních Èech     (Baráèníci a krou�ek mladých myslivcù Haluzníci � ukonèili svou èinnost)
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O kulturní dìní ve Vele�ínì  se  staralo v    roce 1996, kdy se  stal Vele�ín mìstem, Kulturní  støedisko,  jeho� vedoucím byla Milu�e
Havlisová. 1. záøí 2003 vznikla nová pøíspìvková organizace mìsta � Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín (KIC), jeho� øeditelkou
se stala Hana Rù�ièková. Pøíspìvková organizace sídlí v  budovì kina, která byla uvedena do provozu 1.9.2002.

KIC mìsta Vele�ín zaji��uje provoz kina, kulturní akce, nabízí slu�by infocentra, mìstského muzea a výstavní galerie. Svou èinnost
provozuje ve dvou budovách � budovì kina a budovì bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba. Spolupracuje s  dal�ími kluby a spolky, �kolami,
knihovnou i jednotlivci.

Mezi nejvýznamnìj�í akce, které KIC mìsta Vele�ín poøádá patøí:
Divadelní pøedstavení pro dìti i dospìlé, Ma�karní bál pro dìti, koncerty, výstavy, pøedná�ky, Den matek, Stavìní májky a lampionový

prùvod, Den dìtí, festivaly a slavnosti k  významným výroèím, Rock na plovárnì, Tradièní vele�ínská pou�, spolupoøádání Charitativního
bazárku, Adventní charitativní trh a rozsvícení vánoèního stromu, Mikulá�ská nadílka, adventní koncerty, Rockovánoce atd. Pod hlavièkou
infocentra nabízí slu�by turistùm a poøádá výlety s  prùvodcem. Vydává Vele�ínský zpravodaj a svou nabídku a slu�by zveøejòuje na svých
webových stránkách a FB. Zázemí pro kulturní akce zaji��uje kinokavárna Relax, kterou také za�ti�uje KIC mìsta Vele�ín.

Sál kina je multifunkèní a nabízí dobøe technicky vybavené zázemí pro provoz kina i kulturní akce.
Ve�keré veøejné prostory nabízí KIC mìsta Vele�ín ke krátkodobým i dlouhodobým pronájmùm. Sál si pronajímají i sportovní kluby

nebo kulturní spolky. Zázemí pro úèinkující je moderní a vyhovuje i nároèným po�adavkùm nìkterých agentur. Jediným problémem bývá
malá hloubka pódia, tak�e nìkterá divadla zde nemohou úèinkovat. V  horním patøe budovy kina je zasedací místnost, která je vybavena
interaktivní tabulí s  projektorem a tyto prostory jsou vyu�ívány k  men�ím �kolením nebo pøedná�kám. Vyu�ívají ho také jako zázemí
dal�í kluby a spolky.


