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s    poèínajícím  podzimem  nás  potkalo  nìkolik  zmìn:
V  oblasti  dopravy  je  nejvìt�ím  pozitivem  dokonèení  køi
�ovatky na silnici I. tøídy u Vele�ína. Po bez nadsázky nìkolik
desetiletí  trvající snaha o vybudování bezpeènìj�ího køí�ení
komunikací  dopadla  úspì�nì.  Akci  jsme  realizovali  ve
spolupráci  s    Øeditelstvím  silnic  a  dálnic  a  krajem,  mìsto
hradí  zhruba 2,4 milionu Kè.  Ji� od  loòska  se na vlakovou
zastávku a k  zahrádkám do Skøidel bezpeènì dostanou pì�í a
cyklisté, díky vybudovanému podchodu. Nyní se bezpeènost
zvý�ila i pro øidièe. Za to patøí velké podìkování v�em, kteøí

o  vybudování  køi�ovatky  usilovali  �  souèasným  i  bývalým
zastupitelùm. Nebylo to jednoduché.

Se  zaèátkem  �kolního  roku  se  kromì  výuky  rozebìhly
i spolkové aktivity: napøíklad hokejbalisté se pustili do oprav
zázemí høi�tì, probìhla údr�ba ve skateparku: provedli jsme
úklid  a  pan  místostarosta  vlastnoruènì  zhotovil  novou
lavièku. Do úprav areálu se pustili i fotbalisté. Chci po�ádat
v�echny  spolky:  posílejte  do  Zpravodaje  fotky  a  èlánky  o
svých akcích a èinnostech, které jsou více ne� záslu�né! Rádi
se  o  nich  doèteme.  V    sobotu  9.  øíjna  pøivítám  na�e  nové
obèánky, na fotky se mù�ete tì�it v  dal�ím vydání Zpravodaje.

S  koncem  záøí  opustila  øady  zamìstnancù  mìsta  paní
�tifterová, strá�nice mìstské policie. Za její aktivní pøístup jí
dìkuji.  Zároveò  pøeji  hodnì  úspìchù  na  novém  pracovi�ti
a  vìøím,  �e  na  Vele�ín  a  jeho  obèany  bude  vzpomínat
v  dobrém.

A  je�tì  jedna  výzva:  Vyu�ijme  demokratického  zøízení
a mo�nosti podílet se na budoucnosti nás samotných. Pojïme
ve  dnech  8.  �  9.  øíjna  k    volbám do Poslanecké  snìmovny
Parlamentu ÈR. Na nás v�ech zále�í, kam se Èeská republika
bude v  dal�ích letech ubírat.

S  pøáním hezkého podzimu v�em Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Asi  nejvíc  sledovanou  záøijovou  událostí  bylo  otevøení

køi�ovatky na vjezdu do Vele�ína. Práce byly zahájeny 16.3.
a provoz umo�nìn 20.9. 2021. Teï se bude pracovat v  okolí
komunikací a na závìr nás èeká je�tì výsadba stromù.

Celkovì máme po Vele�ínì dokonèené opravy komunikací
a je�tì nám chybí vyèistit nìkolik pøíkopù. Opravovat se budou
je�tì povrchy u hasièárny a v   Chodèi, na které jsme uspìli
s �ádostí o dotaci.

Velice  pøíjemnou  zále�itostí  bylo  odhalení  památníku  u
zastávky  ÈD,  který  pøipomíná  obìtavost  lidí  pøi  pomoci
vìzòùm z  transportu smrti v  kvìtnu 1945. Díky v�em, kteøí
pomohli.

Od 18.9. bì�í podzimní kolo Ukliïme svìt. Máme za sebou
úklid  bøehù pøehrady  a  uvidíme,  jaká  bude  úèast  v    závìru
akce.

Blí�í se období pro povolování kácení stromù a Komise
�ivotního  prostøedí  zaène  zpracovávat  �ádosti.  Pokud máte
nìjaký problém k  øe�ení, neváhejte.

K  problematice obecních lesù uvádím toto. Mìsto Vele�ín
soudnì  obhájilo  jak  majetkové  nároky  na  èást  lesù,  tak
i finanèní po�adavky � náklady za hospodaøení státu v  dobì
soudù. K  lesùm je�tì jedna poznámka. Buïte hodnì obezøetní
pøi  vstupu do  lesù,  a  to  nejen  u  nás.  Po vichøici  je  spousta
stromù nestabilních a hrozí nebezpeèí úrazu.

Poslední  malý  apel  na  rodièe.  Mno�í  se  nám  partièky
nezletilcù  a  nìkteré  z    nich  si  vybraly  za  základnu  prostor
kolem budovy kina. Vzhledem k    tomu,  �e  dochází  jednak
k nièení majetku mìsta,  znaènému nepoøádku  a  naru�ování
klidu, apeloval jsem na radní mìsta, aby byly uèinìny kroky
k  nápravì. Máme dvì mo�nosti. Kontrola mláde�níkù strá�
níky MP a Policie ÈR nebo u kina vybudovat bránu a zajistit
tak  majetek  pøed  nièením.   Mo�ná  stojí  za  upozornìní,  �e
pokud strá�níci nebo Policie ÈR zjistí u mladistvých po�ívání
alkoholu  a  dal�í  nepravosti,  mù�e  to  skonèit  ne  zrovna
pøíjemným  øízením  na  OSPODu  (Orgán  sociálnì  právní
ochrany dìtí).

V�em pøeji krásný podzim a hlavnì trochu klidu.
Jirka Rù�ièka,místostarosta,739026248,ruzicka@velesin.cz

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

pøedák prac. skupiny � 603 537 754

 Fotky ze dne otevøených dveøí u SDH. Autor Petr Skøivánek
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Vá�ení spoluobèané,
ve dnech se uskuteèní

. V  první den voleb zaèíná
hlasování ve 14:00 a konèí ve 22:00, druhý den voleb zaèíná
hlasování v  8:00 a konèí v 14:00.

Právo volit do Poslanecké snìmovny ÈR má státní obèan
Èeské republiky, který alespoò ve druhý den voleb dosáhl vìku
nejménì 18 let a je pøihlá�en k trvalému pobytu v obci,  která
nále�í  do  územního  obvodu  kraje.  Voliè  po  pøíchodu  do
volební místnosti  proká�e  svou  toto�nost  a  státní  obèanství
Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo cestov
ním pasem Èeské republiky. Ze záva�ných, zejména zdravot
ních  dùvodù, mù�e voliè  po�ádat mìstský úøad  a  ve  dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Telefonní spojení na Mìstský úøad Vele�ín
je 383  134  636, kontakt na jednotlivé volební okrsky uvádím
ní�e.

Seznam volebních místností pro Mìsto Vele�ín:

Pro oprávnìné obèany s  místem trvalého pobytu v  ulicích:
Kaplická, Na Vr�ích, Ke Kozákùm, námìstí J. V. Kama

rýta, Zahradní, Krumlovská, V  Domkách, Latrán, V  Úvoze,
U Pøehrady, K  Mal�i, U Pøelo�ky, Dolní, Nad Cihelnou, Nová,
Svatojanská


 Pro oprávnìné obèany s  místem trvalého pobytu v

ulicích:
Dru�stevní,  �kolní,  Nádra�í,  Skøidla,  Chodeè,  Bor,

Na Hvízdalce, Sídli�tì èp. 376 � 389, 465 � 466, 504 � 505,
Na Humnech


 Pro oprávnìné obèany s  místem trvalého pobytu v

ulicích:
Dìlnická,  Strahovská,  U  Høi�tì,  Tovární,  Budìjovická,

�umavská, U Lesa, Sídli�tì èp. 374 � 375, 457 � 464, 506 �
508, Holkov

Zpùsob hlasování:
1) Vlo�te  hlasovací  lístek  jedné  volební  strany  do

úøední obálky, tím dostane hlas ka�dý kandidát této strany.
2)  Na  hlasovacím  lístku  volební  strany  oznaète

zakrou�kováním poøadová  èísla  nejvý�e  u  4  kandidátù,  tím
dostanou hlasy pouze vybraní kandidáti.

Voliè  hlasuje  tak,  �e po opu�tìní  prostoru urèeného pro
úpravu hlasovacích  lístkù vlo�í úøední obálku  s hlasovacím
lístkem pøed okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasovací lístky budou volièùm distribuovány nejpozdìji
do 5. 10. 2021. V  pøípadì, �e dojde k  po�kození hlasovacích
lístkù nebo ke ztrátì, je mo�né po�ádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nových hlasovacích lístkù.

Tímto bychom vás chtìli také upozornit na povinnost (viz.
ní�e)  k    realizaci  krizových  opatøení  vlády  v    souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru.

Povinnost pro volièe ve volebních místnostech:
  Zakrytí dýchacích cest respirátorem
  Dezinfekce rukou pøi vstupu a výstupu
  Odstup od okrskové volební komise a jiných volièù

     2m (pøistupujte jednotlivì)
  Pou�ití vlastních psacích potøeb
  Pøipravený/vyplnìný volební list s  sebou
Dìkujeme za ohleduplnost a dodr�ování pokynù okrskové

volební komise!
Za MìÚ MZ

V�e spoèítáno, zaplaceno a s  úsmìvem na nás vykoukla
naèanèaná  a  znovu  rekordní  èástka.  Díky  ní  se  ji�  nemusí
rodièe  Baru�ky,  Patrika,  Evièky, Matìje,  Vojty  a  Honzíka,
obávat, �e by jim chybìli prostøedky na oddechové  a psycho
rehabilitaèní pobyty pro jejich zla�áky trpící SMA. V  první
øadì patøí podìkování vám, kteøí si ka�dý rok udìláte èas, aby
jste nezi�tnì pomohli  tìm, kteøí  to potøebují. Spolek 2/4 by
také rád podìkoval a smekl klobouèek pøed vámi, kteøí jste s
úsmìvem a dojemnou
s a m o z ø e j m o s t í
pomohli pøi  realizaci
a  úspì�ném  prùbìhu
projektu  HOU
PAÈKA 2021�aneb
my  vám  �  vy  nám  !
Poklona  v�em  bene
fièním obchùdkùm za
va�e  dílèí  rekordní
výtì�ky a bo�í  sorti

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi
za pøání a dárek k mým narozeninám a paní Sumerauerové
a paní �áèkové za milou náv�tìvu a pøedání.

Marie Slípková

paní Kleinové za pøedání dárku k  narozeninám.
                Bohumil Barek

 panu místostarostovi Rù�ièkovi
za jeho ochotu ve shánìní døeva, ze kterého nám pan Ing. Petr
�áèek  vyrobil  krásného  krokodýla,  kterého  vyu�ijí  dìti  ke
svým hrám a zároveò je ozdobou na�í zahrady. Dìkujeme.

        Na�e díky patøí i panu M. Èadovi za sestavení hmyzího
domeèku a zajímavou pøedná�ku o hmyzu v�eho druhu.

A v  neposlední øadì dìkujeme Plzeòce na cestách za sladké
uvítání pøed�koláèkù v  leto�ním �kolním roce.

                                                      Kolektiv a dìti z M�

Co se mi stalo.
V    pùl  dvanácté  jdu  man�elovi  do  lékárny  pro  léky.

Popadnu  ta�ku, peníze, klíèe a chvátám do  lékárny, aby mi
nezavøeli.

Pøijdu zpìt k  domovním dveøím a zjistím, �e mám �patné
klíèe a nemohu domù, kde le�í nemohoucí man�el. Co teï?
Telefon le�í doma. Zazvoním na souseda, pana Barka, a ten
v�eho  nechá  a  sna�í  se  mi  pomoci.  Zavolá  do  Èeských
Budìjovic a oni ho odká�í na hasièe.

Zavoláme 150 a èekáme.
Hasièi  pøijedou  za  pár  minut  a  chopí  se  práce.  Jsou  to

opravdoví odborníci! V   krátkém èase  jsou dveøe otevøeny,
a co hlavnì! Nejsou ponièeny, zámek je v  poøádku.

V�ichni  jdeme  dovnitø,  man�el  le�í  v    posteli  zoufalý,
rozru�ený. Pan Barek  jej  zaène utì�ovat,  vysvìtlovat,  a�  se
zklidní. Já toho nejsem schopna.

A proto bych chtìla upøímnì a ze srdce podìkovat hasièùm.
Neznám  bohu�el  jejich  jména.  Jsou  to  odborníci  na  svém
místì, na vysoké úrovni! Mají mùj obdiv a úctu.

Zároveò  pøi  této  pøíle�itosti  srdeènì  dìkuji  man�elùm
Barkovým, kteøí mi u� rok pomáhají, obstarávají nákupy. Jsou
neuvìøitelnì obìtaví, ochotní, nelitují svého èasu a splní mi
ka�dé pøání. Jsou to mí zlatí sousedé!

Jsem ráda, �e dobøí lidé nezemøeli, �ijí tady s  námi.
        Dìkuji                                               Zdeòka Klímová
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  Na  letní  tábor  jsme  se  letos opravdu v�ichni moc
tì�ili. Po roce, kdy jsme se moc nevídali, jsme si u�ili krásných
14 dní na na�em táboøi�ti u Bene�ova nad Èernou. Poèasí nám
pøálo, skoro celý tábor svítilo sluníèko, ze zaèátku pøi�la obèas
nìjaká bouøka.

  U�ívali jsme si louky, lesa i øeky, pohoda èi�ela ze
v�ech  stran.  Trápili  nás  tro�ku  komáøi,  ale  stejnì  panovala
dobrá  atmosféra.  Veèerním  �erem  plápolal  oheò,  krásnì
praskalo døevo za zvuku kytaru a na�eho zpìvu. Nìkteøí z  nás
slo�ili u závìreèného ohnì i slib vlèat.

  Hráli  jsme  i  spoustu  her,  celý  èas  jsme  bojovali
s  èarodìjem  z    pohádkové  øí�e,  nakonec  se  nám  podaøilo
spoleènou silou ho porazit a pohádky byly zachránìny.

  Celý spoleènì strávený èas utekl jako voda a my se
nakonec museli vrátit domù na poslední dny prázdnin. Hned
jsme se mohli tì�it, �e se u� v  záøí uvidíme opìt na na�ich
schùzkách.

  Pokud  byste  se  k    nám  chtìli  pøidat,  pøijïte  se
podívat na nìkterou ze schùzek:

Holky � støeda 16:00 � 17:30
Kluci od 9 let � støeda 17:45 � 19:15
Kluci do 8 let � úterý 16:15 � 17:45
Sraz v�dy pøed budovou kina.    (barevné foto na str. 15)

Slavnostního pøivítání se doèkali ve støedu 1. záøí studenti,
kteøí  nastupují  do  prvních  roèníkù  Støední  odborné  �koly
strojní a elektrotechnické ve Vele�ínì. Symbolicky tak odstar
tovala jejich nová �ivotní etapa.

�Udìláme v�echno pro  to,  abychom vás  skuteènì dobøe
pøipravili k  maturitì!� slíbil v  úvodní øeèi øeditel �koly Ing.
Bc. Milan Timko. Mimo jiné také pøipomnìl dùraz, který �kola
klade na spolupráci s  firmami, a zmínil kontinuitu vzdìlávání,
kdy SO� Vele�ín spolupracuje s  nìkolika vysokými �kolami.
Vyzdvihl i investice do modernizace zaøízení a výuky. �Jdeme
s  dobou, ostatnì do výuky jsme u� zapojili napøíklad i virtuální
realitu.  V    tomto  roce  investujeme  do  modernizace  na  30
milionù korun z evropských fondù a za pøispìní Jihoèeského
kraje.�

Hosty  slavnostního  zahájení  byli  námìstek  hejtmana
Jihoèeského kraje Mgr. Pavel Klíma a starosta Vele�ína Ing.
Petr  Vágner.  Studentùm  se  zároveò  pøedstavili  zástupci
spoleèností Jihostroj, Bosch a Engel.

�Gratuluji, �e jste si vybrali právì tuto �kolu, máme na ni
výbornou zpìtnou vazbu. Od firem víme, �e absolventi vele�ín
ské �koly jsou velice dobøe pøipraveni,� øekl Mgr. Pavel Klíma.

Gratulujeme  na�im  hasièùm,  kteøí  se  na mistrovství ÈR
ve vypro��ování umístili na 1.místì. Jsme na vás py�ní!

ment.  Potlesk  úèinkujícím,  kteøí  svým  umìním  vykouzlili
skvìlou atmosféru a podìkování neziskovkám za jejich smy
sluplnou práci. Velký vdìk v�em partnerùm�bez va�í empatie
by to ne�lo!

Budeme doufat, �e se spoleènì setkáme a pomù�eme opìt
pøí�tí rok.
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�V�em nám pøeji, aby tento �kolní rok byl jiný ne� ten loòský.
�kola  není  jen  o  vzoreècích,  pravopisu,  ale  i  o  sociálním
kontaktu. To je prostì nenahraditelné.�

Ing. Petr Vágner uvedl, �e je mìsto Vele�ín dlouhé roky
spojené  se  strojírenstvím,  pøièem�  støední  odborná  �kola  je
dùle�itou  souèástí místní  historie  tohoto  odvìtví. �Moc mì
tì�í, �e jste si ke studiu vybrali tuto �kolu, na�e mìsto. Vìøím,
�e vám pedagogický sbor a dal�í pracovníci poskytnou výborné
podmínky  pro  vstup  do  pracovního  �ivota,�  øekl  starosta
a dodal, �e je pøesvìdèen, �e �kola a mìsto mají studentùm co
nabídnout  i  z    hlediska  volnoèasových  aktivit. �Pøeji  vám,
abyste  ve Vele�ínì  strávili  nejlep�í  léta  va�eho  �ivota. A a�
budete konèit �kolu, tak abyste na mìsto a vzdìlávací zaøízení
vzpomínali v  dobrém a abyste si udr�eli pøátelství, která zde
budou vznikat.�

SO� Vele�ín má  dlouholetou  tradici  ve  výuce  strojíren
ských  a    elektrotechnických  oborù.  Nabízí maturitní  obory
Elektrotechnika � poèítaèové systémy, Informaèní technolo
gie,  Mechanik  seøizovaè  �  programátor  CNC  obrábìcích
strojù, Mechanik seøizovaè � Mechatronik. Dále uèební obory
Obrábìè  kovù  �  obsluha CNC  strojù,  Elektromechanik  pro
stroje a zaøízení, Strojní mechanik. Ve�keré informace zájemci
naleznou na webu www.sosvel.cz.

A pokud pøemý�líte, �e byste na �kole studovali, doporu
èujeme ji nav�tívit a seznámit se s  ní v  rámci nìkterého ze
dnù otevøených dveøí. �Celkem jich plánujeme pìt, pøièem�
první  se uskuteèní  ji� ve ètvrtek 21.  øíjna. V�echny zájemce
srdeènì zveme,� uzavírá Ing. Bc. Milan Timko.

ètvrtek 21 10.  2021    � od 8:0016:00 hodin
sobota 13. 11.  2021   � od 8:0014:00 hodin
úterý   30. 11.  2021   � od 8:0016:00 hodin
sobota 15.   1.  2022    � od 8:0014:00 hodin
ètvrtek 10.  2.  2022    � od 8:0016:00 hodin

SO� Vele�ín zve v�echny zájemce k  prohlídce �koly.
V pøípadì  zájmu  je na  základì dohody mo�né domluvit

individuální prohlídku �koly na sekretariátu �koly
na tel.: 725  158  931

    Ráda bych v�echny pozvala na dvakrát odlo�enou
pøedná�ku  SEDM  PEREL  ASTRONOMIE,  která  se  u  nás
v  knihovnì  uskuteèní  11.  øíjna  2021  od  18:00.  Pøedná�ku
povede pan  Petr Horálek, mnohým urèitì známý jako popu
larizátor astronomie, spisovatel, cestovatel ale hlavnì fotograf
nejen  noèní  oblohy.  Je  takté�  nositel  nìkolika  ocenìní
SNÍMEK DNE NASA  a  je  po  nìm  pojmenována  planetka
6822 Horálek. Myslím, �e mù�eme tì�it na zajímavý veèer.

  I  letos  se pøipojíme k    celostátní  akci Týden knihoven,
který byl vyhlá�en 4.10. � 10.10.2021. V rámci této akce opìt
vyhla�ujeme "ètenáøskou amnestii".To znamená, �e celý týden
budeme promíjet upomínky. Tímto zveme do knihovny i  ty
nejvìt�í høí�níky!

   V  záøí bylo mo�né v  knihovnì zhlédnout leto�ní
výstavu absolventù výtvarného oboru ZU�. Jejich díla uchvá

tila nejednoho náv�tìvníka na�í knihovny. Velký dík patøí paní
uèitelce Ivì Hulíkové, která dìti vede.

 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 BuchancováTelefon: 380 331  847, 731 181 433

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

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

Vá�ení pøátelé,
i kdy� se to nezdá, opìt se nám blí�í adventní èas a v�ichni

doufáme, �e  letos probìhne u� relativnì normálnì. Proto se
opìt obracím na v�echny dobrovolníky, kteøí s  námi u� mnoho
let zaji��ují Adventní charitativní trh. Budu moc ráda, kdy� se
budeme moci opìt setkat a vytvoøit pøíjemnou atmosféru pro
v�echny  náv�tìvníky.  Pokud  nám  tedy  okolnosti  dovolí,
sejdeme se první adventní nedìli 28.11.2021 ve 14 hodin na
námìstí pod radnicí.
Budeme si dr�et palce.

Hanka Rù�ièková
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V  rámci XIII.  roèníku  celostátní  akce  Týden  sociálních
slu�eb vás zveme netradiènì na prohlídku na�í zahrady dne
6. øíjna od 9 do 15 hodin.

Na na�í zahradì, kromì ji� instalované døevìné zvonièky,
novì zbudované a vysvìcené kaplièky    sv. Anny umístìné
na  terase  u  rybníka  Pentle  a  dal�ích  zajímavých  zákoutí  s
mnoha zpùsoby vyu�ití, mù�ete zhlédnout malé stádeèko ovcí
kamerunských,  slepice  a  kachny  slou�ící  na�im  klientùm
k farmingterapii.

Pøi pøíchodu se ohla�te na recepci domova. Dìkujeme.

 V   Doudlebech v   èísle popisném jedna bývávala døíve
hospoda. Jednou se stalo, �e pøivezli pivo z  Plavnice. Byl u�
veèer, konì se ve tmì nemohli zorientovat a místo do dvora
sjeli v  té tmì dolù do stránì, kde se zachytili i s  vozem za
strom.  Køik  formana  usly�ela  èeleï  na  faøe  a  pøibìhla  na
pomoc. Lidé museli  vylézt  strání  nahoru  a konì osvobodit.
Sudy s  pivem se v�ak nakutálely do øeky.

 Socha Panny Marie Bolestné z  kaple svaté Barbory stávala
také  nìjaký  èas  v    kostele,  a  proto  byla  za�lá  a  v�elijak
po�kozená Bylo rozhodnuto, aby ji farský pacholek rozsekal
a spálil. Kdy� potom ji chtìl pacholek rozseknout, sekyra se
od sochy odrazila, jako by byla socha z  nejtvrd�ího kamene.
Na kameni pod  sochou  je dodnes zøetelnì vidìt  �rám. Lidé
usoudili, �e se jedná o zázrak. Potom sochu opravili a vystavìli
pro ni novou kaplièku. Kaple stojí pod høbitovem a je v  ní
studánka, prý s  léèivou vodou, s  pramenem svaté Barbory.

 Mnoho vody  ubìhlo  korytem Mal�e  od  dob,  kdy  tì�ce
onemocnìl doudlebský plebán. �ádný lék mu nedovedl vrátit
poklad  nejcennìj�í,  zdraví.  Poslední  nadìjí  se  mu  stala
doudlebská madona,  Panna Maria  ve  zdej�ím kostele. Bez
vládný knìz po�ádal o pøenesení obrazu svaté Bohorodièky
do své komory, aby se za vroucích modliteb pøed tváøí madony
uzdravil. Zatímco on sám pln nadìjí oèividnì pookøál, v kos
tele hledaly zástupy vìøících obraz, jeho� rám zel prázdnotou.
Bo�í matce se stýskalo po zástupech vìøících, a tak projevila
své pøání. Jednoho rána vstal knìz z  postele, aby zjistil, proè
se tváø madony tak leskne. Nebyla to rosa. Po tváøích bohoro
dièky stékaly slzy. Setøel svým rouchem slzy, ale pláè neustá
val. I pochopil její stesk a poruèil vrátit obraz zpátky na oltáø,
kam od vìku patøil. Tam u� se na obraze �ádné slzy neobjevili.

 Pannì Marii Doudlebské byl prý vdìèný jeden sedlák ze
Øevnovic.  Jednou  vezl  obilí  na  semletí  do  doudlebského
mlýna. U mlýnice se mu v�ak voli spla�ili a vjeli do rozvod
nìné  øeky. Mnoho nechybìlo a byl by se v    té vodì utopil.
Prosil v�ak o pomoc doudlebskou madonu. A stal se zázrak.
Na kraji øeky se voli zastavili a vrátili se na bøeh. Na památku
nechal na svùj statek umístit sluneèní hodiny s  pannou Marií.

 Podle starého vyprávìní se obyvatelé  jihu Èech nemusí
prý  bát  nièeho  zlého,  nebo�  je  ná�  kraj  obdaøen  zvlá�tní
ochranou. Dr�í  ji  nad námi  tøi  sloupy,  tøi mariánská poutní
místa:  Kájov,  Øímov  a  Doudleby.  Snad  je  na  tom  trochu
pravdy, proto�e u Nás v  Komaøicích nikdy (obilí) nepotlouklo.

   Vyprávìl Martina Lenc (v roce 1944 v  Komaøicích).

 (pokraèování z èervencového èísla)

Øemejèek � øemínek
Øe�ato � velké síto
Øípa � øepa, tuøín

Sád � hranièní kámen, mezník, køí�ek
Sámovat � hoblovat
Sasat � v  dìtské øeèi: sedìt
Sekverstor � ten, který napomíná druhé, ka�dého pokárá
Seno�rout � zaostalý venkovan
Seslík  malá �idlièka
Schoø � tchoø
Síct � kosit
Síhnout � sáhnout
Slemej� � hlemý�ï
Slídný � mlsný
Slouze � slza
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Smolík � skoøápka po vyfouknutí vylitá smolou
Sná� � snáze
Souhrada � pì�inka mezi zahradami
Spadnout se � zhubnout
Spíkat � spát, spinkat
Stoják � velký nù�
Straka � malované velikonoèní vejce
Strouhanka � spadané jehlièí pou�ívané jako podestýlka pro dobytek
Strou�ek � truhláøský nù� se dvìma rukoje�mi
Støechýl � rampouch
Stupka � nádoba na drcení
Svarba � svatba

�ajtruhla � trakaø, koleèko
�ejdrem, �íf � �ikmo
�lejch � pa�itka
�luptýchl � kapesník
�norek � bramborový øádek
�párek � stou�ek èesneku, prst s  nehtem u dobytka
�pr�le � pøíèka u �ebøíku
�tajfovat se � protivit se proti nìèemu
�tekl � podpatek
�trách � prùtah, problém, potí�
�udr � kámen
�vábka � èesneková polévka

Teïkyn � teï, nyní
Toudeò � studna
Tintìra � èlovìk drobné postavy
Troky � necky, koryto
Tumpachový � udivený, pøekvapený, zara�ený
Tymánek � pramen vody, ba�ina, mokøina
Týpl � trám, døevìný strop

Umara � skøíò, almara
Umilec � nebo�tík
Utøinos � nesmìlý èlovìk

Vachle � drhlen, øezaèka na len
Vajdlink � nádoba na zadìlávání tìsta
Vartovat � hlídat
Vaøbuchta � mladý otylý èlovìk, lenoch
Vcukuletu � rychle, hned
Vìdít � vìdìt
Ventlajs � Venca, Václav
Vergle � pou�ové atrakce
Veøtat � pracovní stùl v  dílnì, ponk
Vizitýr � malé okno, �pehýrka
Vlk � øerací truhláøská stolice
Vozrán � usmkanec
Vrèka � taneèní zábava
Vrtìt � �lehat, stloukat (máslo)
Výdumek � vyfouklé vejce
Vymustrovat � podivnì se obléci
Výpalky � doma vypálený alkohol
Výstupek � pøístìnek na ukládání vìcí
Vej�precht � prùpovídka
Vy�tengrovat � rozlobit
Vej�vyk � nesmyslná øeè, �vást
Vzít pocháp � zavrávorat, klopýtnout

Zaburalý � malý, podsaditý
Záhøebí � ohni�tì
Zachmoustat � zamotat, ledabyle nìco zavázat
Záchudeò � úzká proluka mezi dvìma staveními
Záklasník � pohlavek
Zakudlat � zamíchat
Zbandìní � rozchod partnerù, znièení vztahu
Zberchat se � vzpamatovat se, uzdravit se
Zíbst � zábst
Zodvírat � postupnì otevírat i otevøít dveøe
Zpraskat � zbít, zmlátit nìkoho
Zvodit � zvednout

�ahour � rozvar z  borùvek, jahod èi �vestek
�ïuchnout � strèit, ��ouchnout
�mejchat � �dímat
�loudat � prosit, �kemrat
�raní � bolest v  bøi�e

Pøipravil JaroslavBartizal

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

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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Tìlocvièna Z� Vele�ín

: zaèínáme 4.øíjna 2021

v  pondìlí od 20 hodin
Eva Veselá

 zaèínáme 5.øíjna 2021

CVIÈENÍ  PØED�KOLNÍCH DÌTÍ  s  rodièi

v  úterý od 1615 hodin do 1715 hodin

  pro �kolní dìti

v  úterý od 1715 hodin do 1830 hodin
Jana Voráèková , Monika Votíková

Cvièíme  v    tìlocviènì  Z�  a  procvièujeme  v�eobecnou
zdatnost  a  obratnost,  základy  atletiky,  gymnastické  cviky,
cvièení na náøadí a zdravotní cvièení.

Pou�íváme rùzné cvièební pomùcky,  jako  jsou �vihadla,
míèe, overbally, obruèe, tenisáky, padák, malou trampolínu,
�plhací sí� apod.

Druh cvièení se pøizpùsobuje vìku dìtí. Souèástí cvièení
jsou i rùzné hry a soutì�e.

Bli��í  a  aktuální  informace  hledejte  ve  vývìsní  skøíòce
naproti autobusovému nádra�í !

Ve dnech 21.
a 22. srpna se v
�alticích  jako
ji� ka�doro

nì  konalo
druhé kolo mis
trovství  Èeské
republiky  ve
slalomu  mini
kár.  I pøes ve�kerá koronavirová opatøení, která minikáristy
samozøejmì  také  zasáhla,  se  leto�ního  závodù  zúèastnilo
rekordních  rovných  100  závodníkù  z  celé  Èeské  republiky
a sousedního Slovenska. Pøesto, �e vele�ín�tí závodníci byli
letos pouze v malém zastoupení, nìkterým se podaøilo obsadit
pìkné pøední pøíèky, René Jùda, jeden z na�ich nejúspì�nìj
�ích, se dokonce umístil na bodovì hodnoceném pátém místì.

Závody v �alticích patøí ka�doro
nì k tìm nejoblíbenìj�ím s ohromnou úèastí, pozitivním

hodnocení ostatních závodníkù a pøíjemnou atmosférou, která
v�dy  závody  provází.  Své  oblíbenosti  vdìèí  pøedev�ím
podpoøe Autoklubu a mìsta Vele�ín, bez kterých by podobné
akce nebylo mo�né poøádat. V�em podporujícím i zúèastnì
ným za pøízeò velice dìkujeme a pøí�tí rok se opìt tì�íme na
kopci.

Za minikáry Vele�ín, Adam Charvát

Vele�ínská  pidi  výprava  na  Sonkal  Open  byla  celkem
úspì�ná:

1 zlatá, 3 støíbrné a jeden bronz.
Gratulujeme !
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 na náhradní díly. Tel.: 702  662 345

 3+1 ve Vele�ínì, vhodný k  dlouho
dobému podnájmu, k  nastìhování od prosince/ledna.
Cena 12  500, Kè/mìs. + elektøina. Tel.: 606  147 112.

Milý zákazníci. Jistì jste si ji� staèili
v�imnout, �e se u nás právì dìjí mnohé
zmìny.

Tìm z Vás,  se  kterými  jsme nemìli
mo�nost mluvit osobnì a kteøí nesledují
facebook,  bychom  rádi  touto  cestou
sdìlili alespoò základní informace o tom,
co se u nás odehrává.

Ná�  syn  ponìkud  vyrostl  a  1.  záøí
zaèal s  povinnou pøed�kolní docházkou.
Jeliko� jsme jak milovníci gastronomie a
pøíjemné hostinské kultury, tak i milující
a zodpovìdní rodièe, nutí nás dopolední
nepøítomnost zatím jednoho z  na�ich dìtí
udìlat  zmìnu  v    na�í  práci  a  její  èas
pøizpùsobit rodinì.

V    kombinaci  se  skuteèností,  �e  se
nám, jako mnohým v  tomto oboru dlou
hodobì  nedaøí  shánìt  kolegy,  kteøí  by
s námi pracovali, je tato situace pro nás
tì�ko  øe�itelná  a  zmìny  musejí  být
opravdu pomìrnì podstatné.

S  trochu tì�kým srdcem a slzami na
krajíèku tedy hlásíme, �e se po 25 letech
fungování  na�í  restaurace  pøestaneme
osobnì  potkávat  u  vína,  piva,  koktejlù
a káv, jak jste byli doposud zvyklí.

Jak  nás  znáte,  neleníme,  inovujeme
a  vymý�líme,  abychom  byli  nadále
schopni  vytváøet  slu�by,  které  pro  Vás
budou  pøíjemné  a  budou  nás  v�echny
bavit.  Pøipravujeme  je�tì  dal�í  vychy
távky v  objednávání a novinky v  sorti
mentu. Prozatím Vám mù�eme pøedstavit
novou otevírací dobu a zpùsob fungování
na�í restaurace, jak je nastaven aktuálnì.

V  nové provozní dobì funguje na�e
kuchynì  formou  rozvozù  a  na  osobní
vyzvednutí Va�ich objednávek.

Zatím zùstává pùvodní jídelní lístek.
Na  dal�ích  novinkách  pracujeme  a

budeme je zaøazovat postupnì, abychom
je pro Vás mìli dostateènì pøipravené.

V�e najdete na stránkách www.pizze
rievelesin.cz  a  pro  ty,  kteøí  nejsou
fanou�ky  internetu,  staèí  zavolat na

a my Vám  rádi  podáme
potøebné informace.

Srdeènì Vám dìkujeme za dlouhodo
bou pøízeò a tì�íme se na dal�í setkávání,
i kdy� trochu jinak.

Richard a Lenka Glaserovi,
Pizzerie Vele�ín

na adrese: Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.
Podlahová plocha 22 m2, ve II. NP.

Info:  SMM Karel Krejèí tel. 602  379 331

èíslo 10  2021
vydáno ve Vele�ínì dne 30. 9. 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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