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vstoupili  jsme  do  adventního  èasu.  I  letos  pokraèuji
v  zapoèaté  tradici:  pøed  Vánoci  osobnì  s    paní  Kleinovou
z obèanské komise nav�tìvuji domovy pro seniory v  regionu,
kde  jsou  klienti  z   Vele�ína. Doufám,  �e  náv�tìvu  nezmaøí
hygienická  opatøení.  Pokud  by  tomu  tak  bylo,  rozvezeme,
stejnì jako loni, dárkové balíèky.

Mìsto Vele�ín dostalo dárek pod stromeèek (a to doslova)
ji� v  polovinì listopadu. V  nìkolika místech ve mìstì (napø.
ulici V  Domkách, V  Úvoze èi U Pøehrady), ale i mimo jeho
zastavìnou èást (napø. alej k  vlakové zastávce) jsme vysázeli
pøes  stovku  stromù.  Zhruba  pøed  rokem  jsme  dokonèili
s odborníky na mìstskou zeleò první èást projektové doku
mentace na ozelenìní mìsta, která vychází z  dlouhodobého
koncepèního dokumentu. Ten je k  dispozici na webu mìsta,
v    zálo�ce  Mìsto  �  Projekty,  studie,  zámìry.  Jeho  reálné
výsledky  vidíme  nyní  a  vìøím,  �e  zastupitelé  dají  zeleni
zelenou i v  dal�ích letech. Kolik to v�echno stálo? Výsadba
byla náhradou za vykácenou zeleò pøi dopravních stavbách,
mìsto Vele�ín tedy nic neplatilo.

Koncem  listopadu provedli  pracovníci  èeskokrumlovské
nemocnice ve vele�ínských domech s  peèovatelskou slu�bou
oèkování  3.  dávkou  vakcíny  proti  koronaviru.  Nemocnici
v Krumlovì jsem oslovil na poèátku listopadu a ve spolupráci
s  Charitou Kaplice a Správou majetku mìsta jsme oèkování
pøipravili a zorganizovali. V�em patøí velké díky!

Uplynulý  rok  2021  byl  bezesporu  nároèný.  Rád  bych
podìkoval v�em spolupracovníkùm mìsta Vele�ín (a �e jich
není málo)  za  jejich práci,  kterou pro mìsto  a  jeho obèany
odvádí. Øada z  nich tak èiní nad rámec svých povinností, ve
svém volném èase a bez nároku na odmìnu.

Pøeji v�em hezké vánoèní svátky, pevné zdraví a úspì�né
vykroèení do nadcházejícího roku 2022.

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Leto�ní  vánoèní  strom  je  støíbrný  smrk  ze  soukromé

zahrady. Díky v�em, kdo pomohli  s   kácením, nakládáním,
pøevozem,  stavìním  a  zdobením.  Snad  si  ho  u�ijeme�
U stromù je�tì chvilku zùstanu.

Náhradní  výsadba  za  kácení  okolo  nové  køi�ovatky
probìhla  ve  dnech  17  �  18.11.  2021. V    intravilánu mìsta
jsme vysazovali stromy podle zpracovaného projektu mìstské
zelenì a v  okolí po dohodì s  vlastníky.

Celkem bylo vysazeno 132 stromù � lípy, jeøabiny, javory,
hru�nì,  jablka a duby. Vìøím, �e  i pøes nìkolik negativních
reakcí na novou výsadbu ve mìstì, v�ichni na jaøe oceníme
její pøínos pro vzhled obce. Dìkuji v�em, kteøí mi pomáhali
s realizací a pøípravou.

Pøi  pohledu  na  stromoøadí  u Holkova mi  to  nedá  a  rád
abych  znovu  oslovil  vlastníky  zemìdìlské  pùdy  v    okolí
Vele�ína,  s    nabídkou  spolupráce  pøi  vytváøení    ,,zelených
ostrovù� v  �irých lánech. Staèí zavolat�

V    souèasné  dobì  probíhají  intenzivní  jednání
o zabezpeèení dodávek elektøiny pro na�i ÈOV, která  je na
hranì ochranného pásma pøehrady. Spoleènì  se  spoleèností
EG.D,a.s., hledáme øe�ení na pøipojení ÈOV  na dal�í  linku
vysokého  napìtí  v    pøípadì  poruchy  na  stávajícím  vedení.
Základní pøedstavu o øe�ení máme, teï jsou na øadì jednání
s  vlastníky dotèených pozemkù. Dr�te nám palce.

Poslední  rozdìlané  stavby máme u hasièárny na Sídli�ti
a na místní komunikaci v  Chodèi.

Snad se uvidíme na Medovinì na hradì�� doufám.
  V�em  pohodový  prosinec,  krásné  svátky  a  hlavnì  pevné
zdraví.
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
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, kteøí se s  námi naposled rozlouèili s  p.
LADISLAVEM  OBERFALZEREM,  podìkování  rovnì�
patøí  Odborové  organizaci  Jihostroje  Vele�ín  a  Mìstu
Vele�ín.

Dále  VELKÉ  PODÌKOVÁNÍ  patøí  JSDHO  Vele�ín,
konktrétnì p. Karlu Kleinovi a Janu Øihoutovi.
     Marie Oberfalzerová, dìti Jana a Pavel a ostatní pøíbuzní

 pøed nìkolika dny, kdy
pøi�li popøát k  mým narozeninám zástupci na�eho mìsteèka
pan starosta Vágner, paní Kleinová a paní Ol�anová. Kvìtiny
a dobrùtky byly jejich nezbytnou rekvizitou. Ale oni byli pro
mì nejdùle�itìj�í. Srdeèní milí, upøímní � prostì pøátele.

Kvìty  uvadly,  dobrùtky  snìdeny,  ale  vzpomínka  dokud
budu dýchat zùstane.

Vysoké stáøí bych pøirovnala k  zhasnuté lampì, která èeká
a� ji nìkdo rozsvítí. A oni ji rozsvítili. Dìkuji za to, z  celého
srdce dìkuji pøátelé.

  F.Èápová

  mìstskému  úøadu  za  písemné
blahopøání  k    mým  narozeninám.  Paní  Papírové
a  Uretschlägerové  za  milou  náv�tìvu  a  za  gratulaci  také
odborùm Jihostroje.

                Anna Rù�ièková

panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  pøání
a  dárek  k    mým  narozeninám  a  paní  Anièce  Bohdalové
za milou náv�tìvu a pøedání dárku.

                Marie Faltová

 panu starostovi Ing. Vágnerovi za pøání k   mým
narozeninám a paní Bohdalové za milou náv�tìvu a pøedání
dárku.
                Franti�ek Klement

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  pøání
a  dárek  k    narozeninám,  také  dìkuji  paní  Zdenì  Kleinové
a  paní  Ivì  Ol�anové,  kterým  dìkuji  za  milou  náv�tìvu,
blahopøání a pøedání dárku.

Souèasnì  dìkuji  za  písemné  blahopøání  Odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín.

Franti�ek �rámek

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  pøání
a  dárek  k    narozeninám,  také  dìkuji  paní Zdeòce Kleinové
a dìvèatùm z Jednoty za milou náv�tìvu, blahopøání a pøedání
dárku.

Zároveò  dìkuji  za  písemné  blahopøání  Odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín.

                Vladimír Klenka

Touto cestou bych ráda podìkovala tøem �ikovným �ákùm
místní ZU� Eli�ce Kostohryzové, Sofii Harèarikové  a  Janu
Rouhovi za jejich krásné keramické obrazy, které symbolizují
na�ich sedm tøíd a budou zdobit schodi�tì v  modré budovì.
Díky  patøí  i  jejich  paní  uèitelce Mgr.  Ivì  Hulíkové  za  její
ochotu a nad�ení nad tímto nápadem. Vá�íme si jí nejen jako
skvìlé paní uèitelky, ale i jako ú�asného èlovìka, se kterým
na�e �kolka u� léta spolupracuje.
V�em  obyvatelùm  pak  pøejeme  poklidný  adventní  èas
a krásné Vánoce.
                                                    Za celou M� Zuzana Vakoè

Vá�ení  obèané  a  vlastníci  nemovitostí  v    katastrálním
území mìsta Vele�ín, v leto�ním roce nabyla úèinnosti nová
legislativa  související  s  odpady  (zákony  è.  541,  542
a  543/2020  Sb.),  kterou  byla  mj.  dotèena  i  právní  úprava
zpoplatnìní  nakládání  s  komunálním  odpadem.  Podle  ní
mohou obce od 1.  ledna 2022 vybírat úhradu za komunální
odpad  pouze  prostøednictvím  jednoho  ze  dvou  nových
místních poplatkù za komunální odpad:

Ve Vele�ínì byl zvolen místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodáøství � jedná se o platbu tzv. �na hlavu�.
Sazba poplatku na rok 2022 èiní stejnì jako v  leto�ním roce

V�echny  ní�e  uvedené  povinnosti  jsou  uvedeny  ve
vyhlá�ce mìsta Vele�ín è. 4/2021. Ta je k  dispozici na webu
mìsta v  sekci Mìstský úøad � vyhlá�ky a naøízení.

Poplatníkem je
 a) fyzická osoba pøihlá�ená v  obci k  trvalému pobytu nebo
 b) vlastník nemovité vìci zahrnující byt, rodinný dùm nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není pøihlá�ena �ádná
fyzická osoba a která je umístìna na území obce.
Poplatníkem  je  tedy  nejen  fyzická,  ale  i   osoba,
vlastnící nìkterou z  vý�e uvedených nemovitostí.

Jaké jsou hlavní povinnosti poplatníka?
 Podat ohlá�ení na MìÚ Vele�ín nejpozdìji do 30 dnù ode
dne  vzniku  své  poplatkové  povinnosti.  Formuláø  k    podání
ohlá�ení  najdete  na  webu  mìsta  v  sekci  Mìstský  úøad  �
�ádosti a formuláøe.
Ohlá�ení mù�ete donést osobnì na MìÚ nebo zaslat mailem
na adresu: simova@velesin.cz
 Uhradit poplatek do 30. 06. 2022.

Vyhlá�ka stanoví nìkterým skupinám obyvatel nárok na
osvobození  od  hrazení,  nárok  je  v�ak  nutno    dolo�it  
podmínky  jsou  stejné  jako  v    pøípadì  ohlá�ení  poplatkové
povinnosti.
P  rosíme o spolupráci: pokud znáte nebo máte ve svém okolí
nìkoho, kdo má trvalý pobyt v  na�em mìstì, ale ne�ije zde,
upozornìte ho na povinnost hradit poplatek.

Obèany  �ádáme  o  spolupráci  proto,  aby  se  pøede�lo
vzniku zbyteèných dluhù a jejich následnému vymáhání.
Za pøedání informací vám v�em dìkujeme.

Zpùsob úhrady poplatku je stejný jako dosud:
  v pokladnì mìstského úøadu
  bezhotovostním  pøevodem  na  úèet  mìsta  è.
582481309/0800.
  Pøi  platbách  z  penì�ního  úètu  je  tøeba  uvést  variabilní
symbol.  Ten  je  slo�ený  z    èísla  popisného  a  za  èíslem
popisným je èíslice 4  (pøíklad: dùm má èp. 275 � VS bude
2754). Pro pøesnìj�í  identifikaci  je  vhodné uvést  ve  zprávì
pro pøíjemce jméno poplatníka.
V  pøípadì dotazù k  poplatku se neváhejte obrátit na MìÚ

Vele�ín, p. �ímovou (email: simova@velesin.cz;
tel.: 380  331  680).
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Zveme Vás na na�e pravidelná setkání
v mateøském centru Vele�ínské klubíèko,
které  se  nachází  v  základní  �kole  �  2.  patro  nad mìstskou
knihovnou.  Scházíme  se  ka�dou  støedu  od  9:30  do  11:30
hodin.  Odejít  mù�ete  samozøejmì  kdykoli.  S  sebou  si
nezapomeòte pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za rodinu. V zimním
období se mù�eme scházet té� ka�dý pátek od 9:30 do 11:30,
kdy si mohou dìti pøijít volnì pohrát � sledujte facebook.

Je  mo�nost  pronajmout  si  klubíèko  na  dìtskou
narozeninovou oslavu � pro bli��í informace nás kontaktujte
na email: mcvelesin@seznam.cz

Také  bych  chtìla  moc  podìkovat  maminkám,  které  se
zapojily  do  pøíprav  na  adventní  trhy.  I  kdy�  se  trh
neuskuteènil, byly to pøíjemnì strávené veèery.

Ve støedu  nás v  klubíèku nav�tíví  a
pøinese  dìtem  nìjaké  dobrùtky,  proto  v    tento  den  bude
pøíspìvek 50 kè.

Ve  se spoleènì rozlouèíme s rokem
2021  u  �álku  dobrého  èaje  s  vùní  domácího  cukroví
(nezapomeòte donést malou ochutnávkuJ ).

O vánoèních prázdninách bude klubíèko zavøené, poprvé
v novém roce se na Vás budeme tì�it ve

Za  celé  klubíèko  Vám  pøeji  klidné  pro�ití  vánoèních
svátkù a v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.

Dáda Kleinová

Ji� osmý rok jsme pomáhali. Bìhem øíjna probìhla aukce
a 13. 11. 2021 bazárek ve Vele�ínì.
Ve�kerý výtì�ek, který byl letos rekordní � 78 001 Kè, putuje
Barunce do Èeského Krumlova. Výtì�ek je urèen na úhradu
rehabilitaèního pobytu.

Dìkujeme v�em dárcùm, dra�itelùm, nakupujícím. Dìkuji
svému  týmu  pomocníkù,  pracovníkùm  KIC  Vele�ín  za
dlouholetou  pomoc  s  organizací  a  poskytnutí  prostor.  Bez
nikoho z Vás by to ne�lo.

Krásný vánoèní èas a budeme se tì�it na dal�í rok!
Michaela Jaro�ová

Leto�ní  rok  pro  nás  v�echny  rozhodnì  nebyl  rokem
jednoduchým. Dìkujeme, �e v�ichni na�i ètenáøi respektovali
pravidla, která byla vládou v prùbìhu roku zavádìna, by� si o
jejich  smysluplnosti  mysleli  cokoliv.  Díky  tomu  letos
knihovna  nebyla  uzavøena  a  mohla  fungovat.  Omezený
provoz je pøece v�dycky lep�í ne� vùbec �ádný. Na�ím cílem
je mít knihovnu s pøátelskou a vøelou atmosférou, která pøímo
vybízí k setkáním napøíè generacemi.

Moc nás proto mrzí, �e jsme museli pøistoupit ke zru�ení
na�eho andìlského tvoøení v knihovnì. Mìli  jsme do konce
roku pøichystané je�tì dal�í akce, které jsme museli odvolat.
Budeme  doufat,  �e  snad  u�  pøí�tí  rok  koneènì  bude  lépe  a
tahle  divná  doba  pro  nás  v�echny  bude  jen  nepøíjemnou
vzpomínkou.

   V�em  náv�tìvníkùm  na�í  knihovny  pøejeme  radostné  a
klidné Vánoce a v Novém roce 2022 pøedev�ím pevné zdraví,
�tìstí a spokojenost.

O v�ech novinkách i nadále budeme informovat na na�ich
webových  stránkách  a  novì  i  na  facebooku
https://www.facebook.com/knihovnavelesin/

Knihovna  bude  otevøena  naposled  ve  støedu  22.12.2021  a
znovu se otevøe 3.1.2022.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová

Telefon: 380 331 847, 731 181 433
Adresa: Dru�stevní 340, 382 32 Vele�ín

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

Dovolím  si  okomentovat  nìkolik  událostí,  které  mì
v poslední dobì zaujaly.

Koncem  srpna  jsem  nav�tívil  premiérové  promítání
nového filmu o Mal�i natoèeného za  pou�ití dronù. Zájem o
tuto øeku je pochopitelný, má pro Vele�ín odjak�iva zvlá�tní
význam a   koneckoncù díky ní  tu mìsto  je. Øeky bývají na
svém  místì  miliony  let  a  doufejme,  �e  budou  i    po  nás.
Proto�e  autoøi  výslovnì  usilovali  o    kvalitu  v�ech  souèástí
filmu (scénáø, obraz, hudba, prùvodní slovo), navíc s osobním
zaujetím, je to podle mì film velice zdaøilý. Novì pøinesl mj.
zajímavé poznatky i o  technických památkách, a v�dy bude
mít  i hodnotu propagaèní a    archivní. Nepovedly  se asi  jen
drobnosti,  jako  napø.  obèas  pøíli�  rychlé  tempo  prùvodního
slova, tu a  tam nepøesná synchronizace obrazu a  slova, nebo
výslovnost rakouských názvù. �koda také volby promítacích
termínù ve v�ední den u  premiéry (navíc vpøedveèer nového
�kolního roku) i  opakování. Mo�ná to ale lze stì�í ovlivnit.
V    publiku  asi  i    proto  pøeva�ovali  náv�tìvníci  star�í.  Pro
místní  i  náv�tìvníky  by  bylo  jinak  jistì  atraktivní  ukázat
povodí  Mal�e  na    nìjakém  minimodelu  jako  napø.
v Ple�ovicích (vele�ínský betlém zachycuje jen mìsto a  okolí).

Dále mì  pøekvapil  stav  lesù  a  stezek  kolem  pøehrazené
Mal�e neboli vodního díla Øímov. Nìkterá místa jsou u� od
léta kvùli padlým stromùm neprùchodná, a tím i èím dál více
nevyu�ívaná  a    zarostlá.  Nevím,  kteøí  vlastníci  mají  za
odklízení padlých stromù odpovìdnost, resp. kolik èasu na to
ze  zákona mají. Myslím  ale,  �e  podobné  pøírodní  prostøedí
(�klidovou  zónu�)  Vele�ín  pro  volnoèasové  aktivity  svých
obyvatel  a  náv�tìvníkù  jednodu�e  nemá,  tak�e  by  asi  bylo
záhodno dát to rychle do poøádku. U� proto, jak dùle�ité jsou
pobyty v pøírodì pro  posilování na�í obranyschopnosti.

Je otázka, jestli mù�e mìsto nìjak ovlivnit skladbu nových
lesù, asi hlavnì to, aby se na bývalých loukách nepouèitelnì
nesázely zase jen zranitelné smrkové porosty, které za pár let
znovu padnou za obì� prvnímu vìt�ímu suchu nebo vichøici.
Poslední  poznámku  vìnuji  stavbì  køi�ovatky  pøi  vjezdu  do
Vele�ína. Nevypadala pøíli� slo�itì, nicménì se �plánovanì�
protáhla na pìt mìsícù (od poloviny dubna do poloviny záøí)
a   nedotáhla. Semafor, který nás v�echny bìhem jara a  léta
neustále zdr�oval,  jsem pova�oval za   nadbyteèný � osobní
vozidla by se podle mì pøi tro�e dobré vùle a nízké rychlosti
vyhnula i  na zú�eném (a  roz�iøovaném) úseku silnice, jako
se to v podobných pøípadech øe�í i jinde. Samotná stavba byla
podle  mì mo�ná  trochu  nadstandardní,  proto�e  toho  a�  na
zvý�ení  �komfortu�  a    bezpeènosti  øidièù  pøíli�  nepøinesla.
Pøekvapilo mì  i  to,  �e  se  investuje  do  nového osvìtlení  na
bývalé, nyní �zaslepené� silnici smìrem ven z  mìsta, ale u�
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se souèasnì nedostaví chodníky od mostu a� k hranici území
mìsta (jako je to tøeba pøi  výjezdu z Vele�ína smìrem na Sv.
Ján). To by byla  jistá pøidaná hodnota  i pro pì�í v místech,
kde chodci v�dy byli, jsou a  budou v  ohro�ení (v�dy tam také
chybìl  �radar�  na  mìøení  rychlosti  podobnì  jako  v  ulici
V  Domkách).

Myslím,  �e po blí�ícím se odklonu  tranzitní dopravy na
budovanou  dálnici,  který Vele�ínu  jen  prospìje,  a    �etøení,
které  Èesko  v  pøí�tích  letech  èeká,  by  taková  stavba
v budoucnu u� obhajitelná a prosaditelná nebyla, a staèilo by
na dotyèném úseku napøíklad sní�it rychlost. Tak by se pak
silnice E55 spolu s uvedenou slavnou køi�ovatkou mohla po
urèitých  úpravách  (ètyøi  místo  tøí  vjezdù,  promy�lené
stavební  rozdìlení  v  centru  apod.)  obyvateli  i  náv�tìvníky
v  budoucnu více vyu�ívat tøeba i jako urèitý obchvat mìsta,
èím� by se eliminovala nadbyteèná vnitøní doprava na  jeho
území.

Jan Gregor

         Aèkoliv u� autem ze zdravotních dùvodù nejezdím, jsem
rád, �e je na vjezdu do Vele�ína nová køi�ovatka. Ta stará byla
dost  nebezpeèná.  Kdy�  jsem  pøed  léty  pøijí�dìl  od  È.
Budìjovic  s  obytným  karavanem  a  dával  pøednost
protijedoucím pøi odboèování do Vele�ína, v�dycky jsem se
bál aby do mì zezadu nenarazil kamion. Teï je odboèování
mnohem bezpeènìj�í. Díky!
        I jako chodec mám urèité nepøíznivé poznatky: Proè tøeba
není  pøechod  z  "autobusáku"  ke  Trefì  oznaèen  znaèkou
a  pruhy?  Znaèná  èást  øidièù  (øidièky  nevyjímaje)  pøechodu
nedbá  a  jede  "furt".  To  platí  bohu�el  i  pro  øádnì  oznaèené
pøechody  ve mìstì,  tak�e  není  radno  na  pøechod  vstupovat
pøed blí�ícím se autem. Tady patøí dík tìm slu�ným øidièùm
i øidièkám!
        Nedávání pøednosti na vìt�inì vele�ínských køi�ovatek
a nedbání pravidla pøednosti zprava, nesprávné a bezohledné
parkování, stejnì jako brutální jízda mìstem  to je kapitola
sama pro sebe. Ale to je bohu�el v celé na�í republice obecný
jev.
               Mo�ná by se zákonodárci  i  justice mìli pøiuèit  tøeba
v  Rakousku  èi  Nìmecku.  V  dopravì  toti�  nemù�e  platit
nìjaká svévolnì vykládaná svoboda.
                Bøetislav Helebrant

    Z podnìtu nìkterých mých vele�ínských spoluobèanù bych
rád tímto napsal nìkolik slov o mé profesní aktivitì.
        V  roce  2010  jsem  obhájil  doktorát  filosofie  v  oboru
hudební kultura na Univerzitì Palackého v Olomouci.
    Ji� 30 let se systematicky zabývám problematikou hudební
teorie.
    Doposud jsem napsal 26 publikací a 220 vìdeckých bro�ur
o celkovém rozsahu 3000 stran.
        S  ohlasem  jsem  zrealizoval  sérii  hostujících  pøedná�ek
v  mezinárodních  doktorských  semináøích,  dále  vìdeckých
a konferenèních prezentací napø. na Freie Universität Berlin,
Universität  Hamburg,  Universität  Regensburg,  Ludwig
Maximillian  Universität  München,  Universität  Wien
a univerzitì v anglickém Cardiffu.
    Byl jsem té� ocenìn na 20 univerzitách v 16 zemích svìta.
    Za  pozornost  stojí  i  okolnost  výrazných  ocenìní  mých
textových  strukturací  v  redakcích  presti�ních  vìdeckých
svìtovì  uznávaných  èasopisù,  které  vychází  v  americkém
New Yorku.
       Øada �pièkových vìdeckých kruhù se svìtovým renomé
oznaèila  mé  vìdecké  objevy  80  recitativních  prototypù
v  opeøe  19.20.  století,  dále  600  analytických  studií  ke
3.klavírnímu koncertu B. Martinù a 220 vìdeckých studií ke
ztvárnìní janáèkovského nápìvku mluvy se zavedením zcela
nové  odborné  terminologie  za  velice  cenné,  neuvìøitelnì
významné,  originální  a  unikátní.  Tì�í  mne  té�,  �e  øada
odborníkù vysoce hodnotí mùj pedagogický  takt, vìdeckou
a významnou stylistickou erudici i mùj �iroký tvùrèí potenciál.
        Hudba  se  mi  tak  stává  velikou  radostí,  èi  profesní
a smysluplnou �ivotní náplní.

 PhDr. Karel Dichtl

Ve  støedu  27.  10.  2021  se  uskuteènilo  vzpomínkové
setkání  pro  rodiny  klientù,  kteøí  nás  ji�  nav�dy  opustili. V
krátkosti  jsme na v�echny zesnulé  zavzpomínali  a    zapálili
jim svíèku na novì vytvoøeném vzpomínkovém místì v  èásti
zahrady Domova pro seniory.  Rodiny vytvoøily kamínek se
jménem  jejich  blízkého,  který  pak  vlo�ily  do  kamenného
srdce  u  zvonièky  v  zahradì  domova.    Prolínání  generací,
harmonické  vztahy  mezi  rodinnými  pøíslu�níky,  pøáteli,  to
jsou  témata, která  jsou pro nás aktuální ka�dý den.  I proto
jsme  pøi  rekonstrukci  èásti  zahrady  vsadili  na  propojení
dìtského  svìta  s  tím  dospìlým,  seniorským.  Vedle  èásti  s
herními  prvky  pro  dìti  bylo  vytvoøeno  pietní  místo  se
zvonièkou a kamenným srdcem. Vìøíme, �e sem najdou cestu
jak na�i klienti, tak i dìt�tí náv�tìvníci a zahrada domova pro
seniory  bude  oblíbeným  místem  pro  jejich  vzájemná
setkávání.  Symbolicky  11.  11.  2021  ve  13  hodin  tomuto
místu po�ehnal pan  faráø P. �imák,  za pøítomnosti  starosty
obce Dolní Dvoøi�tì p. Ivana Kùty a starosty mìsta Kaplice
Mgr. Pavla Talíøe.

Celá  rekonstrukce  byla  financována  z  dotace  od  obce
Dolní Dvoøi�tì. Realizaci provedla firma Avelana s.r.o.
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(pokraèování)

V  období �zlatého vìku� se mìsteèko ocitlo na vrcholu
svého  tehdej�ího  vývoje.  A  z    vrcholu,  jak  známo,  vedou
v�echny  cesty  pouze  dolù.  Ta  z    cest,  která  byla Vele�ínu
souzená,  byla  poøádnì  smrtná.  Úmrtím  posledního
Ro�mberka  Petra  Voka  1611  skonèilo  období  rozkvìtu
Vele�ína,  stejnì  jako  celého  ro�mberského  panství.  Na
poèátku  stavovského  povstání  Vele�ín  patøil  k    území
ovládanému èeským vojskem. Brzy po pra�ské defenestraci
se  v    okolí  zaèaly  pohybovat  oddíly  císaøských,  jejich�
posádky ovládaly blízké Budìjovice a Krumlov. Vele�ín se
posléze  ocitl  v    tìsné  blízkosti  dvou  císaøských  posádek.
  Prozatím  ale  nebyl  ohro�en,  proto�e  císaø�tí  operovali
hlavnì  západním  a  jihozápadním  smìrem.  Po  porá�ce
èeských vojsk u Velkého Záblatí 10. 6. 1619 se Buquoyovým
vojskùm  otevøela  cesta  k    obsazení  budìjovického  okolí.
Tomuto  osudu  neu�el  ani  Vele�ín.  Buquoyovi  vojáci  se
rozhodnì  nechovali  jako  nesmìlí  hosté  na  zdvoøilostní
náv�tìvì.  Naopak  �  jakmile  byl  Vele�ín  zabrán,  neu�el
plenìní  ze  strany  vítìzù.  Vele�ín  zùstal  v    rukou
Buquoyových na�tìstí a� do konce váleèných událostí, a tím
se  mu  vyhnul  dal�ímu  plenìní,  vypalování  a  ostatním
váleèným  útrapám.  I  tak  si  je�tì  Vele�ín�tí  rùzných
projí�dìjících vojákù u�ili víc ne� dost.

Po neslavném konci stavovského povstání byl Vele�ín v
roce 1619 konfiskován ve prospìch císaøe Ferdinanda II a ten
jej, stejnì  jako novohradské panství, 6. února 1620 daroval
svému  vojevùdci  Karlu  Bonaventurovi  Buquoyovi.  Tím
zaèala 228 let dlouhá vláda Buquoyù ve Vele�ínì.

Váleèné události 1. poloviny 17. století pøinesly zkázu a
utrpení prakticky celé Evropì, Vele�ín nevyjímaje. Vele�ín
vy�el z  této války zpusto�ený a vyrabovaný, nezanedbatelné
byly také �kody zpùsobené ohnìm. Ani ukonèení váleèných
operací na podzim r. 1620 nepøineslo úlevu. Zkázu Vele�ína
dokonal dobrý sluha, který se stal zlým pánem. Roku 1622
toti� velký po�ár ponièil to, co pøeèkalo válku, i to, co se za
dobu od jejího skonèení podaøilo obnovit. Mnohé domy byly
poboøené, se stopami ohnì a obrovský úpadek zaznamenaly
øemesla a �ivnosti. Doba celé generace nestaèila k  zahlazení
tìchto  následkù  zpusto�ení.  Vele�ín  se  kvùli  hledání  nové
ob�ivy zaèal i vylidòovat. Lidé vyu�ívali nového privilegia,
které se nazývalo výhostní právo. Bylo to právo propou�tìt z
poddanství  a  vydávat  k    tomu  potvrzení  podepsané
purkmistrem.

Poèet  obyvatel  mìsteèka  se  sní�il  na  dvì  tøetiny
pøedváleèného  stavu.  Souèasnì  s    právem  výhostu  byla
potvrzena ostatní døívìj�í privilegia. Zároveò bylo stanoveno,
�e  v�ichni  obyvatelé  mìsteèka  mají  být  víry  katolické.
Novým obèanem Vele�ína se také mohl stát jen øádný katolík.
Jak  se  na  období  protireformace  slu�í,  byl  vele�ínský
nábo�enský  �ivot  bohatý  nejen  na  slavnosti,  ale  i  na
usazování  kamenných  sloupkù  s    kaplièkami.  Roku  1650
dostala vì� kostela sv. Václava nový zvon. Poté, co byl ve
Vele�ínì  vytvoøen  vikariátní  okrsek,  se  mìsteèko  stalo
støediskem nábo�enského  �ivota  vìøících  v    �irokém okolí.
Obec  nebyla  pouze  støediskem  víry,  ale  také  vzdìlanosti.
  Roku 1636 byla postavena budova triviální �koly, kde se
vyuèovalo ètení, psaní, poèty, nábo�enství a kostelní zpìv.
Obnova  ponièených  hospodáøství  si  vy�ádala  mnoho  sil.
Také  nová  vrchnost  zvý�ila  své  po�adavky  na  poddané,
zejména pokud �lo o robotní práce a odvádìní dávek. Je�tì
vìt�í zatí�ení, ne� tyto dávky, pøedstavovaly finanèní platby

státu  �  kontribuce,  nebo�  ty  poddaným pøímo  ukusovaly  z
jejich  krajíce.  Pøesto  se  postupnì  daøilo  obnovovat
pøedváleèný  stav  zemìdìlství,  øemesel  a  slu�eb. Materiální
�kody se podaøilo bìhem 17. století napravit, av�ak postavení
Vele�ína  jako  pøirozeného  spoleèenského  a  kulturního
støediska  prozatím nikoli. Nezanedbatelné  zùstává  zhor�ení
�ivotní úrovnì obyvatel mìsteèka, zejména jejich vysávání ze
strany vrchnosti a také ze strany habsburského státu.

Pøes v�echny pøeká�ky se podaøilo u� poèátkem 18. století
vrátit  Vele�ínu  jeho  bývalou  krásu.  Rozvoj  mìsteèka  byl
umo�nìn dobrým hospodaøením zdej�ích obyvatel. V   nìm
nadále  zaujímalo  první  místo  zemìdìlství.  Samozøejmì  se
opìt  rozvíjela  øada  øemesel  a  �ivností  obnovených  po
doèasném  úpadku  zpùsobeným  událostmi  tøicetileté  války.
U øeky Mal�e pøibyl ke kvetoucím mlýnùm hamr u Kozákù,
který a� do svého zániku v  roce 1918 vyrábìl pluhy, lopaty,
sekery, motyky, ráfy na kola vozù apod. Buquoyové zavedli
r. 1763 plavení volného døíví i vorù po øece pokraèující a� do
dvacátého  století.  Obyvatelùm  samotným  se  daøilo
v  rozvíjení obchodu. Pomìrnì vysoké zisky pøiná�el dovoz
soli z  Rakous. Roku 1780 zalo�il Alois Klein nejstar�í zdej�í
obchod  smí�eným  zbo�ím.  Rozvoji  obchodu  výraznì
napomáhala  výhodná  poloha  mìsteèka  pøi  významné
obchodní  cestì  do  rakouského Freistadtu  a Lince. Ruch na
této  silnici  ponìkud  ustal  po  vybudování  konìspøe�ní
�eleznice mezi Èeskými Budìjovicemi a Lincem. Ta zahájila
svùj provoz roku 1832. Její pøestavba na parní dráhu probìhla
v  letech 1868 a� 1870. Mnoho vele�ínských formanù muselo
zmìnit zpùsob své ob�ivy. V  letech 17701772 v  Èechách
díky neúrodì nastal veliký hlad a drahota. Ve Vele�ínì byla
sice  úroda  dobrá,  místní  obyvatelé  hladem  netrpìli,  ale
pøicházelo sem obrovské mno�ství �ebrákù. Nemalá èást ji�
dobré skliznì byla znièena pøi velkém po�áru, který vypukl
21. øíjna 1773. Pøi nìm lehla popelem velká èást mìsteèka.
  Sotva se následky této tragédie podaøilo alespoò z  èásti
pøekonat, hrozila v  èervenci 1782 dal�í neúroda zpùsobená
obrovskými  parny.  Na�tìstí  byla  úroda  pomìrnì  dobrá.
V  druhé polovinì 18. století trpìl Vele�ín je�tì jednou vìcí.
Pøi rùzných vojenských konfliktech v té dobì bylo mìsteèko,
hlavnì  díky  své  poloze  na  královské  silnici,  èasto  cílem
pobytu rùzných vojenských oddílù, které byly pro obyvatele
v�dy velkou ekonomickou zátì�í.

  ... pokraèování pøí�tì...         pøipravil Jaroslav Bartizal
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Ve  støedu  17.11.2021  se  ve  Vele�ínì  uskuteènil  13.  roèník
bì�eckého závodu  Na situaci, jaká v  souèasné dobì je,
byla velice pìkná úèast. Na startu hlavních závodù na 6 a 12 km se
postavilo  90  závodníkù  a  závodnic.  V    mu�ích  68  a  22  �en.  Na
zkrácených dìtských tratích dal�ích 16 bì�cù.
Popadané stromy po letní vichøici zatarasily nìkteré úseky trati, tak�e
èást závodu vedla po trati nové.

Výsledky:
Celkovým vítìzem na  se stal  z  Kamenného
Újezdu, èas 45:14 min,  pøed  ze Strakonic,
èas 47:54 min a  z  Týmu Dejvid.

V  kategorii 40 � 49 let dobìhl za vítìzem ,
èas 49:00 min, vele�ínský rodák , èas 49:50 min, na 13.
místì   (Vele�ín),  èas  58:55 min,  14.  byl
(Cyklo  Vele�ín),  èas  58:59  min,  16. (Vele�ín),  èas
1:04:33 hod.

Kategorii 50 � 59 let vyhrál bývalý èeský reprezentant
(AK Kromìøí�), èas 49:02 min, v  absolutním poøadí 5. Za ním byl

 z  ÈK, èas 53:08 min. Tento borec má za sebou ji�
více ne� 6000 výbìhù a  výstupù na Kle�. Hned za nimi na  tøetím
místì  (Cyklo  Ski Vele�ín), èas 54:06 min.

Vìkovou kategorii 60 � 69 let vyhrál  z  Tøebonì, èas
1:02:59 hod.

Nejstar�ím úèastníkem byl  � 72 let, èas 1:11:22
hog.

V  �enách v  bìhu na  zvítìzila  (Tým
Dejvid), èas 26:30 min, pøed veteránkou  (59
let), èas 28:59 min a , èas 29:04 min. Na 16. místì
dobìhla vele�ínská  èas 34:56 min.

Poøadatelé dìkují a firmám  a
 a.s. za materiální zaji�tìní závodu a dobrovolníkùm za

pomoc na trati. Velký dík pak  který strávil mnoho
hodin na úpravì trasy.

Za Cyklo Vele�ín Karel Rù�ièka  (foto k èlánku na str. 15)

Vrcholnou národní soutì�í je ve vìt�inì sportù Mistrovství Èeské
republiky. Nejinak je tomu i v  taekwondu ITF, ikdy� jistá originalita
zde  je.    Z    dùvodu  rùzné  technické  úrovnì  je  toti�  mistrovství
rozdìleno na 2 soutì�e: MÈR skupina KUP (barevné pásky) a MÈR
skupina  DAN  (èerné  pásky).  Obou  dvou  mistrovsví  se  úèastnili
i vele�ín�tí taekwondisté a rozhodnì se v  závodním poli neztratili!
Ostrava  hostila 1. � 3. øíjna závodníky s   barevnými pásky (MÈR
skupina  KUP).  Výprava  do  vzdálené  metropole  se  rozhodnì
vyplatila. Vele�ín�tí si pøivezli 8 zaslou�ených medailí:
1.3.10. 2021 Mistrovství ÈR barevných páskù � Ostrava
1. Matìj Císaø, sportovní boj, ml. junioøí 65+ kg
2. Eva Lejsková, sportovní boj, st. �ákynì 45 kg
2. Vojtìch Opekar, sportovní boj, st. �áci 50 kg
2. Lucie Herbicková, technické sestavy, seniorky, 8.5. kup
2. Jana Mike�ová, sportovní boj, seniorky, 77 kg
3. Jana Mike�ová, technické sestavy, seniorky, 4.1. kup
3. David Václavík, sportovní boj, ml. junioøi 55 kg
3. Bonifác Bartizal, sportovní boj, st.�áci, 35 kg

Ve  sportovním  centru  v    Nymburce  se  o  víkendu  20.
a 21.listopadu konalo Mistrovství ÈR v  kategorii DAN, tzn. skupina
èerných páskù. Start  zde mají  povoleny  i  ni��í  barevné pásky,  ale
konkurence je zde opravdu velká, u� jen proto, �e se závodù úèastní
i  èeská  reprezentace.  Pùvodnì  mìla  do  Nymburku  odjet  poèetná
výprava a dokonce jsme po dlouhé dobì mìli i tým mlad�ích �ákù a
tým  mlad�ích  juniorù.  Ale  bohu�el  nemoci  a  naøízené  karantény
zmaøili na�e plány a do Nymburka vyrazilo nakonec jen 8 závodníkù.
I pøes to, jsme zanechali znatelnou stopu ziskem celkem 16 medaili:
6x zlatá, 6x støíbrná, 4x bronz.

1. Hana Císaøová, technické sestavy, veteránky III. + Dan
1. Hana Císaøová, sportovní boj, veteránky +75 kg

1. Hana Císaøová, silové pøerá�ení, veteránky
Hana Císaøová � nejúspì�nìj�í veteránka MÈR
1. Dominik Sluka, sportovní boj, senioøi  64 kg
1. Franti�ek Jeøábek, sportovní boj, veteráni 90 kg
1. Zdenìk Rube�, silové pøerá�ení, veteráni
2. Franti�ek Jeøábek, technické sestavy, veteráni V+. Dan
2. Franti�ek Jeøábek, silové pøerá�ení, veteráni
2. Klára Hùdová, sportovní boj, ml. juniorky 65 kg
2. Klára Hùdová, technické sestavy, ml. juniorky I.II. Dan
2. Matìj Císaø, sportovní boj, ml. junioøí 70+ kg
2. Jakub Vojtìch, sportovní boj, st. �áci 60+ kg
3. Zdenìk Rube�, technické sestavy, veteráni V+. Dan
3. Dominik Sluka, technické sestavy, senioøi III. Dan
3. Bonifác Bartizal, sportovní boj, st.�áci, 35 kg
3. Jan Kubín, technické sestavy, veteráni I. Dan
   V�em závodníkùm gratulujeme a pevnì doufáme, �e se budeme
moci  se  v�emi  pøíznivci  na�í  �koly  osobnì  potkat  na  vánoèní
besídce 17. prosince. A pokud ne, tak jednou ze zásad taekwondo
je nezlomný duch, který nám v�em jistì pomù�e pøekonat nelehké
období.
   Buïte v�ichni zdrávi a hezký advent pøejí trenéøi Taekwondo

�koly Vele�ín ITF (fotky k èlánku na str. 15)
                                       Hanka a Ale� Císaøovi

Výsti�ný název èlánku mluví za v�e! Vele�ínské Taekwondo
vyslalo ve dnech 23. � 31.10 své ètyøi reprezentanty hájící barvy
Èeské republiky na Mistrovství Evropy, na Krétu. Soutì�ilo se opìt
v    pìti  disciplínách.  Povinné  sestavy,  sportovní  boj,  silové
pøerá�ení, speciální techniky (ve výskoku) a sebeobrana. A takto to
dopadlo:

1.místo, povinné sestavy
1.místo, sportovní boj
1.místo, silové pøerá�ení
Nejúspì�nìj�í veteránka Mistrovství Evropy

1.místo, povinné sestavy
1.místo, silové pøerá�ení
2.místo, sportovní boj
1.místo   Tým veteráni, technické sestavy
2.místo   Tým veteráni, sportovní boj
2.místo   Tým veteráni, silové pøerá�ení
Nejúspì�nìj�í veterán Mistrovství Evropy

2.místo, povinné sestavy
2.místo, silové pøerá�ení
1.místo   Tým veteráni, technické sestavy
2.místo   Tým veteráni, sportovní boj
2.místo   Tým veteráni, silové pøerá�ení

Tým  veteránù/veteránek  byl  2.  nejúspì�nìj�í  na  Mistrovství
Evropy  (souèástí  tohoto  týmu  bylo  5  závodníkù,  z    toho  3  z
Vele�ína � Císaøová, Jeøábek, Rube�)

2.místo   Tým senioøi, technické sestavy
2.místo   Tým senioøi, speciální techniky

Dalo by se øíci, �e do jakých disciplín byli vele�ín�tí nasazeni, tam
se  zablýsklo.  �koda  jen,  �e  sportovní  média  nevìnují  alespoò
ètenou zprávu o tìchto výkonech, proto�e si jistì zaslou�í uznání
�iroké veøejnosti. Èeská republika získala v  celkovém poøadí zemí
krásné 4. místo za velmocemi Øeckem, Ruskem a Ukrajinou, kteøí
na ME vyslali mnohonásobnì  více  svých  reprezentantù. Vesmìs
v�ichni tito na�i neprofesionálové, kteøí dìlají skvìlé jméno Èeské
republice  a  spoustu  volných  víkendù  vìnují  pøípravì,  by  si  jistì
zaslou�ili více pozornosti ve sportovním svìtì. My  jsme na na�e
èleny  Taekwondo  �koly  Vele�ín  moc  py�ní  a  tento  èlánek  je
malým podìkováním za jejich výkony.

Milan Proke�
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Náv�tìvníci musí  dodr�ovat  rozestupy 1,5 m,  úèastníci  skupinové prohlídky musí  splòovat ON,  v  opaèném pøípadì  se  skupinové
prohlídky smí úèastnit max. 20 osob. Pochopitelnì platí povinnost mít nasazený respirátor ffp2 po celou dobu náv�tìvy a v celém objektu.
Dle  bodu  II/11  se  omezuje:  provoz  zoologických  zahrad  a  botanických  zahrad,  muzeí,  galerií,  výstavních  prostor,  hradù,  zámkù
a obdobných historických nebo kulturních objektù, hvìzdáren a planetárií a konání veletrhù a prodejních hospodáøských výstav tak, �e se
  a)  naøizuje  provozovateli  prostor  nebo  organizátorovi  akce  umo�nit  pouze  takové  vyu�ití  kapacity  vnitøního  prostoru,  aby  bylo
umo�nìno úèastníkùm dodr�ovat rozestupy 1,5 metru, a náv�tìvníkùm se naøizuje tyto rozestupy dodr�ovat, nejdeli o osoby ze spoleèné
domácnosti nebo �áky nebo studenty jedné �koly nebo je dozorující osoby; stejná pravidla se pou�ijí i pro náv�tìvy arboret a jiných zahrad
nebo parkù, do kterých je vstup regulován,
  b) zakazuje úèast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické pøíznaky onemocnìní covid19
nebo které v pøípadì skupinové prohlídky o celkovém poètu osob vy��ím ne� 20 osob nesplòují, s výjimkou dìtí do dovr�ení 12 let vìku,
podmínky stanovené v bodu II/17; splnìní podmínek podle bodu II/17 se nevy�aduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdìlávání
úèastní výhradnì �áci nebo studenti jedné �koly nebo je dozorující osoby,
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Dodr�ujte platná hygienická opatøení. V pøípadì zmìny
situace najdete informace na webových stránkách mìsta

Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají
mo�nost ukládat odpad (Besednice, Loèenice, Øímov,
Mojné, Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní doba:

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie) nebo
ulo�ení odpadu pro podnikatele je provozní doba:

pondìlí a� pátek                        7:00 � 17:00
sobota                           8:00 � 13:00

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

Poèínaje mìsícem listopad bude opìt probíhat svoz smìsného
komunálního odpadu 1x týdnì. Svoz takto bude probíhat a�
do konce bøezna 2022.

Nádoby 110L �     1x7 dní � pondìlí
Kontejnery 1100L �   2xtýdnì� pondìlí, pátek

 �     1x7dní � støeda
 �     1x7dní � pátek

 �           1x7dní � pátek
 �     1x7dní � pátek
 �     1x7 dní  pátek

Oznamujeme  obèanùm,  kteøí  vyu�ívají  nádoby  na
bioodpad,  �e  v  období  od  prosince  2021  do  bøezna  2022
budou nádoby svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

Pátek: 3.12., 17.12., 31.12.

Pátek: 14.1., 28.1.

Pátek: 11.2., 25.2.

Pátek: 11.3., 25.3.

 od Milana Ko�eluha si mù�ete objednat pøes
KIC Vele�ín. Cena: 680, Kè

 od Milana Ko�eluha si mù�ete koupit v KIC
Vele�ín. Cena: 280, Kè

 (poslední kusy)
si mù�ete koupit v KIC Vele�ín. Cena: 250, Kè

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

Novou  knihu  autora  Jana  �imánka

mù�ete zakoupit v  kanceláøi KIC Vele�ín v  budovì kina.
Kniha pojednává o lidové stravì v národopisném regionu

Doudlebska, který se rozkládá mezi Èeskými Budìjovicemi,
Èeským Krumlovem, Kaplicí a Trhovými Sviny. Autor pøi
jejím  psaní  vycházel  z  vyprávìní  pamìtníkù,  odborné
literatury,  kronik  a  memoárù.  Líèí  nejen  podobu  selského
jídelníèku  pøed  sto  a  více  lety,  ale  i  jak  vypadaly  staré
kuchynì a topeni�tì, jaké plodiny se v minulosti pìstovaly,
jak lidé pøe�ívali období hladu a válek, jak se vaøilo na farách
a  panských  sídlech,  o  svatbách  a  o  posvíceních  nebo  jak
probíhalo peèení chleba, nakládání zelí èi zabijaèka prasete.
  Závìreèná  kapitola  pøiná�í  rovnì�  skuteèné  recepty  na
nìkterá  jídla.  Ètenáøi  tak  vyvstává  pøed  oèima  poutavý  a
pøitom reálný obraz v�edního �ivota jihoèeského venkova v
19. a 20. Století.

Dále je mo�no zakoupit knihy:

Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního  a  informaèního  centra
mìsta Vele�ín

Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, budova kina,
tel.: 380 331 003,  email: zpravodaj@kinovelesin.cz
Marcela �eniglová  tel.: 606 759 230

  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,

Jaroslav Bartizal     tel.: 725 919 382
Maryna �lunková   tel.: 776 025 710
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Vymìním byt 1+1 po
rekonstrukci  Vele�ín Sídli�tì
za vìt�í ideálnì 3+1
Bg.jhanusova@gmail.com
739333204

èíslo 12  2021
 vydáno ve Vele�ínì dne 1. 12. 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
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