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rok 2022 je za námi. Pojïme se za ním spoleènì
ohlédnout. Poèátkem února byla zahájena stavba úseku
dálnice D3 mezi D. Tøebonínem a Kaplicenádra�í. Po
dohotovení dálnice z  krajské metropole a� na hranice
s  Rakouskem, k  èemu� by mìlo dojít v  roce 2025, se
Vele�ín doèká výrazného sní�ení poètu vozidel, která
nyní projí�dìjí kolem mìsta. Na jaøe jsme øe�ili situaci
související s  vojenským konfliktem na Ukrajinì. Obèané
poskytli a organizovali materiální i finanèní pomoc.
Dìkuju jim za to. S  jejich pomocí jsme ubytovali
ukrajinské obèany v  Podkovì. Zvykli si u nás, pracují
tady, dìti nav�tìvují mateøskou �kolu a potkáváme se
na øadì akcí mìsta.
Kromì bì�ných oprav a udr�ování máme hotové dvì

vìt�í stavby: Opravu komunikace v  ulici K  Mal�i a novou
odstavnou plochu pro vozidla na Sídli�ti. Tìsnì pøed

dokonèením je zázemí pro pracovníky údr�by mìsta
v bývalé kotelnì základní �koly.
V  øíjnu probìhly v  Èeské republice volby do obecních

zastupitelstev, spolu s  volbami do Senátu. Ke zmìnám
do�lo ve slo�ení zastupitelstva mìsta Vele�ín. Ve
srovnání s  pøedchozím obdobím máme pìt nových
zastupitelù a dva nové radní. Personální promìnu má
za sebou i Správa majetku mìsta. Pan Karel Krejèí
ode�el do dùchodu a místo nìj pøi�la paní Zuzana
Mareèková. Mateøská �kola má také nové vedení: paní
Zuzana Vakoè je na mateøské dovolené a �kolku nyní
øídí paní Klára Kuchaøová Kroupová. K  výmìnì do�lo
i na pozici mìstského architekta: Petra Hornáta, který
nyní pracuje na Krajském úøadì Jihoèeského kraje,
nahradil Jakub Na�inec. Mù�ete se na nìj obracet pøi
mj. konzultaci svých stavebních zámìrù. Od záøí pùsobí
ve Vele�ínì nová stomatolo�ka, paní Dekhtiar. Ta si
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Vá�ení spoluobèané, ve dnech
pøípadnì ve dnech (II. kolo) se
uskuteèní . V  první den voleb
zaèíná hlasování v 14:00 a konèí v 22:00, druhý den
voleb zaèíná hlasování v  8:00 a konèí v 14:00.
Volièem je státní obèan Èeské republiky, který alespoò

druhý den volby prezidenta dosáhl vìku 18 let. Ve
druhém kole volby prezidenta mù�e volit i obèan, který
alespoò druhý den konání druhého kola volby prezidenta
dosáhl vìku 18 let.Voliè po pøíchodu do volební místnosti
proká�e svou toto�nost a státní obèanství Èeské
republiky platným obèanským prùkazem nebo cestovním
pasem Èeské  republiky. Ze záva�ných, zejména
zdravotních 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. Kamarýta, Zahradní, Krumlovská, V  Domkách, Latrán,
V  Úvoze, U Pøehrady, K  Mal�i, U Pøelo�ky, Dolní, Nad
Cihelnou, Nová, Svatojanská, Sluneèná

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

  Voliè vlo�í do úøední obálky 1 hlasovací lístek. Tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje. 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 10. 01. 2023. 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.

Za MìÚ Vele�ín Markéta Zieglerová

Vá�ení obèané a vlastníci nemovitostí v  katastrálním
území mìsta Vele�ín, upozoròujeme, �e poplatníkem
poplatku je
 a) fyzická osoba pøihlá�ená v  obci k  trvalému pobytu,
 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 právnická osoba,
vlastnící nìkterou z  vý�e uvedených nemovitostí.

 poplatku na rok èiní /osoba � viz
OZV mìsta Vele�ín è. 3/2022, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodáøství.  Vyhlá�ka je
k  dispozici na webu mìsta v  sekci Mìstský úøad �
vyhlá�ky a naøízení.

 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.)
  poplatek .
  Poplatek  hradí  fyzická  osoba  pøihlá�ená  v  obci
k trvalému pobytu. Jeli tato osoba vlastníkem
nemovité vìci zahrnující byt, rodinný dùm nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není pøihlá�ená �ádná
fyzická osoba k  trvalému pobytu, a která je umístìna
na území obce, hradí poplatek ve vý�i 960 Kè
vý�e uvedenou nemovitost. Tuto povinnost má jako
vlastník nemovitosti nejen fyzická osoba, ale i právnická
osoba.
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.

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).

Vele�ín vybrala na základì snahy rodiny doktora Opekara
a podpory Jihoèeského kraje a mìsta.
Nárùst cen energií radní mìsta intenzivnì øe�ili ji�

od zaèátku léta a sna�ili se co nejvíce informací dostat
k  obèanùm. Více jsme vìdìli a� na pøelomu záøí a øíjna,
kdy byla pøedstavena vládní opatøení fixace cen. Pøesto
jsme s  koneènou kalkulací ceny tepla museli èekat na
rozhodnutí Energetického regulaèního úøadu. Za úèelem
informovanosti veøejnosti jsem zorganizoval dne
7.listopadu besedu v  kinì. Dìkuju v�em radní, �e také
pøi�li. V  prosinci jsme se setkali se zástupci správcù
bytových domù. Vìøím, �e v�ichni rùst cen v  tepelném
hospodáøství chápou a �e jsme zodpovìdìli v�echny
dotazy.  Pokud  ne,  obra�te  se  na  mì  nebo  paní
Mareèkovou.
Prùbì�nì  se  sna�íme  odpovìdnì  hospodaøit

s rozpoètem, hledat úspory v provozních nákladech.
Rezervní finance úroèíme prostøednictvím finanèních
nástrojù, ve výbìrových øízeních oslovujeme více firem,
ne� bylo zvykem. Systém financování sociálních slu�eb
od podzimu uplynulého roku a zejména ledna 2023
nastavil stejná pravidla pro v�echny poskytovatele.
Pøeji v�em ��astné vykroèení do roku 2023!

Petr Vágner, starosta
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Obèany mìsta Vele�ín èeká v  roce 2023 navý�ení
poplatku za komunální odpad. Nová sazba bude 960
korun/osoba/rok, co� je o 10 korun mìsíènì více ne�
v  roce 2022. Mìsto tak reaguje na výraznìj�í nárùst
nákladù na odpadové hospodáøství. Zastupitelé o nové
vý�i poplatku rozhodli na svém prosincovém zasedání,
a to jedenácti hlasy ze ètrnácti pøítomných zastupitelù.
Pøi hlasování nebyl dán �ádný protinávrh.
Zatímco v  roce 2022 byly náklady na odpadové

hospodáøství cca 8,7 milionu korun, z èeho� 2,6 mil.
korun stál provoz sbìrného dvora a 6,1 mil. korun
likvidace odpadu, v  roce 2023 se poèítá se zhruba 10
mil. korun. Vysvìtlím pøíèiny vzrùstu výdajù: firma
svá�ející odpad ve mìstì a zaji��ující likvidaci odpadu
ze sbìrného dvora zdra�í v  souladu s  uzavøenou
smlouvou své slu�by v  roce 2023 o cca 13 a� 18 %
(o vý�i inflace). Do nákladù za odpad se promítají
i  zákonné  normy:  poplatek  za  skládkování  tzv.
vyu�itelných odpadù se bohu�el ka�doroènì zvy�uje.
Z  800 korun za tunu v  roce 2021 na 1000 korun/t
v roce 2023 a� 1850 korun/t v  roce 2030.
Nárùst nákladù tedy bude oproti minulému roku 1,0

 1,6 milionu korun. I pøes navý�ení poplatkù Vele�ín
od obèanù vybere maximálnì 40 procent nákladù, zbytek
bude financován z  rozpoètu mìsta. Pøi kalkulovaných
nákladech na odpadové hospodáøství v  roce 2023 ve
vý�i 9,7 a� 10,3 mil. korun uhradí obèané na poplatcích
cca 3,8 mil. korun. Historicky hradí mìsto cca 60 %
nákladù na odpadové hospodáøství a je tomu tak i v roce
2023.

Jaké slu�by se za poplatkem skrývají? Jsou jimi svoz
komunálního odpadu, mo�nost ulo�ení odpadu na
sbìrném dvoøe �est dní v  týdnu (limitováno je ulo�ení
pouze tøí typù odpadu), v  nìkterých lokalitách svoz
plastù a papíru pøímo od domu (tzv. pytlový svoz) èi
svoz bioodpadu rovnì� pøímo od domu.
Musím zmínit, �e mìsto skrze dotace zaji��ovalo ji� tøi
vlny dodávek kompostérù, které lidem zùstanou v  jejich
vlastnictví. V  roce 2023 by snad mìly být vypsány
dotace  na  kompostéry  znovu.  Obèany  budeme
informovat, sleduji to.

Poplatník musí podat ohlá�ení na MìÚ Vele�ín nejpozdìji
do 30 dnù ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
Formuláø k  podání ohlá�ení se nachází na webu mìsta
v sekci Mìstský úøad � �ádosti a formuláøe. Ohlá�ení
je mo�né donést i osobnì na MìÚ nebo zaslat mailem
na adresu simova@velesin.cz.

Hradí ho fyzická osoba pøihlá�ená v  obci k  trvalému
pobytu. Jeli tato osoba zároveò vlastníkem nemovité
vìci zahrnující byt, rodinný dùm nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není pøihlá�ená �ádná fyzická
osoba k  trvalému pobytu a která je umístìna na území
obce, hradí poplatek ve vý�i 960 Kè za ka�dou vý�e
uvedenou nemovitost. Tuto povinnost má jako vlastník
nemovitosti nejen fyzická osoba, ale i právnická osoba.
Vyhlá�ka stanoví nìkterým skupinám obyvatel nárok
na osvobození od úhrady, nárok je v�ak nutno dolo�it �

podmínky jsou stejné jako v  pøípadì ohlá�ení poplatkové
povinnosti.

Zpùsob úhrady poplatku je stejný jako dosud: buï
v pokladnì mìstského úøadu, nebo bezhotovostním
pøevodem na úèet mìsta è. 582481309/0800.
  Pøi platbách z penì�ního úètu je tøeba uvést variabilní
symbol, který 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.

Limit ukládání odpadu na skládku pro rok 2023 je 180
kg/obyvatel/rok. Za ulo�ení na skládce se platí 500 Kè/t.
Kdy� v�ak tento roèní limit 180 kg odpadu na obyvatele
pøekroèíme, ka�dá dal�í tuna nás bude stát o 400 Kè
víc a budou se tím prodra�ovat náklady za likvidaci
odpadu. To si jistì nikdo nepøejeme. Rád bych proto
apeloval na ka�dého z nás: nedávejme do smìsného
odpadu vìci, které patøí do plastù, papíru, skla nebo
bioodpadu. Hledáme na radnici mo�nosti, jak tøídìní
víc propagovat (i ve �kolách), chceme se inspirovat u
mìst, je� mají nakládání s odpady zvládnuto lépe ne�
my. Vá�ím si v�ech, kterým �barevné� kontejnery nejsou
cizí.
Pøedpokládaná produkce v    roce 2023  je 190

kg/obyvatel/rok. Pro srovnání � v  roce 2022 byla 192
kg (celkem cca 750 tun), o rok døíve 183 kg (717 tun).

V  pøípadì dotazù k  poplatku se neváhejte obrátit na
MìÚ Vele�ín, p. �ímovou
(email: simova@velesin.cz; tel.: 380  331  680).
Dùle�ité odkazy:
www.velesin.cz/ostatni20/sbernydvur/
www.velesin.cz/ostatni156/odpadovehospodarstvi/

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Pøeji vám v�em pøíjemné pro�ití roku 2023, pevné zdraví
a trochu toho ,,normálního� �ivota.
Teï pøes svátky se  doèkal èásteèné údr�by rybník

�indeláø, novì o nìj peèují na�i vele�ín�tí rybáøi. V  lednu
dokonèíme zázemí pro pracovní skupinu v  bývalé kotelnì
Z� a o dal�ích investicích a opravách rozhodnou
zastupitelé pøi sestavování rozpoètu.
Mìjte se hezky�..

 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

Èi�tìní rybníka �indeláø
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 panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za
blahopøání k  mým 85.narozeninám. Srdeèný dík za
pøedání dárku paní Radové a paní Papou�kové.

    Ing. Franti�ek �itný

 za pøání od pana starosty Ing. Petra Vágnera
a za dárek od Obèanské komise, pøedaný paní Máèeovou
a �áèkovou. Dìkuji i za hezké pøáníèko vytvoøené
Karolínkou Vy�ralovou. Je to legraèní dosáhnout vìku,
kdy se chodí pøát star�ím obèanùm, ale je to tak, jak
to je. Pøeji v�em v�e dobré.

 Ivana Havlíèková

jsem  obdr�ela  blahopøání
od peèovatelské slu�by a sáèek perníèkù od �ákù 7.B.
ve Vele�ínì. Moc mì to to potì�ilo. Dìkuji! Pøeji v�em
do nového roku mnoho zdraví a �tìstí.

         Marta Rouhová

na�im vele�ínským hasièùm za asistenci pøi pøevozu
maminky do nemocnice.

              Václav Krauskopf

Jsem ráda, �e adventní èas ve Vele�ínì probìhl po
nìkolika letech zase tak, jak má být.

První adventní nedìli jsme uspoøádali Adventní
charitativní trh, na kterém se opìt podílelo mnoho
dobrovolníkù z  vele�ínských spolkù, �kol a organizací.
Pøidali se i dal�í, kteøí pøispìli svými výrobky nebo
peèivem.  Dìkujeme  za  sponzorské  dary  firmì
AMABIENTE paní Vackové za svíèky, H. Moravcové
a A.Kosteèkové za finanèní pøíspìvek z  prodeje jejich
výrobkù, paní Houskové za perníèky, v�em èlenùm a
èlenkám Spolku pøátel mìsta Vele�ína pod vedením
J.Bartizala st.  (pekaøùm a pekaøkám za celonoèní smìnu
pøi peèení chleba, housek a dal�ího peèiva). Maminkám
z  Mateøského centra vele�ínské klubíèko pod vedením
D. Kleinové, v�em paní uèitelkám a dal�ím pracovnicím

za výrobu a prodej  na trhu E. Rytychové, H. Persánové
a M. Kuntové, mnoholetým pomocnicím Z. Kleinové
a M.Müllerové, dìtem ze Z� za výrobky , které vytvoøily
s  paní uèitelkou E. Bickovou a ZU� za keramiku, kterou
dìti vyrábìly s  paní uèitelkou I.Hulíkovou. Pracovníkùm
Charity Kaplice M. Volkové, J. Bro�íkovi, L. No�ièkové
a A. Valièkové, dlouholeté pomocnici KIC D. Grillové za
peèení palaèinek, paní Tlapové za dílnièku pro dìti a paní
Viktorinové za její výrobky. Dìkuji v�em svým kolegùm
a kolegyním z  KICu a Pepovi Faltovi za celodenní
výpomoc. Dìkuji i na�im knihovnicím J. Buchancové,

L. Bro�íkové a dal�ím pomocníkùm za pøípravu a realizaci
prùvodu andìlù. Velké díky i I. Èerné a L. Russfell
z Obèanské iniciativy maminek a tatínkù za adventní
hru, která probíhala po celém námìstí.
V  17 hodin jsme rozsvítili vánoèní strom. V  leto�ním

roce byl opravdu problém ho sehnat, ale nakonec se to
povedlo. Darovala nám ho paní Vìra, které tímto moc
dìkuji. Dìkuji také na�im hasièùm ( P. Zifèák, K. Klein,
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M.  Vla�ný  a  T.  Kándl)
a pracovní èetì mìsta za
pokácení, pøevoz a ozdo
bení. Strom je men�í, ale
krásný a pøihlásili jsme ho
do  krajské  soutì�e
o nejhezèí vánoèní strom.
Podìkování patøí i paní

uèitelkám  I.  Ol�anové
a  V.Janèáøové  ze  Z�
a  dìtem  z    pìveckého
sboru  Ko�ata,  které

zazpívaly  u  stromeèku
koledy.  Dìkuji  také  K.
Krejèímu ml., J.Bartizalovi
st.  a  J.  Rù�ièkovi  za
technickou  pomoc  pøi
rozvodu elektriky na trhu
a  zvuèení  celé  akce
a pracovní èetì za pomoc
pøi stavbì a bourání stanù.
Museli stany pøevézt do
sálu kina, kde jsme je dva
dny su�ili. Díky  i na�im
mìstským policistùm za organizaci dopravy pøi
prùvodu andìlù a rozsvícení stromu.
V  pondìlí 5. prosince uspoøádalo KIC mìsta Vele�ín

v  sále kina Èertovské hrátky s  mikulá�skou nadílkou.
Dìti si zatancovaly s  èertíkem a nakonec dostaly od
Mikulá�e nadílku. Dìkuji tímto za sponzorské dary
Jednotì Kaplice a kadeønici Lence �vecové. Díky jejich
pøíspìvku jsme mohli nadìlat dárkové balíèky pro
dìti.
Aby si pøi�li na své i pøíznivci jiných hudebních

�ánrù, uspoøádal Spolek 2/4 v  sále kina 9. prosince
XMAS Party.
V  sobotu 10. prosince jsme zahájili vernisá�í dvì

výstavy. První byla tradièní výstava Rouhùv vele�ínský
betlém na Kantùrkovci, kde úèinkovaly dìti ze ZU�
Vele�ín pod vedením paní uèitelky M. Bù�kové. Velké
podìkování patøí opìt Pavlu Rouhovi, který celý Betlém
postavil a dal�ím èlenkám SPMV, které nainstalovaly
dal�í krásné Betlémy v  prostorách Kantùrkovce. Druhá
vernisá� probìhla v  galerii Jakub, kde své obrazy a
ikony vystavovala vele�ínská rodaèka Iva Knapová
(roz. Kozyrevová). Jsem ráda, �e se do Vele�ína vrací
lidé, kteøí zde mají své koøeny. Vernisá� zahájil J.Bù�ek
se svým �ákem F. Kunkelem.
U� od listopadu zdobily výlohy a okna nìkterých

domù na vele�ínském námìstí betlémy, které sem
instalovaly paní M. Korbelová, M. Müllerová,  J.
Hanu�ová a A. Sedláková. Tato nová tradice vznikla
za doby covidu a ve vánoèním èase tvoøí vyzdobená
okna pìknou kulisu pøi procházkách Vele�ínem.
V  nedìli 11. prosince jsme se naladili na vánoèní
atmosféru na koncertì skupiny Nezmaøi, který byl
pohlazením po du�i.
V  úterý 13. prosince vystoupil taneèní obor ZU�

se svou vánoèní besídkou v  sále kina a svými taneèky
dìti potì�ily nejen rodièe, ale i ostatní náv�tìvníky.
Podìkování patøí paní uèitelce M. Korbelové, která
program s  dìtmi nacvièila.
Pak u� jsme se v�ichni mohli tì�it na �tìdrý den.

Spolek pøátel mìsta Vele�ína spoleènì s  ÈSOP, Lapky
od Mal�e a Sdru�ením hrady na Mal�i pozvali �irokou
veøejnost na 16. roèník Medoviny na hradì Vele�ín. Bylo
krásné, skoro jarní poèasí a tradiènì se zde se�lo mnoho
lidí ze �irokého okolí.
Po Vánocích 27. prosince si zahrály ve vele�ínském

kinì na ROCKOVÁNOCÍCH známé kapely z Vele�ína a okolí.
Ve støedu 28. prosince pozval Petr Kozák dìti i rodièe na
��ivý betlém paní uèitelky Marie Havlové� do kostela sv.
Václava.  Po nìm jsme si v�ichni mohli u�ít Vánoèní koncert
chrámového sboru a orchestru, který zahrál pod vedením
M. Bù�kové m�i J. J. Ryby �HEJ MISTØE�. Bìhem celého
odpoledne mohli náv�tìvníci ochutnat medovinu, punè a
dal�í teplé nápoje. Bylo to pøíjemnì strávené odpoledne,
ve kterém jsme  pro�ili krásné duchovní zá�itky.
K  mé velké radosti vám mohu sdìlit, �e Adventní

charitativní trh vynesl letos rekordní èástku, a to i díky
�tìdrému finanènímu daru pøedsedkynì Komise �ivotního
prostøedí Ing. Hany Pe�kové. Celková èástka je 92 tisíc
korun a bude rozdìlena tentokrát nejen charitativním
organizacím, ale i na potøeby vele�ínských dìtí ze sociálnì
slabých rodin. Podrobné informace sdìlíme v  únorovém
zpravodaji. Tímto dìkuji v�em náv�tìvníkùm, kteøí svým
nákupem pøispìli k  této ú�asné èástce.
Ráda bych se je�tì vrátila k  Charitativnímu bazárku

pro Ondru, který se konal na konci listopadu a který
organizuje Mí�a Jaro�ová. I tento bazárek patøí k  tradièním
akcím, které pomáhají potøebným a konají se tìsnì pøed
adventem.
 Adventní èas by mìl být èas pohody, klidu a pøemý�lení

o roce minulém i budoucím. To se bohu�el málokomu
podaøí. Proto bych je�tì jednou chtìla podìkovat v�em,
kteøí se ve Vele�ínì na adventních akcích podílí a sna�í
se udìlat radost lidem kolem sebe. Vele�ín je malé mìsto,
kde k  sobì mají lidé blízko a dùle�ité je, �e se mají kde
scházet. Nacházíme se ve slo�ité dobì a tøeba nám kulturní
a duchovní zá�itky pomohou alespoò na chvíli zapomenout
na rùzné starosti a pøinesou tro�ku radosti.
Abychom vykroèili do nového roku v  tomto duchu,

pøijmìte pozvání na Tøíkrálové nokturno pìveckých sborù
ze ZS Vele�ín 6. ledna 2023 od 18 hodin do sálu kina.
A pokud jste nároènìj�í posluchaèi, zveme vás  na
Novoroèní koncert Jaroslava Svìceného do kostela sv.
Václava ve Vele�ínì 7. ledna 2023 od 16 hodin.
Za poøadatele v�ech kulturních akcí vám pøeji hodnì

zdraví,  dobrých
mezilidských vztahù
a síly k  vyrovnání
se  se  v�emi
p r o b l é m y
v nastávajícím roce.
My  v�ichni  se
pokusíme vám ho
co  nejvíce  zpøí
jemnit a tì�íme se
na setkání s  vámi.

Hana Rù�ièková
Øeditelka KIC
mìsta Vele�ín
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Vystoupení taneèních skupin ZU� v kinì dne 13.12.
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Jako "naplavenina" zde �iji u� 44 let, tak�e Vele�ín
pova�uji za "mé" mìsto a jsem rád, jak se poslední
dobou úspì�nì rozvíjí. Vìøím, �e to bude pokraèovat
i po volbách s obmìnìnými zastupiteli   pod vedením
staronového starosty ing. Petra Vágnera. Na tom rozvoji
mají svùj podíl i místní spolky a organizace  staèí jen
nahlédnout do Zpravodaje, aby èlovìk vidìl   co se dìje
nebo dìlo ve mìstì. Ka�dý si najde podle svého gusta.
Snad bych to ani nebyl já, abych nemìl nìjaké

pøipomínky: První je, �e dobøe nechápu, proè je most
pøes pøehradu (který je mimochodem technickým
unikátem) nazýván Kozákovým. Samozøejnì vím, �e
pøed napu�tìním pøehrady byl blízko most pøes Mal�i
a mlýn pana Kozáka. Pojmenování mostù se obvykle
volí po nìkom významném, èi významné události a pod.
nejsem si jist, �e p. Kozák byl nìjak významný. Nebo
je to úlitba staromilcùm?
         Druhá se týká knihy Karel Bonaventura Buquoy
a jeho doba (Zpravodaj è. 12, str. 6). Jeho rod svým
zpùsobem ovlivnil i Vele�ín a jeho okolí. Podle mého
názoru jde opìt o historickou rehabilitaci ba pøímo
adoraci cizích �lechtickýchrodù, které v Èechách po Bílé
Hoøe získali obrovské majetky. Není zde bohu�el místo
na dokazování ani dlouhé øeèi, ale je jasné, �e K. B.
Buquoy (1571  1621) i jeho rod tì�ili z pobìlohorské
doby a ovládli znaènou èást ji�ních Èech, kde tvrdì
prosazovali rekatolizaci a germanizaci. Je také známo,
�e  Karel  Jiøí  Buquoy  (1885    1952)  otevøenì
spolupracoval s nacisty.   Jsou známy fotografie z r.1938,
kdy hajluje na námìstí v Nových Hradech nebo pózuje

Zima je èasem rozjímání, proto mi dovolte zamyslet
se nad problematikou, která zaèíná �èím dál víc pálit� 
stárnutí spoleènosti a její dùsledky. Prodlu�ování lidského
�ivota je jistì známkou úspìchu ve vývoji lidstva, na
stranì druhé není vyøe�en problém, jak se o velké
mno�ství lidí ve vy��ím vìku postarat.
V  minulosti byla péèe o seniory témìø plnì na

zodpovìdnosti rodiny. Rodina byla �iroká, nebylo
výjimkou sou�ití i tøí generací pod jednou støechou. Roli
peèovatelky plnily �eny. Senioøi èasto bydleli na tzv.
výminku. Jednalo se buï o místnost èi pøímo chalupu
pøidru�enou  té  pùvodní,  kam  rodièe  odcházeli
a pøenechali hospodaøení na dìtech. Ty se musely
zavázat, �e svým rodièùm poskytnou po dobu jejich
�ivota naturálie, peníze a postarají se o nì. Spoleènost
se v�ak zmìnila. Rodina se zmen�ila, zú�ila se na
rodièovský  pár  a  dìti.  Navíc  �eny  se  staly
plnohodnotnými aktérkami na trhu práce, z  logiky vìci
tak èasovì i logisticky mohou jen stì�í osobnì obstarat
své rodièe. Zodpovìdnost pøebírá stát. Vznikají rùzné
sociální pobytové slu�by  domovy pro seniory, domovy
se zvlá�tním re�imem, odlehèovací pobyty,�Rodina má
tak na výbìr, buï se o seniora postarat, èi jej svìøit
instituci. Na�tìstí do této Sophiiny volby vstupují terénní
peèovatelské slu�by, díky nim� mù�e senior co nejdéle
setrvat v  domácím prostøedí.
Problém nastává v  okam�iku, kdy senior z  dùvodu

zhor�eného zdravotního stavu ji� potøebuje ka�dodenní
lékaøskou péèi. Napøíklad paní È. � léta �ila s  rodinou
ve spoleèné domácnosti, my jsme docházeli k  paní
ka�dé ráno i poledne zatopit, poklidit a zajistit stravu i
hygienu, zkrátka jsme suplovali rodinu v  dobì, kdy
ona byla v  práci. Spolupráce fungovala perfektnì. Pak
pøi�el úraz. Po zlomeninì krèku paní zùstala na ONP
(oddìlení následné péèe) v nemocnici. Rodina není
schopna se o le�ící babièku postarat, podali �ádost do
domova pro seniory. Je to ji� ètvrt roku a stále èekají.
A teï øeè èísel pro snaz�í orientaci v  této problematice.
Dle Èeského statistického úøadu vzrostl poèet seniorù
(osob nad 65 let) za posledních 10 let témìø o pùl milionu
(z 1,6 na 2,2 milionu) � tvoøí tedy témìø 1/5 obyvatelstva
v  ÈR. Dle registru poskytovatelù sociálních slu�eb je
na území ÈR cca 600 pobytových sociálních slu�eb,
které  nabízejí  cca  80    000  lù�ek.  Jednoduchou
matematikou si tak spoèítáme, �e na 1 lù�ko pøipadá
cca 28 seniorù. A problém je na svìtì. Senioøi èekají,
paní È. stále èeká�Z prognóz ÈSÚ je patrné, �e poèet

s K. Henleinem na balkonì   zámeèku �ofín. Po r. 1945
byl spravedlivì odsouzen a na tom nic nezmìní �ádné
omluvné èi "objevné" publikace.
         Závìrem bych chtìl v�em lidem dobré vùle popøát
pohodu o Vánocích a mnoho zdraví a �tìstí v roce 2023.
                                                              Bøetislav Helebrant

Poznámka redakce: Název mostu pøes pøehradu
(Kozákùv most) byl pøevzat od pùvodního mostu pøes
Mal�i, který tento most nahradil.
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seniorù se bude zvy�ovat. Je zøejmé, �e je zapotøebí
roz�íøit stávající sí�. My, peèovatelky a sociální pracovnice
mù�eme pomoci alespoò drobnou radou � podávat
�ádosti do pobytových sociálních slu�eb co nejdøíve,
nenechávat to �a� na pozdìji, v�dy� babièka je je�tì s
na�í pomocí sobìstaèná�. Ano, teï mo�ná, ale nevíte,
co pøijde za rok, mìsíc, týden,�. Buïte pøipraveni vèas,
pøípadné schválení se dá kdykoli a bez finanèních ztrát
odmítnout.
Toto �havé polínko jistì ji� nìjakou dobu pálí a vìøme,

�e instance k  tomu kompetentní situaci øe�í�My, ètenáøi,
tuto problematiku jistì nevyøe�íme, ale mù�eme se
alespoò nad tímto problémem zamyslet, popøípadì
diskutovat � a to v  tomto zimním období, nejlépe
s horkým èajem v ruce by mohlo jít, nemyslíte?
P.S.: Pøejeme Vám v  novém roce 2023 hlavnì zdraví,
�tìstí a pohodu a to nejlépe v  domácím prostøedí!

Kontakt: Ing. Lenka Rodìjová � koordinátorka
peèovatelské slu�by

Telefon: 725  342  656  Email:
lenka.rodejova@ledax.cz

Vernisá�  10.12.2022
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Vystoupení kapely  dne 11.12.2022

27.12.2022 

26.12.2022 

Pohádková mikulá�ská s opravdovým peklem a kouzelnickým vystoupením Jirky Hada�e pro dìti 5.12.
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Novì nás naleznete i na facebooku
(i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního
a informaèního centra mìsta Vele�ín
www.kicvelesin.cz, www.infovelesin.cz

 a pøíspìvkù do
Vele�ínského zpravodaje:
Kulturní a informaèní centrum mìsta
Vele�ín, budova kina,
tel.: 380 331 003,
email: zpravodaj@kinovelesin.cz
Marcela �eniglová  tel.: 606 759 230
Turistický  servis  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,
Maryna �lunková
    tel.:  776  025  710,  email:
infocentrum@velesin.cz
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Tradièní výstava betlémù na Kantùrkovci 

�ivý betlém v kostele sv. Václava a vánoèní koncert
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Vánoèní turnaj pro dìti ve stolním tenise letos probìhl
ve dvou èástech, proto�e nìkterá na�e dìvèata mìla v
na�em plánovaném termínu zrovna taneèní vystoupení
pro rodièe, tak si svou kategorii odehrála ve ètvrtek
8.12., no a ostatní soutì�ili v úterý 13.12. od 16 hodin.
Ale obvyklý konec tréninkù jsme nyní pøekroèili o celou
hodinu, nebo� vìt�ina zápasù byla na pìt setù, tak
v�ichni odhodlanì bojovali o vítìzství. Nebyl èas ani na
� èulibrky�, jak øíkám fajnovým vymazleným míèkùm,
které mají ve svém repertoáru na�i �ikulové. Krásné
forhendové a bekhendové údery støídaly smeèe rychlej�í
ne� èas! Jen v kategorii benjamínkù dìlalo tro�ku
problém správné podání, ale tyhle dìti se ho teprve uèí.
Kdy� bylo dohráno: my trenéøi jsme byli spokojení
s výkony, no a na�i svìøenci zase s vyhranými cenami,
proto�e dìtem svítila oèièka radostí jak malé hvìzdièky.
Ka�dá radost má svùj pramen, a proto dìkujeme za
sponzorský dar firmì FCC Èeské Budìjovice (  díky
kterému dìti vyhrávají tak pìkné ceny), dále firmì
Jihostroj a.s., a vedení mìsta.

 1. Jan Vojèe, 2.Petr Vítù, 3.Matìj Dolan
 1.Sára Prilipínová, 2. Martin Hanzalík,

3. Bonifác Bartizal
1. Nela Kandìrová, 2. Nikola Hanzalíková,

3. Anna Sikorová
 1. Marek Dolan, 2. Zbynìk Bendl, 3. Tomá�

Ondøich

Nyní  ji�
v�ichni plujeme
v  moøi  roku
2023,  a proto
bych Vám v�em
chtìla  popøát
klidnou plavbu
s pìkným poèa
sím,  a�  u�
vyrazíte  kam

koliv za jakýmkoliv cílem...
No a pokud se pøi�ene bouøka, tak a� ji stateènì

pøekonáte. Samozøejmì mìjte kompas se støelkou
ukazující nejdùle�itìj�í smìr  cestu domù...

Dagmar Javoøíková

Ve ètvrtek 17.11.2022 jsme ve Vele�ínì poøádali ji�
14. roèník bì�eckého závodu  Poèasí pøíli�
nepøálo, ale i tak byla velice pìkná úèast. Hlavního
závodu na 6 a 12 km se zúèastnilo  97 závodníkù
a závodnic, z  toho 32 �en. Hlavnì nás potì�ila velká
úèast dìtí na rámcových tratích 50 � 1000 m. Celkem
se jich se�lo 44. Trasa byla podobná, jako loni. Bez
nìkterých úsekù, které jsou zatím neprùchodné po
loòské vichøici.

 Celkovým vítìzem na 12 km se stal
 z  Týmu Dejvid pøed loòským vítìzem  Josefem

Havlíèkem z Kamenného Újezdu a pøed tøetím Michalem
Jaronýmem ze Strakonic. Èasem 42:56 min vytvoøil
vítìz nový tra�ový rekord.
V kategorii 40 � 49 let dobìhl za vítìzem Janem

Hronem z  Prachatic na 2. místì vele�ínský rodák Jan
Gregor, na 16. místì Jan Dvoøák (Vele�ín),
Kategorii 50 � 59 let vyhrál  Roman Hommer z  ÈK.

Vele�ínský favorit Jan Petrou tentokrát na bednu
nedosáhl, byl 4.
Kategorii  60  �  69  let  vyhrál  Ivo  Grabmüller

z  Prachatic. (Tento borec má za sebou výstup na nejvy��í
horu svìta Mount Everest a absolvoval i �Korunu svìta�,
co� je výstup na nejvy��í vrcholy v�ech svìtadílù).
Nejstar�ím úèastníkem byl Václav Svoboda � 73 let.

V �enách v bìhu na 6 km zvítìzila Veronika �indeláøová
(Tým Dejvid), èas 26:10 min, (také nový tra�ový rekord),
na 9. místì Zdeòka Kohoutová a na 28. místì Kvìta
To�ilová, obì z  Vele�ína.
Poøadatelé dìkují  a firmám

 a za materiální
zaji�tìní závodu a dobrovolníkùm za pomoc na trati.

Za Cyklo Vele�ín Karel Rù�ièka

Fotka je tentokrát ze závodu nejmlad�ích dìtí. Foto Jan Meisl.

SK ASPV Vele�ín, oddíl v�eobecná gymnastika a cvièení
pøed�kolních dìtí. Mikulá� na cvièení dne 6. prosince 2022
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  do restaurace �U  Koòské  dráhy�
v Holkovì.  V pøípadì zájmu � kontakt:  Tel.:  721 562
489, 380 331 197  infoholkov@gmail.com

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na
bioodpad, �e v období od listopadu 2022  do bøezna
2023  budou  nádoby  svá�eny  dle  uvedeného
harmonogramu:

  Pátek: 13.1., 27.1.
  Pátek: 10.2., 24.2.
Pátek: 10.3., 24.3.

* Poznámka  týká se pouze ulic ve kterých byl tento
systém zku�ebnì zaveden. Nejedná se o plo�né opatøení
pro celý Vele�ín a okolí.

Pondìlí: 9.1., 23.1.
Pondìlí: 6.2., 20.2.
Pondìlí: 6.3., 20.3.

èíslo 1  2023
 vydáno ve Vele�ínì dne

3.1. 2023

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

Náplò práce:
péèe o záhony a keøe, po domluvì i o dal�í zeleò

Forma dohody o provedení práce èi pracovní
èinnosti

Odmìna: 120Kè/hodina.

Vhodné pro dùchodce i ZTP.

Bli��í info: J. Rù�ièka � místostarosta
(739  026  248)

Aktuální informace na webových stránkách mìsta

 otevírací doba  od 1.11.2022 do 29. 2. 2023
Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají
mo�nost ukládat odpad (Besednice, Loèenice, Øímov,
Mojné, Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní doba:
pondìlí a� ètvrtek 11:00 � 16:00
pátek                 9:00 � 16:00
sobota                   8:00 � 13:00
V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy,

baterie) nebo ulo�ení odpadu pro podnikatele a ostatní
subjektyj e provozní doba
pondìlí a� pátek        7:00 � 16:00
sobota           8:00 � 13:00
Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725785422,

pavel.peroutka@email.cz
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Pøijmeme

plus dokonèovací práce (
hrotování, závitování, lisování, brou�ení)

Podmínky:
jednosmìnný provoz

75 Kè stravenkový pau�ál za odpracovaný den
13. plat

prémie  za plnìní èasového fondu

� dohodu o provedení práce

 na jednodu��í
strojírenské operace (vrtání, hrotování, lisování,

ohýbání)

Podmínky:
èasový rozvrh a rozsah prací dohodou

Vele�ín Nádra�í 666

Kontakt: pí Layrerová,  774735529
email: office@hoop.com
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