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Rok  2021  je  minulostí  a  spoleènì  vstupujeme  do  toho
dal�ího.

V  prùbìhu podzimu jste si mohli v�imnout, �e ve Vele�ínì
slou�í jen jeden strá�ník. Nyní ji� máme vybraného druhého,
v    únoru  absolvuje  základní  kurz  pro  strá�níky  a  následnì
zaène slou�it v  ulicích na�eho mìsta. Na stránkách Zpravodaje
vám ho v  nìkterém z  dal�ích vydání pøedstavím.

Vele�ín je neodmyslitelnì spjat se strojírenstvím. Koncem
øíjna zastupitelé rádi pøijali pozvánku vedení Jihostroj a.s. na
prohlídku areálu spoleènosti, která v  souèasné dobì zamìst
nává kolem 450 lidí, z  toho cca 100 Vele�ákù a své produkty
exportuje do zahranièí (Rusko, USA, Ji�ní Korea). Se spoleè
ností Jihostroj budeme úzce spolupracovat v  roce 2022, napø.
na  projekèních  pracích  souvisejících  s    plánovanou  rekon
strukcí Budìjovické ulice. Na�e mìsto má díky pøítomnosti
Støední �koly strojní a elektrotechnické ideální podmínky ke
spojení  teorie  a  praxe.  Proto  si  dovoluji  pozvat  uchazeèe
o  studium na  dny  otevøených  dveøí  konané  15.  ledna  a  10.
února.  Aktuální  podmínky  konání  najdete  na  webu  �koly.
Zároveò  nabízím  studentùm  vysokých  a  støedních  �kol
mo�nost  praxe  na  mìstském  úøadì  ve  Vele�ínì.  Garantuji
pestrou,  samostatnou  a  u�iteènou  èinnost.  Neváhejte  se mi
ozvat.

Do nového  roku vykroèí v    jiném slo�ení mìstská  rada.
V polovinì prosince  z    funkce odstoupil  pan Tomá� Èulík.
Zastupitelem  byl  od  roku  2014,  v    roce  2018  byl  zvolen
radním.  Patøí mu  velké  díky  za  pomoc  v  oblasti  plánování
a  realizace  stavebních  akcí  ve mìstì. Zároveò oceòuji  jeho
nadhled a racionální pøístup k  øe�ení øady problémù i mimo
stavebnictví, ve kterém profesnì pùsobí témìø 15 let. Radním
byl  zastupiteli  zvolen  ing.  Petr  Falc,  vystudovaný  stavaø.
V  souèasné dobì pùsobí v  technologické firmì zabývající se
automatizací výroby.

V�em pøeji ��astné a úspì�né zahájení nového roku!
Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Uplynulý rok je za námi a dal�í pøed námi. U� loni jsme øíkali
�tenhle  bude  lep�í��..  no  a  nebyl.Tak  snad  u�  tenhle?
Dùle�ité  je  nerezignovat.  Proto  patøí  obrovské  podìkování
v�em  tvùrcùm  betlémù  a  majitelùm  domù,  kteøí  umo�nili
jejich vystavení. V  téhle, ne právì jednoduché dobì, je vítaná
ka�dá  pìkná  a  dobrou  náladu  nesoucí  èinnost.  Tìch
nepìkných vìcí a podnìtù je okolo nás dost i tak. Nenechme
se tedy otrávit a sna�te se normálnì �ít.
V    roce  2022  nás  èekají  pøípravy  na  ,,Rekonstrukci  ulice
Budìjovická�, pøedpokládaná realizace je roce 2023.
Dobrou zprávou je, �e jsme podali �ádost na Projekèní práce
na trasách kabelù VN pro nové napájení na�í ÈOV (èistírnu
odpadních vod). Papírová válka  je  zahájena  i  u výjimek ze
zákazu vstupu do I. ochranného pásma vodní nádr�e Øímov,
a to pro mo�nost vybudování lesní cesty v  Lazeèku a na hradì
Vele�ín, kde potøebujeme legalizovat stavební èinnost.
Novinkou je i poskytnutí prostor na�im Skautùm v  budovì
Zlaté  Podkovy.  Koneènì  si  budou  moci  zaøídit  klubovnu
podle svých potøeb a pøedstav.
Dal�í  novinkou  je  i  rybník  �indeláø,  který  se  po  del�ím
souboji  s    úøady  podaøilo  zmìnit  z    dosazovací  nádr�e  na
rybník. Rybník svìøila rada mìsta do péèe místní organizaci
rybáøù.  Ti  se  zavázali  udr�ovat  rybník  v    poøádku.  A  také
pohlídají  nájezdy  nechtìných  náv�tìvníkù,  kteøí  dìlají
u rybníka neskuteèný binec. �indeláø se tedy stává rybáøským
revírem  a  spadá  pod  pravomoc  rybáøské  strá�e.  Mìsto
s  rybáøi bude hledat prostøedky na odbahnìní rybníka a poté
by mohla vzniknou opravdu pìkná vodní plocha.
Je�tì je èas, chytit si toho ,,svého� zastupitele a dát mu podnìt
na akce pro tento rok. Rozpoèet se bude schvalovat a� v  únoru.

Dr�te nám palce.
V�em pevné zdraví a dobrou náladu v  roce 2022.

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

Hasièi  18.12. Tradièní pøevzetí Betlémského svìtla od rakouských partnerù                     Výstava Rouhùv betlém
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  panu  starostovi  mìsta  ing.  Vágnerovi  a  paní
Máèeové a Opekarové za blahopøání a pøedání dárku k mým
narozeninám.

Josef Balek

  neznámému  páru
s koèárkem, kteøí nalezli u výmìníku mou penì�enku, kterou
jsem ztratil kvùli po�kozenému zipu mého batù�ku a pøinesli
mi ji domù. Odmìnu nechtìli a byli moc usmìvaví. Mìl jsem
v  ní bankovní karty, hotovost asi v øádu pár  tisíc, obèanku
a  zdravotní  kartu  poji��ovny. Ve�keré  vìci,  které  bych  teï
musel vyøizovat, by zabraly nejménì týden. Jsem rád, �e jsou
mezi námi   tito lidé a   pøeji tomuto páru zdraví, �tìstí a lásku
v jejich budoucím �ivotì.                Vladimír Kraus

V  listopadu  se  v    nízkoprahovém  zaøízení  pro  dìti
a mláde� Molo uskuteènila první benefièní akce.

Benefièní akce byla poøádána na pomoc psímu útulku Pes
pro �ivot v  Èeských Budìjovicích, který se zabývá doèasnou
péèí  a  pøevýchovou  opu�tìných,  odebraných,  týraných,
nemocných èi nekontaktních psù.

Dìti z   NZDM Molo ve spolupráci s   dìtmi ze základní
�koly  ve  Vele�ínì  vyrobily  krásné  výrobky  na  prodej
a aktivnì se podílely na pøípravách. Touto cestou bychom jim
rádi podìkovali.

Cílem  benefièní  akce  bylo  nejen  finanènì  podpoøit  psí
útulek, ale také nauèit dìti vìdomì a svobodnì vìnovat èást
svého èasu a energie pomoci druhým. S  dìtmi plánujeme akci
opakovat a podpoøit dal�í neziskové organizace.

Bìhem  benefièní  akce  se  podaøilo  vybrat  3.600  Kè.
Výtì�ek byl pøedán a bude pou�it na veterinární péèi.

Je  to  smutné,  ale  u�  se  stává  tradicí,  �e  adventní  èas
trávíme jinak, ne� bývalo zvykem. Charitativní trh, adventní
koncerty  a  vánoèní  vystoupení  dìtí,  se  stávají  vzdálenou
vzpomínkou. Pøitom pøípravy adventních programù probíhají
dlouhé  mìsíce  dopøedu.  Dobrovolníci  vyrábí  vánoèní
dekorace na charitativní trh, dìti nacvièují koledy a besídky.
Jsou  domluvené  termíny  adventních  koncertù,  mikulá�ské
nadílky  pro  dìti,  vánoèního  koncertu  v    kostele
i  Rockovánoce.  A  v�ichni  se  tì�íme  na  Medovinu  na
vele�ínském  hradì.  Pøípravy  probíhaly  naplno,  ale  v�e  se
zmìnilo bìhem jediného dne.

Staèili jsme je�tì pokácet a nazdobit vánoèní strom. Strom
je  krásný  a  vìnovali  nám  ho Hanka  a  Petr Ondøichovi.  Za
pokácení  dìkuji  hasièùm  Patrikovi  Chumlenovi  a  Petrovi
Zifèákovi. Strom nám pomohl nalo�it zku�ený jeøábník pan
Bou�ka a pøevezla ho firma TORDES. V  pátek 19. prosince
jsme strom nazdobili opìt za pomoci hasièù Karla Kleina a
Tondy  Kándla.  Dìkuji  také  pracovní  skupinì  mìsta,  která
øetìzy pøipravovala a mìstskému strá�níkovi za asistenci pøi
øízení dopravy.

V  následujícím týdnu ov�em do�lo na zpøísnìní opatøení
a  radikálnì  jsme  museli  adventní  akce  omezit.  I  kdy�  v
mnohých mìstech  se  oficiální  rozsvícení  vánoèního  stromu
ru�ilo, my jsme ho ve Vele�ínì zachovali. Navíc nám pøálo
poèasí.  Napadlo  plno  snìhu  a  dìti  si  u�ily  i  koulovaèku.
A kdy� se za zvuku koled rozsvítil zasnì�ený strom, vypadal
jako z  pohádky. Dìkuji Jihoèeským rodákùm a zvlá�� Pepovi
Faltovi, který s  pøípravou adventních programù pomáhal.

Na  5.  prosince  byly  naplánované  Maxovy  èertoviny
s nadílkou. Mìli jsme od Jednoty Kaplice a kadeønice Lenky
�vecové  pro  dìti  mnoho  dobrot.  Aby  o  tuto  nadílku  dìti
nepøi�ly,  rozdìlili  jsme  sladkosti mezi M�, Z�  a Klubíèko.
Tímto dìkuji na�im vìrným sponzorùm.

Dal�í  prosincové  dny  u�  jsem  opìt  jenom  ru�ila  nebo
pøesouvala  naplánované  akce,  co�  je  práce  velice
demotivující. Hlavním smyslem poøádání kulturních akcí  je
setkávání  lidí,  co�  bohu�el  není  v    uplynulých  dvou  letech
stoprocentnì mo�né a nezbývá nám ne� to respektovat. Práce
v�ech poøadatelù je velice slo�itá, proto�e od konce listopadu
mohou  na  kulturní  akce  pouze  oèkovaní  nebo  ti,  kteøí
prodìlali  v    nedávné dobì onemocnìní COVID 19. To v�e
rozdìluje spoleènost a  sni�uje náv�tìvnost kulturních akcí  i
filmových  pøedstavení.  Jsem  ráda,  �e  Spolek  pøátel  mìsta
Vele�ína mohl alespoò nainstalovat výstavu betlémù a pozvat
na ni �irokou veøejnost. V  pøedloòském roce zøejmì vznikla

Se  závìrem  leto�ního  roku  se  konají  pøípravy  na
Tøíkrálovou sbírku 2022. S obavami, ale i s vírou, �e se bude
konat. Kdy  ? V  prvním  lednovém  týdnu,  pravdìpodobnì  v
sobotu 8.  ledna 2022 vyjdou Tøi králové koledovat do Va�í
obce  a  okolí.  Jestli  se  "kovidová  situace"  zhor�í  ,  bude
statická kasièka opìt na místech jako vloni . Vìøíme, �e v�e
dobøe dopadne a my a vy pomù�eme v�em potøebným, kteøí
s  na�í  pomocí  budou  mít  �ivot  trochu  snaz�í.  I  letos  je
mo�nost poslat "korunky" pøes online kasièky od 1.1. a� do
30.4.  2022  na  èíslo  úètu  66008822/0800  pro  vkládání
hotovosti s variabilním symbolem pro celou charitu Vele�ín
7772029.  Pro  bezhotovostní  platbu  je  èíslo  úètu  stejné
a variabilní symbol pro Vele�ín je 777921016, pro Loèenice
777921018, pro Mokrý Lom 777921017, pro Svatý Jan nad
Mal�í 777921019 a pro Mojné 777921021.

Tì�íme se na brzké koledování a v�em pøeji pevné zdraví
v roce 2022.

Za Farní charitu Vele�ín Zdeòka Kleinová.
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Loòský rok 2021 nezaèal  jako obvykle pøedtanèením na
bálech, jak bývávalo zvykem jiné roky. Také i na nás dopadla
doba  koronavirová  s    opatøeními  a  zákazy.  Nemohly  být
zkou�ky v  kinì a ani nic jiného.

První  na�í  akcí  a  na dlouho poslední  byl  1.1.  pì�í  výlet
kolem Vrbenských rybníkù.
Mìli jsme nabídky na rùzná pøedtanèení, ale i ta se postupnì
ru�ila. Hned jak to povolili, zaèali jsme se od kvìtna scházet
na zkou�kách, nejdøíve ve Vidovì venku a pak ve Vele�ínì a
celé  léto  opìt  v    Mojném,  kde  nám  vycházejí  vstøíc  s
neplacením nájemného.

Na�í  nejvìt�í  akcí  byla  úèast  21.8.  na  taneèní  pøehlídce
�Slet baletek� v  Pi�tínì, kde se celkem zúèastnilo 8 souborù.
Dal�ím  vystoupením  byla  pøedtanèení  na  akci  �Louèení  s
létem � Mirkovice 2021� dne 28.8.

S  men�ím poètem zástupcù jsme se zúèastnili 16.10. CD
Festivalu Jasana Bonu�e tentokrát ve Strakonicích.

nová tradice, kterou je umístìní betlémù do oken a výloh na
námìstí. Patronem této andìlské cesty je Maru�ka Korbelová.
Na  instalaci  betlémù  se  podílelo  velké mno�ství  nad�encù.
Napøíklad na�e knihovnice, maminky z klubíèka, ZU�, M�
i majitelé obchodù a domù na námìstí. Majka Müllerová je
pak  patronem  betlémù  vystavených  v    horní  místnosti  na
Kantùrkovci.  Pavel  Rouha  je  tradiènì  autorem  nejvìt�ího
betlému,  který  naleznete  ve  sklepení.  Novinkou  je
�tìdroveèerní doudlebská svìtnice, kde na vás dýchne pravý
duch Vánoc. Náv�tìvnost výstavy byla veliká a v�e se zvládlo
díky  ochotì  dobrovolníkù,  kteøí  dohlí�eli  na  dodr�ování
hygienických opatøení. Nebylo to pro nì jednoduché a v�em
za to patøí podìkování. Za organizaci ve�kerého dìní kolem
betlémù  dìkuji  kolegovi  Jardovi  Bartizalovi,  pøedsedovi
spolku  pøátel  mìsta  Vele�ína  i  v�em  dal�ím  èlenùm,  kteøí
pomohli  vytvoøit  neopakovatelnou  vánoèní  atmosféru.
Vele�ínské betlémy opìt nafotila kolegynì Marcela �eniglová
a odkazy najdete na www.kicvelesin.cz, www.velesin.cz, na
YouTube KIC Vele�ín, FB KIC Vele�ín a FB Pøátelé Vele�ína.
Zaèíná nový rok a doufejme, �e u� bude v mnoha ohledech
lep�í.  Snad  se  budeme  moci  postupnì  tì�it  na  obvyklou
kulturní  nabídku,  kina,  divadla,  pohádky,  pøedná�ky
a podobnì. Jaké budou podmínky, to zatím nikdo z  nás neví.
U  nás  ve  Vele�ínì  zaèneme  s    nadìjí  a  optimismem
novoroèním  koncertem  Jaroslava  Svìceného  v    kostele  sv.
Václava 8. ledna v  16 hodin. Jménem poøadatelù vás srdeènì
zvu a tì�ím se na setkání.

Za  v�echny  kolegy  vám  pøeji  hodnì  zdraví,  klidu
a úspìchù v roce 2022.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Poslední  na�í  akcí  bylo  Taneèní  soustøedìní  s    �ivou
hudbou  20.11.  s    oblíbenou  kapelou  Kvintet  Písek
v  Roudném u È. Budìjovic. Mrzí nás, �e v  na�em mìstì u�
leta nemù�eme konat na�e akce a sháníme sály po okolí, kde
jsou za nás vdìèni a rádi nás opìt uvítají a diví se, �e v  tak
velkém Vele�ínì nemáme prostory. I ná� klub je v  oèekávání
a tì�ení se, na nový, plánovaný Kulturní dùm.

3.12.  probìhla valná hromada,  hodnotilo  se,  volil  výbor
a plánovaly se akce na nastávající rok 2022. Pøed dvìma lety
z   na�eho støedu nám ode�el ná� nejlep�í  taneèník,  jeden ze
zakladatelù, vedoucí, kamarád a dobrý èlovìk Honza Jaro�.
Vzpomínáme a chybí nám.

Ke  konci  roku  èítá  ná�  klub  22  èlenù.  Rádi  uvítáme
v  na�em  klubu  nové  èleny,  hlavnì  pány,  ale  nejradìji  celé
páry. Je to pøíle�itost si zpøíjemnit v�ední �ivot v  kolektivu
pøátel a radostí z  pohybu � tance. Pøijïte se podívat!
Zkou�ky máme v  nedìli v  kinì od 19 hodin.

(foto na str.15)  Za �IRÁK Jana Voráèková

27.12.2021 se konal ji� 43. roèník tradièního Vánoèního
ponoru.  Akce  se  zúèastnili  jak  potapìèi,  tak  i  otu�ilci.  Do
vody �li v neoprenech Luká� Kry�tof, Jaroslav Vajner a Milan
Rù�ièka.  Za  otu�ilce  Diana  Hlachová,  Sandra  Kuèerová
a  Václav  Hlach.  Po  nároèném  ponoru  ve  studené  vodì  
4  stupnì  celsia    byl  pøipraven  na  zahøátí  grog,  jako
obèerstvení �pekáèky a na  pøípitek �ampaòské.
To v�e se odehrálo za úèasti nìkolika desítek pøihlí�ejících a
kolegù Klubu KALMAR VELE�ÍN. Tato akce byla úspì�ná
a i poèasí nám pøálo. Tak ji hodnotíme jako velmi zdaøilou.

(foto na str. 2)  Kalmar Vele�ín

   Jeliko� právì vstupujeme do nového roku 2022, dovolím
si malé ohlédnutí za rokem 2021. Období to bylo opravdu pro
v�echny nároèné. Jsem moc ráda, �e se nám podaøilo udr�et
knihovnu  otevøenou  celý  rok,  i  kdy�  v    improvizovaných
podmínkách.  Zkraje  roku  se  knihy  pùjèovali  bezkontaktnì
pomocí  �bibliokrabice�  v    zádveøí,    potom  pøes  výdejní
okénko a� se v  dubnu knihovna mohla otevøít úplnì.
   Aè  to  na  zaèátku  roku  vypadalo  v�elijak,  nakonec  se
podaøilo  uskuteènit  i  èást  plánovaných  akcí.  Dìti  mohly
napøíklad  na  procházce  po  Vele�ínì  poslouchat  pohádku
o  vnuèce  èarodìje  Modromíra  nebo  lu�tit  tajenky  pomocí
staré pohádky Jak �lo vejce na vandr, která visela na �kolním
plotì. I pro dospìlé ètenáøe se øada akcí povedla. Dìkuji v�em
náv�tìvníkùm,  �e  na  akcích  dodr�ovali  ve�kerá  opatøení,
která v  tu dobu aktuálnì platila a tak jsme mohli uspoøádat
i pøedná�ky a koncerty.
  V    leto�ním  roce  jsme  také  nabídli  ètenáøùm  mo�nost
pùjèování  audioknih,  které  se  tì�í  velkému  zájmu  a  díky
mìstské  knihovnì  v    Èeském  Krumlovì  máme  zaji�tìný

i stálý pøísun nových titulù.
  Vìøím, �e leto�ní rok bude opravdu lep�í ne� ten
uplynulý.    Ale  a�  je  výhled  do  budoucnosti
jakýkoliv, v  knihovnì zase najdeme zpùsob, jak
své ètenáøe zásobit knihami. Zkrátka my vás bez
ètení nenecháme v  �ádné situaci a v  roce 2022
se tì�íme na v�echny náv�tìvníky na ty stávající
i na ty nové.
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/
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V    letech  2019
2021  se  Støední
odborná �kola strojní a
elektrotechnická
Vele�ín  zapojila    do
projektu , který nese název Stá�e ve strojírenství
a  elektrotechnice  ve  Slovinsku  �  internacionalizace
odborných praxí. V  rámci projektu se na podzim roku 2019
a  2020  uskuteènily  dvì  dvoutýdenní  stá�e,  kterých  se
úèastnili  studenti  tøetích  roèníkù  oborù Mechanik  seøizovaè
a Elektrotechnika.   Vybraných   20 studentù    tak  s   pedago
gickým  doprovodem  vycestovalo  na  dvoutýdenní  stá�  do
slovinského  Mariboru.  Ze  získaného  grantu  Evropské  unie
�kola  uhradila  témìø  100  %  nákladù.  Zahranièní  stá�  byla
realizována  ve  spolupráci  se  slovinským  partnerem,
spoleèností  ZNI,  která  studentùm  zprostøedkovala  pracovní
místa  v    odborných  firmách,  doprovodný  program
a  ubytování. Po absolvování pøijímacího pohovoru se studenti
úèastnili  ka�dodenních  prací  a  pou�ívali  strojní  vybavení
firem. Program stá�e byl opravdu pestrý a studenti si tak mìli
mo�nost  nejen  prohloubit  své  odborné  znalosti,  ale  také
rozvinout  kulturní  povìdomí  o  Slovinsku.  Slovy  jednoho
z úèastníkù: �Zlep�il jsem se v technickém my�lení, i v tom,
jak být efektivnìj�í a pøesnìj�í. Poznal jsem vlastnosti rùzných
materiálù a nauèil se lépe komunikovat se spolupracovníky.�
Od  èervence  do  záøí  leto�ního  roku  byli  také  díky  projektu
v Mariboru tøi nejlep�í maturanti oboru Mechanikseøizovaè.
Ve  strojírenských
firmách
programovali
a  øídili  moderní
CNC  stroje
v bì�ném provozu.
Úspì�nì  se  zaèle
nili  do  pracovního
kolektivu, kde byla
hlavním dorozumí
vacím  jazykem
angliètina. Stá� jim

pøinesla praktické zku
�enosti  z    oboru  a  vý
hodu  pro  studium  na
vysoké  �kole  i  pøi
hledání  budoucího
zamìstnání.

SO� Vele�ín

   Tímto bych rád srdeènì podìkoval pracovníkùm KIC mìsta
Vele�ín za zveøejnìní mého èlánku s názvem ,,Nìkolik slov
o  vele�ínském muzikologovi��  ve Vele�ínském    zpravodaji
v  prosinci  minulého  kalendáøního  roku  a  souèasnì  je�tì
podal,  na  �ádost  nìkterých  vele�ínských  obyvatel,  struèný
doplnìk v podobì závìreèných  referencí k mým profesním
aktivitám.
      Klasická  hudba  mi  imponuje  ji�  od  mých  osmi  let.
V jedenácti letech jsem poprvé zaèal diskutovat s muzikology.
      Mùj zájem o tento umìlecký �ánr postupnì gradoval na
støedo�kolských  studiích  v  podobì  vítìzství  mé  práce
s  názvem  ,,  Èeskokrumlovská  Mozartiana��  v  rámci
Støedo�kolské odborné èinnosti v celostátním kole.
      Velice  si  napøíklad  cením  výroku  dr.  Torstena  Fuchse
z  nìmeckého Regensburku,  který  v  roce  1996  oznaèil mùj
pøíspìvek, pøednesený na tamní mezinárodní muzikologické
konferenci,  za  nejlep�í  z  celého  avizovaného  aktu,  èi
proklamace  prof.  Alberta  Riethmüllera  �  øeditele  Ústavu
hudební  vìdy  na Freie Universität Berlin  o mé  osobì  jako
mezinárodnì uznávaném �pièkovém odborníkovi.
   Doposud jsem naposlouchal více jak 3300 skladeb z období
2.pol.  19.    1.pol  20.století  a  zanalyzoval  na  420  operních
partitur.
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Mezi  významné  osobnosti  této  doby  bychom  mohli
zaøadit nìkteré èleny zdej�ích rodù Kamarýtù, Papírù, Zátkù
a dal�ích. K  nim se øadí i tehdej�í zdej�í faráø Theofil Ignác
Hostounský,  který  do  Vele�ína  uvedl  barokní  kulturu
pøestavbou  a  barokním  vybavením  kostela  sv.  Václava.
Zdej�í  rodák  Bedøich  Kamarýt,  dìkan  v    De�tné  a  malíø
církevních obrazù, zase r. 1882 vytvoøil obrazy køí�ové cesty
a  r.  1886  hlavní  oltáøní  obraz  se  sv.  Václavem.  Díky
pøíspìvkùm farníkù bylo mo�no v  letech 1650, 1748, 1803 a
1874 poøídit i nové zvony. Roku 1785 byl císaøem Josefem II

Díky  finanèní  podpoøe  Jihoèeského  kraje  jsme  v  rámci
dotaèního  øízení  mohli  v  roce  2021  realizovat  následující
sociální slu�by:

   Hluboké zaujetí klasickou hudbou lze dále dokumentovat
na pøíkladu mé doktorské práce  s názvem  ,,Biografie F. L.
Gassmanna  v  kontextu  hudební  publicity��,  ve  které  jsem
prezentoval své poznatky získané ze studia ve 102 domácích
i  zahranièních  institucích,  èi  uvedl  na  500  poznámkových
odkazù.
   V roce 2020 mne oznaèila vedoucí Hudební katedry PdF
UHK Hradec Králové  dr. Dana Sou�ková za nejúspì�nìj�ího
absolventa této jednotky.
   Potì�itelnou se mi stává i v tomto kalendáøním roce � roce
mého �ivotního jubilea okolnost ocenìní mých nejnovìj�ích
dal�ích vìdeckých objevù k tvorbì R. Strausse a B. Smetany
na univerzitì v americkém New Yorku a jejich oznaèení za
vyjímeèné v mezinárodním kontextu.
     Nesmírnì si té� vá�ím vyjádøení øeditelky hudební sekce
Akademie  vìd  Èeské  republiky  prof.  Jarmily  Gabrielové
o mých obrovských úspì�ích, kterých v oboru muzikologie
v mezinárodním mìøítku dosahuji.
   Hudba se tak pro mne stává hlubokým emoèním pro�itkem
a  souèasnì  se  mi  jeví  nevyèerpatelnou  pokladnicí
racionálního  poznání  a  pøedurèeností  k  mé  dal�í  vìdecké
èinnosti.
   Dìkuji zároveò v�em vele�ínským obèanùm, kteøí ocenili
mé profesní aktivity  a pøeji jim do roku 2022 hodnì zdraví
a �ivotní pohody.

             PhDr. Karel Dichtl

zru�en horní kostel sv. Filipa a Jakuba a r. 1787 prodán obci.
Ta chrámovou loï prodala dvìma soukromníkùm pro stavbu
bytù  a  nechala  si  pouze  presbytáø.  V    poslední  tøetinì  18.
století  získalo  mìsto  svou  barokní  tváø.  Velkou  úpravou
vzhledu  námìstí  se  stalo  zejména  zøízení  barokního
mariánského  souso�í  postaveného  v    r.  1765,  které  bylo
v  tém�e  roce  posvìceno.  Památkou  na  gotické  stavitelství
zùstal tedy jen zmínìný kostel sv. Filipa a Jakuba.

Po  zru�ení  poddanství  se  z    bývalého poddaného  stával
postupnì  obèan.  A  obèané  se  koncem  19.  století  zaèali
sdru�ovat. Ani Vele�ín nebyl výjimkou. Pøedev�ím zásluhou
øídícího uèitele Jana Køtitele Miky�ky, pozdìj�ího èestného
obèana Vele�ína,  vznikl  jako  první  v    roce  1874  zpìvácký
spolek  Vlastimil,  jeho�  èlenové  se  hrdì  hlásili  k    odkazu
na�eho  rodáka,  básníka  a  knìze  J.  V.  Kamarýta.  Druhým
vele�ínským  spolkem  se  stal  sbor  dobrovolných  hasièù
zalo�ený  r.  1877  pøedev�ím  z    dùvodù  èastých  nièivých
po�árù  v    na�í  mìstské  zástavbì.  Roku  1887  byl  zalo�en
hospodáøskolesnický  spolek,  který  zøídil  knihovnu,
pøedplácel zemìdìlské noviny a èasopisy, poøádal pøedná�ky
apod. V  roce 1889 ve Vele�ínì vznikla �ivnostenská zálo�na
na místì dne�ní restaurace U Zlaté Podkovy. Od roku 1892
pracoval  okra�lovací  spolek,  který  zøídil  park  na  námìstí,
sázel stromy a upravoval cestièky a lavièky v  okolí. O rok
pozdìji  v    r.  1893  vznikl  místní  odbor  Národní  jednoty
Po�umavské.  Ten  poøídil  skládací  jevi�tì  pro  místní
divadelníky. Roku 1900 byl zalo�en odbor Ústøední matice
�kolské.  Roku  1909  vznikla  tìlovýchovná  jednota  Sokol.
  V  roce  1910  byla  zalo�ena  místní  skupina  Svazu
jihoèeských domkáøù  a malorolníkù. Roku 1912  se  zrodila
místní  odboèka  Hospodáøského  sdru�ení  èeských
køes�anských  zemìdìlcù.  V    roce  1918  byl  ustanoven
krou�ek  divadelních  ochotníkù,  který  v    následujícím  roce
1919 pøijal jméno �umavan. Po roce 1920 mohli obèané, se
zájmem  o  sport,  vstoupit  do  Dìlnické  tìlocvièné  jednoty,
FDTJ, èi do Èeskoslovenského orla. Mnohé dal�í spolky si
obèané Vele�ína vytváøeli i v  následujících letech.

Dvacáté  století  ve  Vele�ínì  zaèalo  zcela  v    duchu
pøedcházejícího  klidného  období.  Zdej�í  obyvatele  ani
nenapadlo, �e by mohli �ít jinak. Nadále se rozvíjela spolková
èinnost, novì vznikaly i mnohé dal�í spolky a sdru�ení. Lidé
pokraèovali  v    naèaté  práci  a  ob�ivì.  Poklidný  vývoj  byl
pøeru�en roku 1914 rozpoutáním první svìtové války. Válka
pøinesla mnoho bídy, utrpení a padlých, v  podstatì v  ka�dé
èeské obci. S  úlevou obèané Vele�ína sdíleli zprávu o konci
války  v    roce  1917,  av�ak  vznik  Èeské  republiky  pøijali  s
obrovským nad�ením.

První  republika pøedev�ím pøinesla zadostiuèinìní nárokùm
na  èeské  národní  sebeurèení.  Èeskoslovensko  se  stalo
sebevìdomým, hrdým a rovnocenným státem novì utváøené
Evropy. Opìt zaèalo období obnovy. Kdy� zaèala polevovat
pováleèná  drahota,  obnovil  se  ve  Vele�ínì  opìt  pøíliv
výletníkù,  kteøí  pøijí�dìli  za  rekreací  k    Mal�i.  Z    tohoto
rekreaèního ruchu mìlo velký u�itek zdej�ích 7 hostinských,
4 øezníci, 3 pekaøi, 7 obchodù a obchùdkù a mnoho dal�ích.
Zemìdìlství postupnì zaèínalo ztrácet své výsadní postavení
a  celosvìtový  rozvoj  prùmyslu  pøinesl  i  do Vele�ína  vznik
továrnièky,  která  zamìstnávala  mimo  zdej�ích  i  dìlníky
z okolí. Se zavedením tovární výroby vznikal ruku v  ruce boj
dìlníkù za  lep�í pracovní podmínky. Tento boj zaèal sílit v
období hospodáøské krize v  roce 1933.
Pøes  neutì�enou  hospodáøskou  situaci  se  obec  pustila  do
nových  projektù.  Byl  to  pøedev�ím  nový  vodovod  zøízený
v  letech  1928�1930  obrovským  nákladem  pøes  1  milión
korun.  Dal�ím významným èinem bylo otevøení 1. roèníku
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V    listopadu  poøádal  ná�  oddíl  krajský  turnaj  pro
nejmlad�í �áky a �ákynì. Ná� Martin Hanzalík sice na bednì
nestál, ale hrál s  plným nasazením a nasbíral cenné sportovní
impulsy.  No  a  v    prosinci  jsme  koneènì  opìt  mohli  mít
Vánoèní  turnaj  pro  dìti  z    oddílu,  nebo�  loni  se  kvùli
koronarovirovým opatøením konat nesmìl (poprvé za celou
20  letou  historii!).    Co�  v�ak  neznamenalo,  �e  by  si  ten
zákeøný covid nevybral svou daò � 6 dìtí bylo doma kvùli
karanténì. To mi bylo velmi líto, nebo� v�ichni od záøí pilnì
trénovali a na akci se moc tì�ili.  Turnaj probíhal skvìle, dvì

mì��anské �koly na podzim r. 1919. I tato bohulibá èinnost
nará�ela na nedostatek prostøedkù a hlavnì uèeben. Velkou
kulturní událostí bylo také svìcení ètyø nových zvonù, které
nahradily  zvony  odvezené  a  pou�ité  k    váleèným  úèelùm.
V  tomto  meziváleèném  období  se  také  rozvíjela  stavební
èinnost.  Vedle  zmínìného  vodovodu  pøipomeòme  opravu
radnice na podzim 1926, výstavbu obecní váhy v  záøí 1935
a nedokonèenou stavbu koupali�tì na øece Mal�i. Pozdìji se
ov�em v   obci znaènou mìrou zaèalo rozmáhat politikaøení
a stranictví, kdy zastupitelé sledovali pøedev�ím své osobní
zájmy  a  zájmy  své  partaje.  To  nadøazovali  nad  prospìch
v�ech  obyvatelù Vele�ína  bez  rozdílu.  Tyto  snahy  bohu�el
pronikly nejen do práce obecního zastupitelstva, ale projevily
se i v charakteru spolkové èinnosti. K  tomu pøispìly i novì
vzniklé  spolky  pøedev�ím  podporované  komunistickou
stranou.  Byla  to  zejména  místní  organizace  Svazu
proletáøských  bezvìrcù  a  o  deset  let  pozdìji  zalo�ená
odboèka  Svazu  pøátel  SSSR.  Pøesto�e  tyto  spolky
propagovaly  komunistické  my�lenky,  zatím  se  jim  pøíli�
nedaøilo získávat nové posluchaèe. S   velkou pozorností  se
v�ak  setkávalo  hodnocení  situace  v    okolních  zemích,  kde
se dral k  moci fa�ismus.

  O  �íøení  fa�istických  my�lenek  mìli  obèané  Vele�ína
dostatek  informací z   novinových èlánkù. Ale ani politické
strany  nezahálely  a  významné  události  komentovaly
a vysvìtlovaly v  duchu své ideologie. Nebezpeèí ze strany
fa�istického souseda se stále stupòovalo. A tak se i Vele�ín
zaèal pøipravovat na mo�nou válku. V  létì 1938 se v  okolí
Vele�ína zapoèalo s  výstavbou betonových bunkrù, øopíkù.
Aèkoli v�echny bunkry nebyly je�tì dokonèeny, koncem záøí
1938  vojsko  toto  nedokonèené  opevnìní  obsadilo.  Byla  to
reakce na mnichovské události. Dne 15. 3. 1939 v  9 hodin
dopoledne pøijel  z   Lince  zvlá�tní  okupaèní vlak vybavený
v�emi  nále�itostmi.  Zanedlouho  dorazily  okupaèní  orgány
i do mìsteèka.
  Obyvatelé  Vele�ína  dávali  najevo  svùj  postoj  rùzným
zpùsobem. Vìt�inou sice mlèeli,  ale napø. prozatímní  øídící
uèitel Josef Rù�ièka o svém odporu k  okupantùm hovoøil a�
pøíli� lehkomyslnì. Pozdìji byl gestapem zatèen a zemøel 24.
2.1942 v  koncentraèním táboøe v  Osvìtimi. Jiný vele�ínský
obèan  Prokop Brázda, �ijící u své sestry Marie v  domì è.
100, nikomu neøekl ani slovo a jednoho èervnového dne 1939
opustil  protektorát  a  zanedlouho  ji�  bojoval  jako  stíhaè  ve
spojeneckém letectvu. Koneèného vítìzství se v�ak nedo�il,
padl v  bitvì o Británii dne 24. 4. 1942.

  ... pokraèování pøí�tì...         pøipravil Jaroslav Bartizal

hodiny  utekly  jako  okam�ik.  Mìli  jsme  tøi  skupiny  a  v
nejsilnìj�í bylo poøadí � 1. Libor Tomka, 2. Filip Schwarz, 3.
Martin  Hanzalík;    v  prostøední  �  1.  Sára  Prilipínová,  2.
Antonín Síkora, 3. Tomá� Rieger;  v  nejmlad�í � 1. Zbynìk
Bendl, 2. Anna Síkorová, 3. Kateøina Gajová. Ceny vìnovala
firma FCC Èeské Budìjovice,  která  na�emu oddílu vìnuje
pøízeò  ji�  hezkou  øádku  let.  Chtìla  bych  touto  cestou
podìkovat v�em, kteøí  stolní  tenis podporují, velmi si  toho
vá�íme.  Zvlá��  v    této  �  divné  dobì�  jen  opravdu  silná,
stabilní  spoleènost  jako  je  Jihostroj,  a.s.,  vyèlení  finanèní
prostøedky  na  sport.    A  bez  podpory  mìsta  by  to  také
samozøejmì ne�lo. Dìkujeme.
 2.2.2022 oslaví oddíl 20 let èinnosti. Slavnost probìhne 5.2.
v  sobotu ve sportovní hale, podrobnosti budou v únorovém
zpravodaji a na nástìnce naproti autobusovému nádra�í.
 Do roku 2022 Vám pøeji pevné zdraví, silnou imunitu proti
v�emu zlému, sílu na zdolávání pøeká�ek, radost.
                                                        (foto na str. 2) D. Javoøíková

�Pohybová aktivita patøí mezi základní
biologické  potøeby  a  je  vhodné  ji
podporovat a  rozvíjet. Díky pohybu si
dìti    zaèínají  uvìdomovat  své  tìlo  a  zároveò  ho  formují.
Pravidelnou  fyzickou  zátì�í  jsou  hbitìj�í,  mr�tnìj�í,  a  tím
sni�ují riziko vzniku úrazù.

Vzhledem  ke  zvy�ování  rùstu  obezity  je  velmi  zásadní
dostatek  pohybové  aktivity,  kterou  by  mìly  dìti  do
ka�dodenního  �ivota  zaøazovat.  Dìti  pøed�kolního  vìku
a mlad�í, potøebují nejvíce volného pohybu, pøesto  je v�ak
dobré,  aby  si  zvykaly  na  disciplínu  a  byly  schopny  se
soustøedit na svùj výkon.
Tyto dìti  je�tì nedojdou do  tìlocvièny  samy,  je  tady  tøeba
doprovod rodièù. Zále�í tedy jen na rodièích, aby pøekonali
pohodlnost a lenost a pøivedli dìti do tìlocvièny na cvièení.�

v  úterý od 1615 hodin do 1715 hodin

v  úterý od 1715 hodin do 1830 hodin

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.

v  pondìlí od 20 hodin

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

��astný nový rok 2022 pøejí Va�e cvièitelky,
Eva, Jana, Monika
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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: 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. Cena knihy je 260, Kè.

Dále je mo�no zakoupit :

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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 ve Vele�ínì
Tel. 732 237 254

èíslo 1  2022
 vydáno ve Vele�ínì dne 3. 1. 2022
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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