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Rok  2022  nakousl  druhý  mìsíc.  V    nìm  nás  èeká
projednání jednoho z  nejdùle�itìj�ích dokumentù tohoto roku
� návrhu rozpoètu. Zastupitelé o nìm budou jednat na svém
veøejném zasedání dne 14. února v  sále kina. U� teï mohu
øíct,  �e  díky  odpovìdnému  hospodaøení  mìsta  a  jeho
organizací v  loòském roce, máme letos slu�né prostøedky na
øadu akcí. Jaké to budou? O tom rozhodnou právì zastupitelé.
V�echny zvu, zaèínáme v  17:30.

Poèátkem  ledna  jsem  byl  pozván  na  výroèní  schùzi
vele�ínské hasièské jednotky. Díky za pozvání, dámy (a taky
pánové)! Kromì hodnocení uplynulých dvou let, v  roce 2021
se  toti�  schùze  nekonala,  jsme  se  podívali  i  dopøedu.  Pro
jednotku  i  mìsto  je  stì�ejní  poøízení  nové  cisterny.  Nyní
máme jistou dotaci ve vý�i 2,5 milionu korun od Hasièského
záchranného  sboru  a  o  dal�í  1,5  milionu  jsem  po�ádal
v  dotaèním titulu Jihoèeského kraje. Dal�í zdroje financování
sháním.  Výsledky  se  dozvíme  pøed  letními  prázdninami.
Schùze byla také testem nového vytápìní Podkovy. Myslím,
�e  obstálo  dobøe.  Pokud  tedy  chcete  poøádat  ples,  schùzi,
oslavu, neváhejte se mi ozvat.

U spolkového �ivota je�tì zùstanu: �ádosti o dotace na rok
2022 spolky podaly ji� v  prosinci. Jednotlivé dotace rozdìlí
radní a zastupitelé bìhem bøezna a dubna. V  pøípadì dotazù
mì  opìt  kontaktujte.  Vìøím,  �e  letos  u�  budeme  moci
fungovat bez omezení. Budu  rád, kdy� Vele�áky  seznámíte
s  dìním ve va�em spolku na stránkách Zpravodaje.

V    lednu  probìhla Tøíkrálová  sbírka,  doètete  se  o  ní  na
jiném místì Zpravodaje. Zároveò si dovoluji pozvat v�echny
pøíznivce ly�ování a výprav za snìhem dne 11. února od 19
hodin  do  kavárny  Jakub  na  promítání  krátkých  filmù
s  ly�aøskou  tématikou.  Výtì�ek  z    akce  vìnují  poøadatelé
rodinì v  nouzi na kurz ly�ování pro jedno z  dìtí.
Hezký únor v�em!

Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Pøípravy na plánované akce jsou v  plném proudu. Snad

nám budou úøady a úøedníci naklonìni �..
Zastupitelé projednávali návrh leto�ního rozpoètu. S tím vás
podrobnìji seznámí pan starosta. V  pondìlí 14. února bude
na  veøejném  zasedání  zastupitelstva  rozpoèet  projednán
a snad i schválen. Jste jako v�dy vítáni.

Upozornìní  pro  náv�tìvníky  okolních  lesù.  Nejen
v    obecních  lesích  probíhá  likvidace  polomù,  tak�e  buïte
prosím opatrní. V  pøípadì, �e sly�íte motorovou pilu, zvolte
pro procházku radìji jiné místo.

Od  února  budeme  moci  pozorovat  práce  na  zahájení
stavby dálnice Tøebonín � Kaplice Nádra�í. Tato èinnost snad
pøesvìdèí nìkteré vlastníky pozemkù mezi dálnicí a osadou
Skøidla o potøebnosti ,,Zeleného koridoru� � vysázení stromù
jako lapaèù prachu a protihlukové stìny.

Rád  bych  osobnì  podìkoval  za  spolupráci  Honzovi
Kandìrovi,  který  se  dlouhá  léta  staral  o  na�e  veøejné
osvìtlení. Rada mìsta mu podìkovala za mìsto, ale toto je mé
osobní  podìkování.  Pøeji  mu  pevné  zdraví,  více  èasu  na
rodinu a myslivost.

Závìrem jeden tip na výlet. Mìli jsme mo�nost nav�tívit
rekonstruovanou  tvrz Tichou  (oficiální  otevøení  jaro  2022).
Sdru�ení Hrady na Mal�i a dal�í spolupracovníci tady odvedli
opravdu  poøádný  kus  práce.  Ze  skladu  techniky
zemìdìlského dru�stva vybudovali krásný areál, který bude
urèitì pøitahovat náv�tìvníky nejen z  Èech. Pøidávám na str.2
foto k porovnání.

V�em ètenáøùm krásný únor, hodnì zdraví a tì�me se na
obnovení kulturního �ivota v  na�em mìstì.

Jirka Rù�ièka,místostarosta
739026248,ruzicka@velesin.cz

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

Jaroslav Svìcený  Novoroèní koncert                Tøíkrálová sbírka
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Vá�ení  obèané  a  vlastníci  nemovitostí
v katastrálním území mìsta Vele�ín,

upozoròujeme, �e od 1. ledna 2022 je poplatníkem
 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.
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:

a) poplatek za obecní systém odpadového hospodáøství
b) poplatek  za odkládání  komunálního odpadu  z    nemovité
vìci.
Ve  Vele�ínì  byl  zvolen  místní  poplatek  za  obecní  systém
odpadového hospodáøství � jedná se o platbu tzv. �na hlavu�.

Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
(1)

a) v domì s více jak ètyømi byty         800, Kè
b) v rodinném domku               300, Kè
c) v mìstské èásti Bor, Holkov, Chodeè, Nádra�í, Skøidla
(dále jen v mìstské èásti)              150, Kè

(2)
a) v domì s více jak ètyømi byty          1 200, Kè
b) v rodinném domku              450, Kè
c) v mìstské èásti                                               225, Kè

(3)
a) v domì s více jak ètyømi byty                        200, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               100, Kè

(4)

a) v domì s více jak ètyømi byty                       300, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti               150, Kè

  osoba nevidomá,
  osoba,  která  je  pova�ována  za  závislou  na  pomoci  jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální slu�by,
  osoba, která je dr�itelem prùkazu ZTP nebo ZTP/P,
  osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto
osob,
  osoba  provozující  útulek  pro  zvíøata  nebo  osoba,  které
stanoví  povinnosti  dr�ení  a  pou�ívání  psa  zvlá�tní  právní
pøedpis.

Sazba poplatku na rok 2022 èiní stejnì jako v  loòském roce
840 Kè/osoba.
V�echny ní�e uvedené povinnosti jsou uvedeny v OZV mìsta
Vele�ín è. 4/2021. Ta je k  dispozici na webu mìsta v  sekci
Mìstský úøad � vyhlá�ky a naøízení.
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.
 Poplatek hradí 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  840  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  hrazení,  nárok  je  v�ak  nutno    dolo�it  
podmínky  jsou  stejné  jako  v    pøípadì  ohlá�ení  poplatkové
povinnosti.
Prosíme 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).

V sobotu 22. ledna probìhlo na Jerynu u Dlouhé tradièní
lukostøelecké  klání  Zimní  medvìd,  poøádané  Ligou  lesní
moudrosti    kmenem Otyókwa a Èeským svazem ochráncù
pøírody  ZO Vele�ín. Akce byla urèena pro v�echny zájemce
o  terénní  lukostøelbu. Letos  koneènì Medvìd dostál  svému
jménu a u�ili jsme si ho se snìhem pod nohama i nad hlavou.
Mrazivé poèasí se odrazilo i na poètu náv�tìvníkù, kterých se
na  Jerynu  se�lo  24.  Ve  ètyøech  skupinách  jsme  se  pak
vydávali na stezku lesem, na které jsme lovili zvìø v podobì
terèù nachystaných od J. Rù�ièky a V. Korbely. Ka�dý lovec
na konci dostal medaili zimního medvìda a mohl se jít ohøát
k  ohni.  Dal�í  lukostøelecké  setkání  plánujeme  zaèátkem
leto�ního léta. Foto k èlánku je na str.2.
(fotografie a pozvánky na akce najdete na na�ich  stránkách
https://www.facebook.com/otyokwavelesin).

Anna & Jana Janáková, Otyókwa
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Z  toho  ve      Vele�ínì
a  okolí  118  988  Kè
vykoledovaly  tyto  dìti:
Claudia a David Èerných,
Adélka  a  Kateøina
Havlovy,  Liliana
Rodová,  Jára  Bína,
Natálka Pokorná, Elenka
�lunková,    Anièka
Koøenská, Nela Studená,
Matyá�  Richter,  Kaèka
a Bìtka Gajovy, Vendelín
Bartizal,  Luká�
a  Veronika  Bulkovi,
Adam  a  Háta  Oli�arovi,
Terezka Èápová,  Anetka
a  Max  Èadovi,  Nikolka

Tøebínová,  Filip  Polok,
Eli�ka  Holubová,  Fanda  a
Klárka  Staòkovi,  Lilinka
a  Rebeka  Bene�ovy,  Mí�a
Hosenseidl,  Mí�a  Foitl,
Anièka  Síkorová,  Sára
a Leona Prilipínovy.

V Mokrém Lomu 9 150
Kè  vykoledovali  Jakub
a  Ondøej  Brù�kovi  a  Jan
Zeman.

V Loèenicích 20 116 Kè
vykoledovali
Lucie  Kyriánová,  Kamila
Brabcová, Martin Guichen,
Fanda  a  Daniel  Ko�íèkovi,
Lucie  Ko�íèková,  Ema

a  Adam  Tvarohovi,  Jaroslav  a  Luká�  Tlapovi  a  Terezka
Trojáková.

V Tøebonínì 24 938 Kè plus 15 Euro vykoledovali Marie
a Marek Bou�kovi, Kristýnka Kozlová, Kristian Odvárka, Jan
Mrázek a Jiøí a Magdalena Wipplingerovi.

Ve  Svatém  Janu  n.
Mal�í  13  132  Kè
vykoledovali  Amálka
�varcová,  Jasmínka
Smr�ová,  Tomík
Kretek,  Jiøí  Kuèera,
Mí�a  Barabá�ová,
Klárka Ví�ková, Anièka
�tindlová,  Honzík
Kostohryz  a  Vojta  a
Honza Fránovi.

V  Sedlci  5  988  Kè
vykoledovali  Kry�tof      a  �imon  Kubátovi,  Ros�a  Muller,
Tomík a Kristýnka �tìrbovi.

V Mojném a Èernici
20 371 Kè vykoledovali
Zdeòka  Vozábalová,
Radka  Bínová,  Adélka
Homolková,  �imon
Kostohryz,Radim Hriòa,
Matyas  Maistryszin,
Terezka  Opekarová,
Tamarka  Kurzová,  Jana
Zimmerhaklová,
Verunka,  Martínek,
Jiøík, Maru�ka, Hedvika
a Benedikt Balkovi.
Za farní charitu   dìkuje

Zdeòka Kleinová.

  mìstskému  úøadu  za  písemné
blahopøání  k    mým  70.  narozeninám.  Paní  Papírové
a  Uretschlägerové  za  milou  náv�tìvu  a  za  gratulaci  také
odborùm Jihostroje.
                  Jaroslav Zeman

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  krásné
blahopøání  k    mým  narozeninám.  Také  dìkuji  za  milou
náv�tìvu a pøedání dárku paní Amchové a paní Sumerauerové.

                  Anna Pupková

, kteøí se podíleli na uspoøádání
vánoèní  výstavy.  Povedlo  se  tak  uskuteènit  my�lenku
obohatit  kulturní  a  duchovní  �ivot  ve  Vele�ínì.  Nebyla  to
Va�e  povinnost,  nebyla  to  samozøejmost  ale  byl  to  projev
Va�í  dobré  vùle,  neohodnotitelný  finanènì  èi  jinými
výhodami.
   Zvlá�tì chci podìkovat Pavlovi a Pepèovi Rouhù, kteøí letos
za  velmi  svízelných  podmínek  (èasových,  zdravotních
a  nejistoty  mo�nosti  otevøení  výstavy)  postavili  �Rouhùv
vele�ínský  betlém�,  který  svou  jedineèností  tì�í  nejen
vele�ínské náv�tìvníky ale i obdivovatele ze �irokého okolí.

       Za Spolek pøátel mìsta Vele�ína   Marie Korbelová

Pøed rokem slavil Vele�ín 25 let od získání statusu Mìsta,
no a nyní má krásné �ivotní jubileum starosta, který se spolu
s  tehdej�ími zastupiteli o tento významný mezník v  historii
Vele�ína zaslou�il. Chtìla bych panu  ing.  Josefu Valachovi
k  narozeninám  popøát  �tìstí,  pevné  zdraví,  vìrné  pøátele,
pohodu a radost.

D. Javoøíková.

V  sobotu  8.  ledna  nám  bylo  dopøáno  koledovat  pro
Tøíkrálovou sbírku. Poèasí celkem dobré, ale mìli jsme málo
králù  (dìtí). Tím pádem nastoupili dospìlí, a  jak  jste mohli
pozorovat,  tøetího  krále  doplnili  skvìle.  Musím  opìt
podìkovat  v�em,  kteøí  nám  kasièky  zaplnili,  v�em,  kteøí

dìtem  naplnili  ba�ù�ky
dobrùtkami,  paní
Valou�kové  za  perníèky
pro dìti, P. Rafaelovi za
oplatky  pro  koledující  a
v�em,  kteøí  dìti
doprovázeli ve Vele�ínì,
Sv. Janu n. Mal�í, Sedlci,
Loèenicích,  Mokrém
Lomu,  Skøidlech,
Markvarticích,
Tøebonínì,  Mojném
a  Èernici,  v    Chodèi
a  Boru.  A  závìrem  to
nejdùle�itìj�í
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Pozemek  1631/2 má  výmìru  1019 m2,  tak�e  je  docela
malý  rozlohou  pro  èlovìka,  ale  má  velký  význam  pro
vele�ínské  lidstvo.  Proto  bych  chtìla  moc  podìkovat  8
zastupitelùm,  kteøí  ho  zachovali  pro  potøeby  mìsta.  Na
zasedání  13.12.2021  se  projednával  zámìr  prodeje  èásti
tohoto pozemku naproti èerpací stanici, který nebyl schválen
díky  4  zastupitelùm,  kteøí  hlasovali  proti:  p. Tomá� Èulík,
ing.  Vladimír  Jantaè,  p.  Karel  Klein,  p.  Jiøí  Rù�ièka,  a  4
zastupitelùm,  kteøí  se  hlasování  zdr�eli:  Bc.Kristýna
Koubová,                ing.  Petr  Skøivánek, Bc.  Jan Toms,  p.Petr
Zifèák. Zachovali tak pro obèany nadìji, �e zde bude mo�né
vytvoøit vyvý�ený parèík plný kvìtin s umístìným ,,vítacím
erbem ".
PROÈ ?

Proto�e  je  to  jedna  za  vstupních bran do mìsta,  kde  se
mù�e mìsto zviditelnit ze smìru od Kaplice a pøilákat turisty
k  náv�tìvì.  Proto�e  zde  dennì  chodí  lidé  do  prùmyslové
zóny  = 8 hodin pracují v hluku, prachu, pøi stereotypní práci,

     Statistika  nuda  je,  má  v�ak  cenné  údaje�.  tak  tahle
písnièka  zní  v  u�ích  v�em  knihovníkùm  v�dycky  od  konce
roku. Leden je toti� mìsíc statistik a hodnocení ve�kerých dat
za  uplynulý  rok.  I  kdy�  byl  rok  2021  stále  výraznì
poznamenán pandemií, náv�tìvnost knihovny byla vìt�í, ne�
v  roce pøede�lém.
 Pro zajímavost pøidám nìkolik èísel.

Vloni jsme koupili celkem 980 nových knih, vyøadili 997
po�kozených a neopravitelných knih.
 Celkem bylo na konci roku 2021 v  knihovním fondu 18 338
kní�ek. Také bylo vyøízeno 653 rezervací.

Nejpùjèovanìj�í  tituly  roku  2021  jsou  �ikmý  kostel
1.(pùjèeno 28x  Karin Lednická), Staré øecké báje a povìsti
(pùjèeno 25x  Eduard Peti�ka) a �ena na lesní cestì (pùjèeno
20x � Goldin Megan).   Z  èasopisù byl ji� tradiènì nejvìt�í
zájem o Vlastu, Kvìty, Burdu, Svìt motorù a ve�keré èasopisy
o  bydlení  a  �ivotním  stylu.  Vloni  jsme  roz�íøili  nabídku
periodik o èasopis Téma, Reportér a Kondice, o které byl mezi
ètenáøi zájem.
 Poslední zajímavý údaj je poèet výpùjèek a poèet fyzických
náv�tìv ètenáøù. Celkem se v  roce 2021 pùjèilo 18 727 knih
a knihovnu nav�tívilo 5  123 náv�tìvníkù.

I  pøes  velkou  ètenáøskou  náv�tìvnost  a  zájem  o  knihy,
dne�ní knihovny ji� nejsou pouze místem pro pùjèování knih.
Hodnì  sil  vìnujeme  i  tomu,  aby  na�e  knihovna  fungovala
i  jako  centrum  pro  vzájemné  setkávání,  zábavu,  vzdìlávání
a  byla  i  pøíjemným  místem,  kde  se  dá  zastavit  a  pøíjemnì
strávit  trochu  èasu.    Chtìli  bychom  podìkovat  v�em  na�im
ètenáøùm za pøízeò a podporu.
V  pøípadì potøeby nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo
emailem.

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/

pod záøivkami; pak musejí stateènì pøejít nebezpeènou silnici
1.tøídy, následnì vìt�ina pøijde domù a pustí si televizi, kde
na  nì  vyskoèí  covid,  zdra�ování,  politici  a  jiné  �ivelné
pohromy.

    Proto  si  myslím,  �e  i
malá oázka krásy, kterou
rozkvétající  kvìtena
nabízí,  by  jim  udìlala
radost  a  pohladila
unavené  oèi,    i
vyèerpanou  du�i...  Ve
mìstì  nikde  kvetoucí
parèík není a tady by mìl
smysl  nejvìt�í  =  po
nároèné  práci  by  dotek
pøírody  pomohl  ke
zklidnìní  a  znovunabytí
optimismu.
                  D.Javoøíková

ICOS  Èeský  Krumlov  o.  p.  s.  je  ji�  22  let  fungující
neziskovou organizací, která dlouhodobì poskytuje a rozvíjí
sociální a na nì navazující slu�by.

Na  sklonku  roku  2021  rozhodla  odborná  Rada  pro
hodnocení  spolehlivosti  pøi  Asociaci  veøejnì  prospì�ných
organizací  ÈR  o  pøidìlení  Znaèky  Spolehlivosti  obecnì
prospì�né  spoleènosti  ICOS Èeský Krumlov.  ICOS  se  tak
zaøadil  ke  24  organizacím  v  ÈR,  které  pro�ly  nezávislým
hodnocením a mohou se py�nit  titulem �Provìøená veøejnì
prospì�ná organizace�.

Znaèka  potvrzuje  dárcùm  i  veøejnosti  spolehlivost
organizace i z hlediska hospodaøení s financemi
�Udìlení znaèky spolehlivosti si velmi ceníme a vnímáme ji i
jako ocenìní na�eho více ne� dvacetiletého úsilí zamìøeného
na  zaji��ování  a  rozvoj  sociálních  slu�eb  v  pøíhranièních
regionech ji�ních Èech,� sdìluje Tomá� Zunt, øeditel ICOSu
a dodává: �Znaèka spolehlivosti  je udìlována organizacím,
které projdou zevrubným nezávislým odborným hodnocením
a  je  mj.  i  potvrzením  pro  dárce,  podporovatele  i  �ir�í
veøejnost, �e provìøená organizace je spolehlivá i z hlediska
hospodaøení s financemi�.
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Nezávislé  hodnocení  se  zamìøuje  na  øídící  procesy
v  organizaci,  naplòování  poslání  a  cílù  organizace,
hospodaøení s  finanèními prostøedky i tøeba transparentnost
zveøejòovaných infomací. �Systém hodnocení v  rámci znaè
ky spolehlivosti umo�òuje i získat zpìtnou vazbu od nezávis
lých expertù, co� v�dy pokládáme za pøínosné. Jsme rádi, �e
jsme v  hodnocení uspìli a zaøadili jsme se ke dvìma desít
kám provìøených organizací  v   ÈR,� uvádí  Ingrid  Jílková,
která  je  výkonnou  øeditelkou  a  pøedsedkyní  správní  rady
ICOSu. A spoleènì s  Tomá�em Zuntem dìkují v�em zamìst
nancùm a spolupracovníkùm: �Znaèka spolehlivosti je beze
sporu  ocenìním  spoleèné  práce  v�ech  na�ich  zamìstnancù
a spolupracovníkù.�

V  listopadu  2021  navíc  získalo  Rodinné  centrum  pøi
ICOS Certifikát znaèky kvality
�Certifikát znaèky kvality Ministererstva práce a sociálních
vìcí jsme obdr�eli po auditu jeho� cílem je zvy�ování kvality
slu�eb,  které poskytují dìtské  skupiny. Hodnotí  se  skuteènì
v�echny oblasti péèe o dìti  od bezpeènosti a hygieny, pøes
metody práce s  dìtmi a komunikaci s  rodièi, a� po filozofii
a  hodnoty  konkrétní  dìtské  skupiny.  Tì�í  nás,  �e  jsme
hloubkovým  auditem  úspì�nì  pro�li�, shrnuje  radost  ze
získání  Znaèky  kvality  pro  Rodinné  centrum  Kvìta
�krabalová vedoucí Rodinného centra, které ICOS provozuje
v Èeském Krumlovì od roku 2011.

  je  ji�  22  let  fungující
neziskovou organizací, která dlouhodobì poskytuje a rozvíjí
sociální a na nì navazující slu�by. Prioritnì se zamìøuje na
pøíhranièní  regiony  ji�ních  Èech  s    dùrazem  na
Èeskokrumlovsko.

  èi
spoluprovoz chránìné dílny.

ICOS je dr�itelem nìkolika dal�ích presti�ních ocenìní �
napøíklad Neziskovka roku ÈR v  roce 2016 � 2. místo, Cena
hejtmanky Jihoèeského kraje za spoleèenskou odpovìdnost
v  roce 2020 � takté� 2. místo.

Hana �ustrová, PR a fundraiser ICOS
          Kontakt pro více informací:
Hana �ustrová, PR a fundraiser ICOS, tel.: 739  010  444,

email: sustrova@latran.cz
Tomá� Zunt, øeditel ICOS, tel. 728  151  008, email:

zunt@latran.cz
ICOS Èeský Krumlov, o.p.s.

5. kvìtna 251, 381 01 Èeský Krumlov
www.icos.krumlov.cz,  icos@krumlov.cz

Prùzkumy ukazují, �e oslabení sluchu bývá pro lidi více
omezující  ne�  tøeba  poruchy  zraku.  Pøesto  je  péèe  o  sluch
mnohem ménì  øe�ena,  ne�  je  tomu  u  zraku.  I  my musíme
tento trend potvrdit.

Paní  Marie  Hintnausová  z  firmy  REJA  s  poboèkou  v
Èeských  Budìjovicích  se  vìnuje  poradenství  a  servisu
sluchadel.  Podìlila  se  s  námi  o  velmi  jednoduché  rady,
napøíklad  jak  zjistit,  �e  je  baterie  sluchadla  vybitá,  proè
sluchadla èasto pískají, jak a kde se sluchadla èistí. Moderní
sluchadla  pouze  nezesilují  zvuk,  ale  doká�í  zvýraznit  øeè
a  sní�it  hluk  v  pozadí.  Pokud  je  poru�en  sluch  u  obou  u�í,
pou�ívají se dvì sluchadla, pouze jedno nestaèí.

Díky  tomuto  �kolení  si  budeme  moci  lépe  poradit
s poruchami sluchu u obyvatel Domova a tak je více zapojit
do  bì�ného  �ivota,  zlep�it  jejich  kontakt  s  okolím  a  jejich
blízkými.  Nadále  se  budeme  vìnovat  této  problematice
a spolupracovat s odborníky v této oblasti.

Poruchy sluchu  jsou u v�ech vìkových kategorií, pokud
vá� blízký trpí poruchou sluchu, doporuèujeme se obrátit na
opravdové  odborníky,  levná  naslouchátka  poøízená  z
internetu  èi  zásilkových  katalogù  sice  zesilují  zvuk,  ale
nedoká�í  u�ivateli  kompenzovat  jeho  konkrétní  sluchovou
ztrátu, tak�e ke zlep�ení porozumìní opravdu nepomohou.

Na specializovaném pracovi�ti vás odbornì vy�etøí, odlijí
odlitek  sluchadla  tak,  aby perfektnì  sedìl,  pomohou vybrat
konkrétní druh a pomohou s údr�bou a servisem. Na poøízení
kvalitních  sluchadel  je  také  mo�né  èerpat  pøíspìvek  od
zdravotní poji�tovny � cca 7 tisíc Kè jedenkrát za pìt let. Od
leto�ního  roku se  roz�íøil nárok na pøíspìvek poji��ovny na
dvì  u�i    osoby,  které  trpí  sluchovou  ztrátou  a  zároveò
tinnitem (�elest v u�ích), tak dostanou na sluchadla pøíspìvek
2 x7 tisíc, co� dobøe zvý�í dostupnost sluchadel.

Vìøte,  �e  finanèní  i  èasová  investice  se  vám
nìkolikanásobnì vrátí!

dovolujeme  si  vás  po�ádat,  abyste  odpady  ze  zahrádek
a chatek vyvá�eli na místa k  tomu urèená a ne na kraje luk
v  okolí.  Jako�to  u�ivatelé  daných  pozemkù  jsme  vùèi
vlastníkùm  zodpovìdní  za  udr�ování  jejich  majetku
v    dobrém  stavu  a  nebudeme  likvidovat  rostlinné  a  jiné
odpady  z    Va�ich  zahrádek  na  vlastní  náklady.  My  také
ve�keré  rostlinné  zbytky  vracíme
zpìt  do  pùdy,  tak  proè  nemù�ete
vzniklý  rostlinný  odpad
kompostovat èi opìt zapravovat na
svých  zahrádkách?  Ve  sbìrném
dvoøe  ve  Vele�ínì  jsou  urèená
místa  pro  vìtve,  stavební  su�,
kompostování a dal�í materiály, tak
proè v�e konèí na okrajích luk? Na
pøilo�ených  fotografiích  jsou
nejvìt�í vzniklé skládky v    lokalitì na  louce Pod zastávkou
podél  kolejí  a  jedna  velká  skládka,  kterou  jsme  ji�
zlikvidovali,  byla  na  konci  zahrádkáøské  kolonie  u  rybníka
Skøidlák. Celá vìc  je oznámena strá�níkùm mìstské policie
ve Vele�ínì a místa oznaèena. Pokud se daná situace nezlep�í
a  skládky  budou  dále  vznikat  nezbyde  nám  nic  jiného  ne�
vám ve�kerý odpad rozvézt zpìt na va�e zahrádky.

Dále  vás  �ádáme,  nejezdìte  a  neparkujte  na  okolních
loukách, mìsto Vele�ín  opravilo místní  komunikace  a  nám
zbyteènì nièíte travní porost. Vám by se také nelíbilo kdyby
nìkdo jezdil po va�ich zahrádkách.
Dìkujeme za ohleduplnost

Za Zemìdìlské dru�stvo Netøebice
Ing. Alena Janou�ková, pøedsedkynì pøedstavenstva
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Dne 5.2.2022 bude oddíl stolního tenisu poøádat oslavu k  20.
narozeninám, nebo� vznikl 2.2.2002.
 Ale proto�e u� bohu�el èím dál èastìji platí: �èlovìk míní �
covid mìní�, tak vzhledem k  aktuální koronavirové situaci
uspoøádáme  jenom  tu èást pro dìti. Kdy�  s    rodièi pøijdou
v sobotu 5.2. od 13h do 16h pøed Sportovní halu Jihostroj,
tak  si  projdou  Draèí  stezku.  Pokud  si  pøinesou  jimi
namalovaný obrázek Draka, pak splní pár úkolù, dostanou se
k  pokladu Vele�ínských Drakù a budou sladce odmìnìni.

Srdeènì zve Draèice D.Javoøíková.

  Okupace  s    sebou pøinesla nejen hmotné nedostatky,  ale
i  útlak  politický  a  duchovní.  Na  jaøe  1941  byli  prozrazeni
a pozatýkáni èlenové komunistické ilegální skupiny pøesto, �e
svou èinnost ukonèili v    létì 1939. Netrvalo dlouho a pøi�ly
dal�í  vlny  zatýkání.  Celkem  bylo  do  nacistických  vìznic
a  koncentraèních  táborù  dopraveno  24  obèanù  Vele�ína.
Z  toho  8  obèanù  toto  nelidské  zacházení  nepøe�ilo.  Dne
31.3.1942  do�lo  znovu  k    odebrání  kostelních  zvonù  pro
váleèné  úèely.  V    rámci  totálního  nasazení  byli  obyvatelé
Vele�ína  odesíláni  na  práci  do  Rakouska  nebo  Bavorska.
Odchodu na práci do Øí�e se nìkteøí Vele�áci vyhnuli tím, �e
je ing. �elezný pøijal do zdej�í továrny.

V    lednu  1945  byli  nejen  zamìstnanci  �eleznice,  ale
i ostatní obèané, svìdky nepopsatelných zvìrstev pøi prùjezdu
tzv.  vlakù  smrti  po  �eleznici.  První  z    nich,  vezoucí  zajaté
a zranìné ruské vojáky, projí�dìl po trati 16. 1. 1945. Druhý
transport  �smrti�  projí�dìl  na  Dolní  Dvoøi�tì  25.  1.  1945
a míøil z  koncentraèního tábora v  Osvìtimi do vyhlazovacího
tábora  v    Mauthausenu.  Poslední  transport  byl  zastaven
a osvobozen na trati u Výhnì 8. 5. 1945 a z nìj do mìsteèka
pøi�lo pøes 2000 vìzòù. Obèané Vele�ína se 8 dní o tyto vìznì
starali,  ne�  byli  postupnì  pøevezeni  do  tábora  zøízeného  u
È. Budìjovic.  Ji� brzy v�ak mìl být tìmto hrùzám konec.

Poèátkem  roku  1945  u�  bylo  zøejmé,  �e  koneèný  pád
hitlerovského  impéria  u�  bude  jen  otázkou  èasu.  Dlouho
oèekávané  osvobozenecké  armády  dorazily  do  Vele�ína  9.
kvìtna. Dopoledne sem pøi�lo americké vojsko a v  noci pak
pøedvoj  Rudé  armády.  Dne  11.  kvìtna  byla  v    Kamenné
Újezdì  stanovena  demarkaèní  linie  a  Vele�ín  se  ocitl
z    pøevá�né  èásti  v    sovìtské  zónì,  proto�e  hranicí  byla
�eleznièní  tra�.  Byl  ustanoven  jedenáctièlenný  revoluèní
národní výbor v   èele s   pøedsedou JUDr. Janem Chalupou,
kterého  vystøídal  7.  9.  1945  ing.  Antonín  �elezný.  Tento
výbor  se  pøipravoval  na  pøevzetí moci  a  prozatímní  vedení
obce do vypsání  øádných voleb,  které  probìhly 26.  5.  1946
a  pøinesly  pomìrnì  vyrovnané  výsledky  mezi  lidovci,
komunisty,  soc.  demokraty  a  národními  socialisty.  Do  èela
MNV  se  tehdy  dostal  komunista  Jan  Típal,  nebo�  vítìzní
lidovci úøad pøevzít nechtìli. A� do konce února 1948 èlenové
MNV  vzornì  spolupracovali  bez  ohledu  na  politickou
pøíslu�nost.

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

Vá�ení ètenáøi,
na  podzim  loòského  roku  jsme  ve  vele�ínském  kinì
nastartovali  nový  projekt,

. V�dy jednu støedu v  mìsíci mù�eme díky
vstøícnosti distributorù, kteøí nám pùjèují filmy, promítnout
na�im seniorùm jeden z  nových filmù za cenu 60, Kè. U�
jsme takto promítali èeské filmy Karel, Pøání Je�í�kovi nebo
Tady  hlídáme  my.  Tuto  nabídku  vyu�ívají  i  seniorky
z  Èeského Krumlova, které do na�eho kina jezdí pravidelnì
a naposledy si takto objednaly pro jejich skupinu film Kurz
man�elské  touhy.  Jsou  to  seniorky,  které  nav�tìvují
jazykovou  �kolu  �Anglická  jazykovka�.  Ta  od  loòského
podzimu novì nabízí výuku jazykù i ve Vele�ínì ve výstavní
galerii Jakub (www.jazykovkavelesin.cz) .

Jako  bonus  nabízíme  i  mo�nost  objednání  obèerstvení
pøed promítáním v  na�í kinokavárnì (zákusky, chlebíèky).
I  tuto  slu�bu krumlovské  seniorky vyu�ívají  a my budeme
rádi, pokud se pøipojí dal�í senioøi z  Vele�ína. Pokud bude
zájem,  není  problém  promítání  roz�íøit  i  na  dal�í  støedu
v  mìsíci.
Nabídka  promítání  pro  seniory  je  v�dy  souèástí  na�eho
programu  kina,  který  najdete  ve  zpravodaji,  ve  vývìskách
a na www.kicvelesin.cz. V  pøípadì jakýchkoliv dotazù nebo
nápadù mù�ete volat na tel. èíslo 380  331 003.

Pøijïte  strávit  pøíjemné  odpoledne  se  svými  pøáteli  do
vele�ínského kina.
Rádi vás pøivítáme.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Na  vy�etøení  k  lékaøi  je  nutné  se  objednat  telefonicky  nebo
online. Odbìry krve a oèkování bez nutnosti objednání.
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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 110 L �    1x7 dní � pondìlí
Kontejnery 1100 L �   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: 11.2., 25.2.

Pátek: 11.3., 25.3.

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.

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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do  restaurace  �U  Koòské  dráhy�
v Holkovì. V pøípadì zájmu � kontakt:
Tel.:    721  562  489,  380  331  197
infoholkov@gmail.com

 na
tøídìní kovového odpadu.
Koroze nevadí. Tel. 603 861 552


kompletní realizace zahrad
a mnoho dal�ích èinností
v zahradnických pracích (kvalita
a dobrá cena).

èíslo 2  2022
 vydáno ve Vele�ínì dne 31. 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

Máte rádi sborový zpìv a duchovní hudbu? Staòte se èleny na�eho chrámového sboru.
Bli��í informace se dozvíte na zkou�ce sboru 30. 1. 2022 a dále pak ka�dou nedìli v
dobì od 17:30 do 19:30 na vele�ínské faøe. Popøípadì na telefonu: 606  411  208.
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