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vstupujeme do jarního období, v�echno kolem nás zaèíná
o�ívat.  Nejinak  je  tomu  v    na�em  mìstì.  Øady  mìstských
strá�níkù  roz�iøuje  pan  Antonín  Siska,  u�  ho  potkáváte
v    ulicích. Má  zku�enosti  z    pùsobení  v    armádì  i  policii,
v  minulosti absolvoval i vojenskou misi na Balkánì. Vìøím,
�e  bude  pro  bezpeènost  a  poøádek  ve  Vele�ínì  pøínosem.
Neváhejte se na nìj a jeho kolegu v  pøípadì potøeby obrátit.
V  souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na tøetího strá�níka.
Od dubna nastupuje do funkce také nový mìstský architekt,
pan Na�inec, nahrazuje  ing. Hornáta. Ten ve mìstì pùsobil
témìø dva roky. Pomáhal pøi projektování i realizaci staveb
ních akcí, s  obèany konzultoval jejich stavební zámìry (v ulici
Sluneèná, Nádra�í èi ulici Nad Cihelnou), zastupitelùm posky
toval odbornì zpracované podklady pro rozhodování.

V    dubnu  radní mìsta  vyberou  nástupce  po  panu Karlu
Krejèím,  jednateli  Správy majetku mìsta,  který  odchází  do
dùchodu. Ten se správì a údr�bì mìstského majetku vìnoval
pøes dvacet let. Podílel se na také na pøípravì øady investièních
akcích, pøi kterých zúroèil  svou praxi ze  stavební projekce.
Cením  si  jeho  vstøícného  jednání  s    nájemníky,  zejména
mìstských bytù a vedení provozu koupali�tì. Jsem rád, �e jsem
s  ním mohl pracovat.

V  souèasné dobì øe�íme situaci související s  vojenským
konfliktem na Ukrajinì. Nejprve radní mìsta schválili finanèní
dar  Diecézní  charitì  Èeské  Budìjovice,  která  provozuje
poradnu pro cizince a migranty. Vím, �e materiální i finanèní
pomoc poskytovali a organizovali  i vele�ín�tí obèané. Za to
jim dìkuji. V  souèasné dobì mapujeme a aktualizujeme poèty
a  potøeby  ukrajinských  obèanù  ve  Vele�ínì,  pøipravujeme
ubytování v  Podkovì pro cca 15 lidí. V  dubnu zorganizuji
schùzku  pro  pøíchozí  Ukrajince,  jejím  cílem  je  vzájemná
informovanost a co nejrychlej�í adaptace pøíchozích v  na�em
mìstì. Jistì v�e zvládneme.

Pøeji v�em pìkné Velikonoce a pohodový duben.
Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Bøezen nám nachystal teplé dny a mrazivá rána. Bohu�el

s  minimem  srá�ek.  Buïte  proto  opatrní  s    pálením  vìtví
v  lesích  a  s  otevøeným  ohnìm.  Sucho  a  vítr,  to  je  ideální
kombinace�

Vybrali jsme odborníky na opravu niky v  høbitovní zdi,
souhlas od památkáøù máme.

Pøipravujeme realizaci staveb:  ,,Zpevnìná plocha Sídli�tì�
a ,,Zázemí pro pracovní skupinu�. Na tyto akce u� probìhlo
výbìrové øízení a na dal�í leto�ní plány probíhá pøíprava.

Spolupracujeme se zhotovitelem stavby dálnice a pokud
v�e  dobøe  dopadne,  na  podzim  u�  bude  probíhat  náhradní
výsadba stromù. Snad se nám podaøí zrealizovat ,,zelený pás
u Skøidel�.

Z  bezpeènostních dùvodù jsme museli pokácet jeden velký
smrk v   Sídli�ti a obøí vrbu ve Vele�ínì Nádra�í. Moc díky
jeøábníkovi, plo�ináøi, hasièùm a pracovníkùm mìsta.

Nìjaký  ,,dobrák�  nám u  vìtvi�tì  zalo�il  èernou  skládku
stavebního odpadu. Doufám, �e se u� nikdo takový nenajde.
Nechápu to. Foto na str 12.

Aby to nebylo jen o práci, sledujte plakátování: na 16.4.
pøipravujeme  spoleènou  akci  v    Sedlci  �  ukázku  tradièní
zabíjaèky  s    doprovodným  programem.  Výtì�ek  jde  na
záchranu královského hradu Vele�ína. Jsou ètyøi dny volna,
pøijïte ochutnat  a pobavit se.

 Na sobotu 23.4. chystáme pøipomínku konce II. Svìtové
války a 80 let od operace Anthropoid. Souèástí programu bude
i výstava v  galerii U Jakuba.

Jarní kolo Ukliïme svìt � 30. roèník!!! Jako v�dy
se mù�e zapojit ka�dý.

  V    pøízemí  radnice  budou  pøipraveny  pytle  a  mapky.
Zaèínáme 26.3.2022.

Jedna prosba k  majitelùm psù. Pokud se vám zabìhne pes,
neèekejte zbyteènì a informujte MP, nebo kohokoliv z  pra
covníkù mìsta zprávu si pøedáme. U�etøíte tak psovi, sobì i
nám spoustu starostí.

V�em ètenáøùm pøeji krásný duben a pevné zdraví.
Jirka Rù�ièka,místostarosta

739026248,ruzicka@velesin.cz
 Na závìr jako v�dy nìkolik kontaktù pro pøípad potøeby:

MP Vele�ín � 736  600  799
pøedák prac. skupiny � 603 537 754

Vele�ín pro Ukrajinu  str.2 foto, str.3 podìkování Kácení vrby na Nádra�í a smrku na Sídli�ti
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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.

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  trva

lému 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 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.)

 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).

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

                Irena Schimková

p. starostovi Vágnerovi, paní Radové a Bickové,
dále dìkuji Odborové organizaci Jihostroje Vele�ín a JSDHO
Vele�ín p. F.Netoènému a M.Vla�nému za blahopøání k  mým
70. narozeninám a pøedání dárkù.

                                                           Marie Oberfalzerová

V pátek 11. 3. byl ve vele�ínském kulturním sále uspoøádán
koncert kapel �Vele�ín pro Ukrajinu�. Vstupné bylo dobro
volné a díky v�em, kteøí se zúèastnili  této akce, se podaøila
vybrat  èástka  19.567,  Kè,  celý  výtì�ek  bude  pou�it  na
podporu ukrajinským uprchlíkùm, kteøí pøicházejí do Vele�ína
a jeho okolí, aby zde nalezli bezpeèné útoèi�tì.



4

Rodièe si v  tomto období vyzvednou obálku s  informa
cemi, která bude k  dispozici ve vestibulu hlavní budovy (velká
�lutá budova naproti autobusovému nádra�í). S vyplnìnými
potøebnými dokumenty pak obálku po�lou po�tou na adresu
M� nebo jí vhodí do schránky, která visí vedle branky smìrem
od  autobusového  nádra�í  do  20.  kvìtna  2022.  Podrobnìj�í
informace budou zveøejnìny na na�ich webových stránkách
a  vyti�tìné    na    brankách    �koly.

na koncert saxofonového tria, který se uskuteèní v pondìlí
25. dubna 2022 od 18 hodin v sále ZU�.

Na�e podìkování patøí organizátorùm koncertu: Josef Falta,
Karel Krejèí ml., Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín
a dal�í dobrovolníci.

Velké podìkování kapelám, které úèinkovaly bez nároku
na honorář: Hudební kroužekHK Band, πsnička (Písnička),
Demo Version a Nevyndal.

V neposlední øadì patøí velké podìkování v�em náv�tìvní
kùm, kteøí pøispìli jakoukoliv èástkou.

Dovoluji  si  podìkovat  vedení mìsta Vele�ín,  pøedev�ím
panu Ing. Petrovi Vágnerovi, za letitou podporu prachatického
hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez finanèní podpory obcí a
mìst  bychom  mohli  na�im  pacientùm  pomáhat  jen  velmi
obtí�nì, nebo� úhrady zdravotních poji��oven pokryjí sotva
polovinu potøebných nákladù.

Finanèní  pomoc  mìsta  vyu�íváme  ve  prospìch  va�ich
obyvatel. Za poslední roky jsme v  lù�kovém hospici dopro
vodili desítky va�ich sousedù. Dal�ím jsme pomohli prostøed
nictvím domácího hospice. Nejen u nich  jsme naplnili  slib,
který  dáváme  pøicházejícím  pacientùm  �  toti�,  �e  nebudou

trpìt  nesnesitel
nou  bolestí,  za
ka�dých  okol
ností  zùstane
zachována  jejich
lidská  dùstojnost
a  v    posledních
chvílích  nezùsta
nou sami. Svìt se
díky  vám  stal
hezèím.  Dìku
jeme!

Rober Hune�,
Øeditel
hospice
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Magazín Jihoèeské víkendy na�el
své pevné místo v  televizním vysílání
a  uèí  se  spolupracovat  s    mìsty,
obcemi  a  poskytovateli  slu�eb  v
turistickém ruchu

Magazín Jihoèeské víkendy, který
mapuje  zajímavé  turistické  cíle  jihu
Èech, se po pìtasedmdesáti dílech stále vyvíjí. Tvùrci postupnì
vsadili na novou grafiku a pøizpùsobili se televiznímu formátu.
Poøad tak získal stabilní místo ve vysílání Televize ji�ní Èechy.
Magazín  úspì�nì  navazuje  kontakty  napøíè  Jihoèeským
krajem, získává nové partnery ve vedení mìst a obcí. Místní
firmy vidí poøad jako efektivní nástroj komunikace a upozor
nìní náv�tìvníkù na svou nabídku.  Producent poøadu a záro
veò  moderátor  Dalibor  Uhlíø  se  se�el  s    øadou  starostù  èi
místostarostù. �Sna�íme se poznat potøeby mìst a obcí, hledat
spoleèné zájmy a témata, na kterých mù�eme spolupracovat.
Cíle v  celém kraji máme u� hezky zmapované a nyní vidíme
dal�í  mo�nosti,  jak  pomoci  turistickému  ruchu  v    na�em
krásném a èistém regionu,� upøesòuje Uhlíø.

Populární projekt Jihoèeské víkendy má zajímavý u�iva

telský zásah na Facebooku a Instagramu, své stálé diváky má
ji�  také  na    obrazovce  výraznì  expandující  Televize  Ji�ní
Èechy (JÈ1). Na Jihoèeské víkendy se diváci na JÈ1 mohou
tì�it  s  týdenní  periodicitou.  "Po  rozhlednách  a  stezkách  se
vracíme do mìst, mìsteèek a obcí, do hradù, zámkù a klá�terù.
Sna�íme se zasáhnout v�echny okresy a rovnomìrnì pokrýt
zajímavá místa ji�ních Èech. Chceme více zapojit jihoèeské
osobnosti, spojené s rùznými místy na�eho kraje a pøipome
nout místní pøíbìhy a povìsti," øíká Dalibor Uhlíø. Na zaèátku
spolupráce s  dal�ími subjekty byla komunikace napøíklad s
CHKO  Tøeboòsko  nebo  s  Klubem  èeských  turistù  (KÈT).
Diváci se tak mohou, i díky tìmto institucím, tì�it na výletní
tipy do ménì známých lokalit, které rozhodnì nelze oznaèit
za mainstreamové. Po loòských letních prázdninách probìhla
billboardová  kampaò  na  nìkolika  frekventovaných místech
kraje,  na  tento  reklamní  nosiè  Jihoèeské  víkendy  navázaly
ti�tìnou novoroèní verzí � grafickými kalendáøi, které mohli
obyvatelé Ji�ních Èech najít ve svých po�tovních schránkách.

�Cíle  pro  leto�ek  jsou  jasné.  Od  natáèení  zajímavých
turistických lokalit posunout projekt k  regionálnímu rozvoji
a pomoci místním institucím, samosprávám a podnikatelùm
v    turismu  zpøehlednit  jejich  nabídku  v    ji�ních  Èechách,�
vysvìtluje leto�ní úkol Dalibor Uhlíø.

Soutì�it lze ve dvou kategoriích.
 1.  Poslání fotografie s  vlajkou Vele�ína
 2.  Poslání pohlednice na MìÚ Vele�ín

 1.  Poslání fotografie: Vyfo�te se s   vlajkou Vele�ína
(klidnì nakreslenou na papíøe) na co nejvzdálenìj�ím místì
na�í  planety  a  po�lete  ji  mailem  na kino@kinovelesin.cz.
Pøipojte informaci o místì poøízení, ideálnì GPS souøadnice.

 2.  Poslání pohlednice: Po�lete pohled na adresu MìÚ
Vele�ín, námìstí J.V. Kamarýta 76, Vele�ín, 382 32. Pøipojte
na vás kontakt (email).

:  Vzdálenost  vzdu�nou  èarou  mezi
MìÚ Vele�ín a místem poøízení fotografie/poslání pohlednice.

: Do soutì�e budou zaøazeny poøízené fotografie/o
deslané pohlednice od 1.4. a doruèené do 15.9. 2022

: Dárkový ko� a dvì volné vstupenky na divadelní
pøedstavení  poøádané KIC Vele�ín  v    období  1.10.  2022  �
31.12. 2022. Prosíme o vèasnou rezervaci.

  Na jaøe bývá v  knihovnì opravdu ru�no. Knihovnu ji�
tradiènì nav�tìvují tøídy dìtí z  M� a Z� Vele�ín a M� a Z�
Dolní Tøebonín.

  Programy, které pro dìti zpracováváme v  délce 45, 90 a
120  minut,  zahrnují  úvodní  seznámení  dìtí  s    knihovnou,
povídání o oblíbených pohádkách, pouèení, jak se ke knihám
chovat, proè je dobré si chodit knihy pùjèovat a proè je dobré
èíst.  Následuje  spoleèné  ètení  pøíbìhu,  kdy  se  dìti  aktivnì
úèastní a do pøíbìhu aktivnì zasahují. Dále pak na dìti èekají
dal�í aktivity, jako napøíklad pátrání v  prostorách knihovny
po  písmenkách,  po  pøedmìtech,  které  do  knihovny  nepatøí,
skládání  pøíbìhu  podle  pøipravených  nápovìd�apod.  Na
konci  programu bývá  èas  i  na  závìreèné  tvoøení,  které dìti
v�dy velmi baví.

 Jsem ráda, �e se díky spolupráci s  MAS Pomal�í podaøilo
uskuteènit kurz digitálních dovedností pro seniory, konkrétnì
�lo o práci s  chytrým telefonem, aplikacemi apod. Kurz byl
veden velmi individuálnì, zku�eným lektorem a s   ohledem
na potøeby seniorù.

  Je�tì  bych  ráda  pøipomnìla  mo�nost  pùjèit  si  u  nás
audioknihy. Pravidelnì CD obmìòujeme, v  bøeznu jsme pro
vás opìt pøivezli 75 nových titulù, vybere si urèitì ka�dý.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín Jana Buchancová
Telefon: 380 331 847, 731 181 433

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

Facebook:  @knihovnavelesin
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Ubohá  troska  a  ruina  utopená  ve  zmìti  èerné  skládky
komunálního odpadu, prorezlých a rozpadlých zemìdìlských
strojù, olejových barelù, rozbitých lednic, bortícího se oplocení
a v�udypøítomných kopøiv. To byla tvrz v  Tiché v  roce 2002.

Po dlouhých 20 letech byla v  øíjnu 2021 dokonèena 1. èást
obnovy støedovìké podoby tvrze!

Podìkovat  je nutno v�em lidem, kteøí se o obnovu tvrze
zaslou�ili. Prof. Tomá�i Durdíkovi z  Archeologického ústavu
Akademie  vìd  Èeské  republiky  a  Vlastislavu  Ourodovi  z
Ministerstva kultury Èeské  republiky,  jejich� zásluhou byla
tvrz zrekonstruována do souèasné podoby. Alfrédu Krenaue
rovi, starostovi Dolního Dvoøi�tì a Josefu Kalo�ovi, pøedse
dovi  spolku  Hrady  na Mal�i,  kteøí  se  významnì  zaslou�ili
o odkoupení tvrze do vlastnictví obce a spolku v  roce 2008.
Josefu Kletzenbauerovi,  který  od  zaèátku  podporoval my�
lenku  obnovy  tvrze  a  mnoho  pro  ni  vykonal.  A  koneènì
i souèasnému starostovi obce Dolního Dvoøi�tì Ivanu Kùtovi,
který  byl  v    pøípadì  potøeby  v�dy  ochoten  pomoci  a  díky
nìmu�  bylo  mnoho  vìcí  souvisejících  s    opravou  zdárnì
vyøe�eno. Podìkování patøí samozøejmì i v�em dal�ím lidem,
kteøí  pøispìli  my�lence  obrody  této  témìø  zaniklé  památky
v Tiché.

Vì� tvrze v  Tiché je vysoká celkem 25 metrù a je zároveò
nejji�nìj�í hradní vì�í v   Èeské republice. Nabízejí se z   ní
opravdu krásné výhledy zejména na �umavu (Bärenstein  1077
m) a Novohradské hory (Kamenec 1073m). Hrázdìné patro a
krov vì�e byly vystavìny originálními  støedovìkými meto
dami  za  pomoci  tesaøù  z    celé  Èeské  republiky.  Uvnitø  se
nachází expozice vybavená funkèními støedovìkými kachlo
vými kamny, nábytkem, døevìným oblo�ením stìn a stropu,
dýmníkem a topeni�tìm, urèeným i k  vaøení. Budova muzea
poskytne mo�nost seznámit se se støedovìkou podobou tvrze
prostøednictvím modelu tvrze z  roku 1480 a v  sedmi vitrínách
pøinese  i  výbìr  archeologických  nálezù,  napøíklad  kahanu,
hrneèku, mincí a kachlù.

Nejvýznamnìj�ím  ro�mberským  purkrabím  na  tvrzi  byl
Èáp z   Radonic. Po nìm bude pojmenovaná  i  krèma, která
poskytne náv�tìvníkùm mo�nost koupit si turistickou známku
nebo pohlednici, pivo nebo limonádu a také nìco k  zakous
nutí. Hlavnì v�ak chceme, aby se tvrz v  Tiché, pùvodnì zvaná
Opolec (staroèesky �rovinka�) stala pohodovou zastávkou na
toulkách pøíhranièím pro náv�tìvníky z  obou stran hranice.

Pøejeme Vám hezký výhled a zachovejte nám pøízeò!
Radek Kocanda, Hrady na Mal�i
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(pokraèování z únorového èísla)
Opìt  se  po  válce  zmìnilo  plno  nìkterých  vìcí  k    lep�ímu.
Pøedev�ím se mìsteèko zbavilo dluhu za vodovod, který uhradil
ing. �elezný. Také byl zakoupen nový zvon do kostela a hasiè
ský sbor si poøídil motorovou støíkaèku. Hospodáøi zalo�ili v
únoru  1947  strojní  dru�stvo. Hodnì  zla  pøinesl  prezidentský
výnos z  roku 1945, který kromì jiného vyhlásil i znárodnìní
podnikù nad 500 zamìstnancù. Vele�ínský Jikov mìl po válce
stále je�tì 650 zamìstnancù a byl znárodnìn takté�. Pak pøi�el
únor 1948 a v�echno bylo je�tì úplnì jinak. Jiné názory se staly
ne�ádoucími a byly a� nebezpeèné pro jedinou cestu správného
socialistického vývoje, nebo� naznaèovaly, �e ona cesta zdaleka
není tak pøímá a èistá, jak jí ideologové malovali.

Ve znamení rudé hvìzdy
Po únoru 1948 se vedoucí silou v  obci, stejnì jako v  celé

spoleènosti, stala komunistická strana. To se projevilo ji� 9. 5.
1950, kdy se zvý�il poèet poslancù MNV na 24 èlenù. Sedmnáct
z  nich bylo èleny KSÈ, jeden zastupoval ÈSM a �est ostatních
bylo bezpartijních. Podobnì jako pøed sto lety pøinesl i rok 1948
zmìnu  správního  uspoøádání.  Dne  1.  2.  1948  byl  Vele�ín
pøièlenìn a� do roku 1960 k  okresu Kaplice. Od té doby nále�í
k  okresu Èeský Krumlov. Padesátá léta probìhla i ve Vele�ínì
ve znamení kolektivizace. Po znaèném nátlaku do�lo k  zalo�ení
JZD 12. 6. 1950 a rozorávání mezí zapoèalo 13. 8. 1950. Prvotní
snahy  o  øízení  dru�stva  a  jejich  zamìstnancù  ztroskotávaly.
Postupnì se práce zaèala zlep�ovat a zvlá�tì v  �edesátých letech
bylo dosa�eno nemalých úspìchù v  zemìdìlské a plemenáøské
práci.

 Ke zmìnám vlastnictví nedo�lo jenom v  zemìdìlství, ale
také v  pøípadì obchodníkù, øemeslníkù a �ivnostníkù. �ivnosti
a øemeslné dílny byly zru�eny, øemeslníci pak na�li zamìstnání
vìt�inou ve zdej�í továrnì. Domy s  provozovnami èi obchody
byly zabrány pro státní podniky. Ti, kteøí tenkrát stáli v  èele
spoleènosti, nemìli kladný postoj k  �ivnostníkùm, továrníkùm
a sedlákùm  . Díky tìmto postojùm tito nedostávali potravinové
lístky, nemìli nemocenské poji�tìní a jejich dìti nemìly svo
bodný pøístup ke vzdìlání.

Pro padesátá léta byl také pøíznaèný veliký hon na �pióny
a diverzanty. Jejich èinnost byla skuteènì objevena i ve Vele
�ínì.  Tajná  skupinka  vyhodila  do  vzduchu  nìkolik  sloupù
elektrického  a  telefonního  vedení.  Také  pøedávání  informací
zahranièní  zpravodajské  agentuøe,  za  pomoci  vysílaèky,  se
v na�em mìsteèku stalo skutkem. Za tyto a za mnohem men�í
prohøe�ky nebylo málo  tìch, kteøí byli z   politických dùvodù
vìznìni nebo na svobodì nejrùznìj�ím zpùsobem �ikanováni.
V  pozdìj�ích dobách øe�ili nesmíølivost s  totalitním re�imem
nìkteøí obèané i emigrací. Ani nedobré zku�enosti z  padesátých
let nezabránily obèanùm v  úèasti na politickém �ivotì. Zvlá�tì
ve  druhé polovinì let �edesátých probíhala nadìjná diskuze o
demokratickém smìru dal�ího vývoje spoleènosti, co� se setkalo
s  nemalým  ohlasem  zejména  v    Jihostroji.  Nakonec  v�ak
okolnosti rozhodly o neúspìchu tehdej�ích reforem a po okupaci
republiky vojsky Var�avské smlouvy v  srpnu 1968 se málokdo
hlásil ke svým døívìj�ím názorùm a jednání. Trvalo dal�ích 21
let,  ne�  se  totalitní  re�im  zhroutil,  a  na�e  zemì  se  vrátila  do
rodiny evropských demokratických státù.

Navzdory  pohnuté  spoleèenské  situaci  se  v    pováleèném
ètyøicetiletí  pronikavì  zmìnil  zpùsob  �ivota  obyvatel  na�eho
mìsteèka. Kromì zavedení rùzných technických a civilizaèních
vymo�eností pro�lo i my�lení nemalými zmìnami. Nový zpùsob
�ivota obyvatel Vele�ína se projevil i navenek. Jihostroj a JZD
se  rozvíjely  a  s    tìmito  podniky  trojnásobnì  vzrostl  poèet
obyvatel Vele�ína. To s    sebou zákonitì pøineslo  také  rozvoj
mìstské infrastruktury. Bylo postaveno mnoho bytù, nová �kola,
zøízena  �kolka  a  jesle,  zdravotní  støedisko,  pøibyly  obchody,
autobusové  nádra�í,  èistírna  odpadních  vod,  kulturní  dùm,
Spoleèenský  dùm,  dùm  s    peèovatelskou  slu�bou,  rozsáhlý

sportovní areál a dal�í men�í projekty, jako tøeba zahájení stavby
nového  kina.  Ojedinìle  se  podaøilo,  díky  iniciativì  obèanù,
dosáhnout úspìchù dokonce i v  tìch oblastech, kterým tehdej�í
re�im  nepøál.  Za  v�echny  vzpomeòme  na  instalaci  velice
cenných barokních varhan z  doby kolem roku 1750 v  dìkan
ském kostele sv. Václava.

Vele�ín se tedy v  prùbìhu období �ivota nynìj�ích generací
skuteènì nemálo  rozrostl  a  zmìnil. O  to bolestnìj�í bylo pro
místní patrioty usnesení rady Jihoèeského krajského národního
výboru v   È. B.,  které po 594  letech Vele�ín  zbavilo  statutu
mìstysu a od 1. 1. 1985 jej ustanovilo støediskovou obcí. Dal�ím
citlivým zásahem bylo rozhodnutí o vybudování údolní nádr�e
na  pitnou  vodu,  èím�  obec  ztratila  své  postavení  oblíbeného
rekreaèního  místa  a  místa  pobytu  letních  hostù.  Omezení
rekreace a odpoèinkových míst tì�ko nesou nìkteøí obyvatelé
Vele�ína dodnes. Je to rub líce civilizaèních vymo�eností.

Návrat ke svobodné demokratické spoleènosti
Koncem  roku  1989  ve  Vele�ínì  opìt  propukl  obrovský

zájem o veøejné dìní. Pod vlivem politického uvolnìní v ostat
ních  státech  socialistického  tábora  zaèala  i  vìt�ina Vele�ákù
vìøit v  dlouho oèekávané  demokratické zmìny i u nás. Lidé
peèlivì sledovali  sdìlovací prostøedky, diskutovali,  jezdili na
demonstrace do È. Budìjovic, zúèastnili  se generální  stávky,
zalo�ili Obèanské fórum. Stejnì jako v  celé na�í vlasti, tak i ve
Vele�ínì,  pøinesly  listopadové  události  konec  rozhodujícího
postavení komunistické  strany. Zaèala  se vytváøet  spoleènost
zalo�ená na jiných hodnotách. To, co bylo donedávna nemo�né,
pøestalo být problémem � cestování do západních zemí, získání
zamìstnání v  sousedním Rakousku nebo Nìmecku, obnovení
soukromého poskytování slu�eb a øemeslné výroby, privatizace
nejrùznìj�ích provozoven v  tzv. malé privatizaci. Transformace
dokonale znárodnìné ekonomiky z  komunistické éry a nedo
statek kapitálu pøinesly mnoho potí�í a snah o rychlé zbohatnutí,
ale  i mnoho  poctivých  pracovitých  podnikatelù.  Zaèali  jsme
objevovat  to, co se dávno zapomnìlo. �e svoboda je spojena
s osobní odpovìdností a prosadit se na volném trhu chce hodnì
sebezapøení, píle a odvahy. V    tomto duchu v   devadesátých
letech i vele�ínské podniky a �ivnostníci hledali své uplatnìní
na svìtových, regionálních a místních trzích. Postupnì dochá
zelo  ke  stabilizaci  ekonomických  pomìrù  jak  podnikù,  tak
obyvatel.  Jihostroj  se  stal  akciovou  spoleèností  a  vyvá�í  své
výrobky do celého svìta. Vznikly i men�í úspì�né podniky, za
v�echny Artel Kosteèka. Z  JZD vzniklo prosperující dru�stvo
vlastníkù. Ukázalo  se v�ak,  �e  se nám nevyhnou ani  neduhy
západní  konzumní  spoleènosti.  Zøejmì  i  vlivem  ètyøicetileté
izolace a nedostatkù ve výrobì spotøebního zbo�í, staví èím dál
více  obèanù  na  vrchol  svých  hodnot  získávání  hmotných
prostøedkù k  nákupu zbo�í a zábavy. Dal�ím fenoménem na�í
doby je rozvoj internetové sítì a komunikace pøevá�nì pøes sítì
sociální, co� likviduje pøirozenou osobní komunikaci pøedev�ím
mezi mlad�ími lidmi.

Pøes  v�echno  dobré  i  �patné,  co  se  dìlo  v    devadesátých
letech dvacátého století, do�lo k  zásadní presti�ní zmìnì pro
Vele�ín a jeho obyvatele. Dne 1. 2. 1996 se Vele�ín stal mìstem,
jeho�  souèástí  se  staly  obce  Chodeè,  Bor,  Vele�ín  Nádra�í,
Skøidla  a Holkov. Urèení mìstem bylo  tehdej�ímu  starostovi
ing. J. Valachovi slavnostnì sdìleno osobnì pøedsedou posla
necké  snìmovny  panem  PhDr.  Milanem  Uhdem  a  byla  mu
souèasnì pøedána listina, potvrzující toto rozhodnutí. Zároveò
tím  bylo  napraveno  døívìj�í  odebrání  historického  statutu
mìstyse. Tento akt je tøeba chápat jako ocenìní a zúroèení práce
a  snah na�ich dávných pøedkù  i  na�ich  spoluobèanù  z    doby
nedávno minulé.

Také  díky  vstupu  na�í  republiky  do  Evropské  unie  dne
1. kvìtna 2004 neza�ili obèané Vele�ína dal�í váleèné útrapy.
I  proto  se  jim  podaøilo  pøekonat  v�echny  úklady  totalitního
re�imu a následnou transformaci celé spoleènosti zpìt k demo
kratické a tr�ní struktuøe. Poèátkem roku 2019 v�ak pøi�lo nìco
neèekaného,  co  zasáhlo  v    podstatì  v�echna  odvìtví  na�ich
�ivotù  �  COVID  19.  Tato  celosvìtová  pandemie  bude  mít
obrovský dopad i na hospodáøské struktury státù a obcí, který
zøejmì pøinese znaèný v�eobecný úpadek a mnoho radikálních
zmìn v  celé spoleènosti. Pevnì vìøím, �e i tuto souèasnou dobu
�temna� Vele�ín opìt zvládne.

Pøipravil Jaroslav Bartizal
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KIC mìsta Vele�ín pøipravuje nový cyklus zábavnì vzdì
lávacích poøadù

  Akademie se mù�e úèastnit ka�dý zájemce
  Úèast není omezena vìkem ani vzdìláním

Aktuální poøad s  promítáním bude na téma:

Úterý 10.5.2022 od 15 hodin v  sále kina ve Vele�ínì
Vstupné: 80, Kè

Pro dìti pøipravujeme na prázdniny v  rámci AKADEMIE
TØETÍHO  VÌKU

� 15.7.2022
od 9 do 12 hodin v  sále kina ve Vele�ínì

 � 12.8.2022
od 9 do 12 hodin v  sále kina ve Vele�ínì

Podrobnosti o pøihlá�kách se dozvíte v  kvìtnovém zpra
vodaji.

Hana Rù�ièková
Øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Tentokrát pùjdeme po stopách konìspøe�ky. Pøiblí�íme se
i k  budované dálnici.

Délka trasy cca 9 km.
Sraz u infocentra na námìstí v  10 hodin, malou svaèinu s

sebou. Za realizaèní tým Jaroslav Bartizal, Marie Korbelová,
Dana Grillová.

Tì�íme se na v�echny, kteøí mají chu� se projít.
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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 a ostatní subjektyje provozní
doba od 1.3. Do 31. 10. 2022

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

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

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na biood
pad, �e v  období od bøezna 2022 do øíjna 2022 budou nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

 Výjimka bude pouze v dubnu, kdy
probìhne svoz ve ètvrtek 14. 04. 2022, a v  øíjnu, kdy probìhne
svoz ve ètvrtek 27. 10. 2022.

Èernou skládku v areálu �ZD� ve Vele�ínì øe�í na�i strá�níci
MP !

Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního  a  informaèního  centra
mìsta Vele�ín  www.kicvelesin.cz, www.infovelesin.cz

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

Turistický servis mikroregionu Pomal�í:  www.pomalsi.cz
Kinokavárna RELAX � rezervace míst:
tel:  721 375 895 ( Lenka Faltová )
Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù

3D Kino Vele�ín � rezervace vstupenek online:
program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina
mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

Výstavní galerie JAKUB � 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

Jedná se o pomoc pøi vìt�ích akcích
nebo podle domluvy jeden den o víkendu.
Nabízíme pøíjemné prostøedí, dobrý kolektiv

a setkání se zajímavými lidmi.
Odmìna 130, Kè/hod (DPP) + dal�í bonusy.

Nástup mo�ný ihned.
Tel: 607  806  439 (Hana Rù�ièková)
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 kompletní
realizace zahrad a mnoho dal�ích
èinností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena).

èíslo 4  2022
 vydáno ve Vele�ínì dne 31. 3. 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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