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ve dnech 23. a 24. záøí nás èekají volby do obecního
zastupitelstva a také první kolo voleb do Senátu. Rád bych
zrekapituloval, co se za uplynulé ètyøi roky díky práci celého
zastupitelstva podaøilo.
Vá�ím si  toho, �e  jsme nezahodili práci pøede�lých

zastupitelstev. Naopak, plynule jsme na ni navázali a dokonèili
jsme stavbu køi�ovatky a podchodu na E55. Pro øidièe i chodce
je nyní cesta z/do Vele�ína o poznání bezpeènìj�í. Na podchod
a cyklostezku v nìm jsme èerpali hned dvì státní dotace.
Na�i dobrovolní hasièi zaèali fungovat v poloprofesionálním
re�imu (zaøazení v kategorii JPO II) a dr�í pohotovost 24 hodin
dennì, kdy jsou schopni do 5 minut od oznámení vyrazit k
zásahu. Mìsto je v jejich èinnosti významnì podporuje. V roce
2019 jsme poøídili hasièùm nový osmimístný MercedesBenz
Sprinter a v pøí�tím roce pøibude je�tì nová cisterna (u� je
ve výrobì). Na poøízení obou vozù èerpáme dotace, jak státní,
tak krajské. Moc dìkuji hasièùm, �e se starají o bezpeènost
obyvatel a spolkový �ivot ve mìstì!

I souèasné zastupitelstvo pøipravilo projekty, které budou
moci realizovat pøí�tí zastupitelé. Jde zejména o projekt
spolkového  domu na  námìstí,  jeho�  podoba  vze�la  z
architektonické soutì�e a který by se mìl stát centrem pro
kulturu, spolkovou èinnost a sport. Dal�ím projektem je
roz�íøení mateøské �koly. Obì akce jsou pøed dokonèením
dokumentace pro stavební povolení. Mìsto také nechalo
vypracovat dva dùle�ité dokumenty pro rozvoj mìsta: Studii
sídelní zelenì a Koncepci rozvoje mìsta, jejich� cílem je vrátit
zeleò do nìkterých lokalit a vylep�it vzhled na�eho mìsta.

  Zatím se realizovala první etapa revitalizace zelenì (na
100 vysázených stromù), parkovi�tì na Sídli�ti nebo drobnosti,
jako zakrytí kontejnerù, ozelenìní zdi u Penny bøeè�anem,
nové lavièky a odpadkové ko�e (pøibydou ke konci záøí).
Koncepce je v�ak dlouhodobá a na výsledky si budeme muset
poèkat. Aby to �lo rychleji, s realizací nám pomù�e mìstský
architekt.
A do tøetice projekty, ty právì zahájené: Zastupitelstvo

dalo zelenou poøízení dopravnìurbanistických studií lokalit
Budìjovická, Dru�stevní (od kina a� k základní �kole), Sídli�tì
a námìstí. Cíl je obdobný: Bezpeènost chodcù, parkování
a vylep�ení vzhledu mìsta. Také plánujeme nový mìstský
park pod koupali�tìm. A posledním rozjetým projektem je
cyklostezka na Vele�ínNádra�í. U� je hotová dopravní studie
a máme pøedbì�ný souhlas vìt�iny majitelù pozemkù se
smìnou èi prodejem jejich pozemkù, abychom mohli tento
dùle�itý zámìr realizovat.

Jak se hospodaøilo s veøejnými prostøedky? Sna�íme se
hospodaøit odpovìdnì a s vyrovnaným rozpoètem. Sni�ujeme
dluhy a hledáme úspory v provozních nákladech. Ve výbìrových
øízeních oslovujeme více firem, ne� bylo zvykem. Rezervní
finanèní prostøedky úroèíme na spoøicím úètu, a jen letos nám
toto opatøení pøinese zhruba pùl milionu korun. Vyjednali jsme
lep�í podmínky u provozování vodovodù a kanalizací,   co�
pro obèany znamená mírnìj�í rùst cen vodného a stoèného.
Od zmìny systému financování sociálních slu�eb si já osobnì
slibuji, �e dojde k roz�íøení nabídky péèe o na�e seniory
a zdravotnì posti�ené. Pokraèování na str.2
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Vá�ení ètenáøi. V�em krásné záøí  indiánské léto.
Pøes léto jsme pokraèovali v  práci na parkovací plo�e v  Sídli�ti.
Výsledek mù�ete posoudit sami a na podzim je�tì doplníme
zeleò.

Budování zázemí pro pracovní skupinu mìsta v  bývalé
kotelnì Z� také pokraèuje a od pøí�tího
roku  budou mít  po  dlouhé  dobì  na�i
pracovníci dùstojné prostory.

Dokonèili jsme opravu a obnovu nápisu
na nice v  høbitovní zdi. Zajdìte se podívat.
Opravy komunikací se  letos budou

realizovat pozdìji, proto�e firmy nemají
kapacity. Èeká nás je�tì rekonstrukce
povrchu slepé èásti ulice K   Mal�i. Po
dokonèení prací se pokusíme pøemístit
infopanel o hradu Vele�ín a zøídit nové
vyhlídkové místo.
Pravidelnì se úèastníme kontrolních dnù
na opravì mostu. Je to hodnì zajímavé a myslím, �e výsledek

bude stát za to. Po
dokonèení  bude
na most umístìn
jeden z  informa
èních  panelù  z
novì  znaèené
trasy  �okolo
pøehrady�.

Sledujeme i postup prací na na�em
úseku dálnice. Zatím jde v�e podle plánu
a realizaèní firmì patøí dík za opravu
povrchu  komunikace  recyklátem  na
objízdné trase.

Z  pøírody. Nové nouzové èapí hnízdo
na Vele�ínském Nádra�í splnilo svùj úèel,
ale nakonec se podaøilo vyvést jenom jedno
mládì. Èápi ji� odlétli a teï nás èeká
jednání se Správou �eleznic o mo�nostech
ponechání hnízd nebo vybudování  nových
v  blízkosti trati. V�em spolupracovníkùm
a zvìdùm dìkuji za pøísun informací o dìní
na hnízdì.

Sna�íme se vylep�ovat komunikaci obce s obèany. Pøibyl
nový komunikaèní kanál, tzv. �mìstský rozhlas�, a dùle�ité
zámìry prezentujeme veøejnosti v kinì. Stále hledáme zpùsoby
jak zámìry obce co nejlépe vysvìtlovat a pøedstavovat.
Na závìr bych rád podìkoval lidem, kteøí se na �ivotì ve
mìstì podílejí: èlenové spolkù, dobrovolníci na   akcích pro
veøejnost, podnikatelé, zastupitelé a èlenové komisí, výborù,
pracovních skupin, akèní jednotlivci. Nemohu vyjmenovat
v�echny, ale dìkuji vám V�EM!
Volební programy kandidujících uskupení najdete uvnitø

zpravodaje. Osobnì si pøeji, aby mìsto Vele�ín prosperovalo
a lidem se tu dobøe �ilo. Pøeji vám u voleb ��astnou ruku a
Vele�ínu pøeji takové zastupitele, kteøí mu zajistí dobrou
budoucnost.

Petr Vágner, starosta

 panu starostovi
Ing.  Petru  Vágnerovi,  paní  Zdeòce  Papírové  a  Marii
Uretschlägerové za milou náv�tìvu, dar a gratulaci k mým
kulatým narozeninám. Té� dìkuji za písemné blahopøání
odborové organizaci KOVO pøi a. s. Jihostroj.
                              Jarmila Ryne�ová

 panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za dárek
a Odborové organizaci Jihostroje Vele�ín za blahopøání k mým
80. narozeninám.              Franti�ek Bla�ek

 panu starostovi za blahopøání k  mým narozeninám
a paní Kleinové za milou náv�tìvu a pøedání dárku.

                Barková
 panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za

blahopøání k mým 75. narozeninám a za milou náv�tìvu
a pøedání dárku paní Zdeòce Papírové a Marii Uretschlägerové.
Rovnì� dìkuji za blahopøání i odborové organizaci Jihostroje
Vele�ín.                           Karel Falta

 panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
ke kulatým narozeninám a za pøíjemné posezení a pøedání
dárku od paní Kleinové a paní Oli�arové. Zároveò dìkuji
odborové organizaci Jihostroje za pøání.
                    Tybitancl Vladimír

Ètenáøùm pøeji pevné zdraví, dobrou úrodu na zahrádkách
a také trochu klidu.
 Pokud chodíte k  volbám, prostudujte si podrobnì informace.
Ka�dý hlas má svou váhu.

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



3

Vá�ení spoluobèané,
spoleènì s volbami do zastupitelstev obcí se ve Vele�ínì
uskuteèní  i  volby  do  Senátu  (obvod  è.  10).  Volby  do
zastupitelstev obcí a I. kolo senátních voleb se uskuteèní
spoleènì v jednom termínu, a to v

.
Pokud nezíská nìkterý z kandidátù na senátora v senátním

obvodu nadpolovièní vìt�inu v�ech platných hlasù, bude se
konat i II. kolo senátních voleb, a to o týden pozdìji, ve dnech
30. 9. 2022 a 1. 10. 2022.

V  sobotu 23. èervence vele�ín�tí hasièi uspoøádali den
oslav 145 let od zalo�ení místního sboru dobrovolných hasièù.
Na parkovi�ti u Jihostroje se pøedstavili na�i nejmlad�í
závodníci, tým pøípravky. V po�árním útoku vybojovali první
místo mu�i z SDH Ple�ovice a �eny z SDH Bene�ov nad Èernou.
K vidìní byla soudobá i historická technika a náv�tìvníci si
mohli vyzkou�et práci s ruèním hasícím pøístrojem, èi se pøiuèit
jak a èím (ne)hasit hoøící olej. I pøes obavy, poèasí vydr�elo,

a  dokonce  nám
dovolilo  vytvoøit
osvì�ení v podobì
pìnové koupele pro
ty  nejmen�í.  Na
závìr v�e zpeèetila
hudební  skupina
Obzor,  která
rozhýbala  nejed
noho náv�tìvníka.
Dìkujeme  v�em,

kteøí nám pomohli tuto akci uspoøádat a kteøí na�i oslavu na
místì oslavili s  námi.
    Výroèí sboru si mù�ete pøipomenout a� do 19. záøí v
krásných prostorách galerie Jakub, kde jsme pro Vás pøichystali

výstavu fotografií, trofejí a dokumentù ze souèasnosti a historie.
Výstavu lze nav�tívit dennì od 9 do 17 hod a vstup je pøes
vele�ínské infocentrum na námìstí.

Právo volit do  má ka�dý obèan (obèan
ÈR a obèan èlenského státu EU), který alespoò druhý den
voleb dosáhl vìku 18 let a je v obci pøihlá�en k trvalému
pobytu. Obèan EU musí být dr�itelem osvìdèení o registraci
(døíve potvrzení o pøechodném pobytu) nebo musí mít povelení
k trvalému pobytu. Jestli�e volièi bude 18 let a� v sobotu 24.
9. 2022  mù�e hlasovat u� v pátek 23. 9. 2022.

Právo volit do  má pouze obèan ÈR, který alespoò
druhý den voleb dosáhl vìku 18 let. Právo volit v II. kole do
Senátu má i obèan, který dosáhne 18 let alespoò druhý den
konání II. kola voleb do Senátu.

Ze záva�ných, zejména zdravotních dùvodù, mù�e voliè
po�ádat mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Telefonní spojení na Mìstský úøad Vele�ín je 383 134 636,
kontakt na jednotlivé volební okrsky uvádím ní�e.

Seznam volebních místností pro Mìsto Vele�ín:

Pro oprávnìné obèany s místem trvalého pobytu v ulicích:
Kaplická, Na Vr�ích, Ke Kozákùm, námìstí J. V. Kamarýta,
Zahradní,  Krumlovská,  V  Domkách,  Latrán,  V  Úvoze,
U Pøehrady, K Mal�i, U Pøelo�ky, Dolní, Nad Cihelnou, Nová,
Svatojanská

 Pro oprávnìné obèany s místem trvalého pobytu v ulicích:
Dru�stevní, �kolní, Nádra�í, Skøidla, Chodeè, Bor, Na Hvízdalce,
Sídli�tì èp. 376 � 389, 465 � 466, 504 � 505, Na Humnech

 Pro oprávnìné obèany s místem trvalého pobytu v ulicích:
Dìlnická,  Strahovská, U Høi�tì,  Tovární,  Budìjovická,
�umavská, U Lesa, Sídli�tì èp. 374 � 375, 457 � 464, 506 �
508, Holkov

Ka�dý voliè po pøíchodu do volební místnosti musí prokázat
svou toto�nost a státní obèanství.

  Volièi za plentou vlo�í do
úøední obálky jeden hlasovací lístek, voliè mù�e volit nevý�e
tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva obce má být voleno
a mù�e:
   označit v rámečcích před jmény kandidátů  toho

, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
   označit  ve ètvereèku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany nejvý�e  (tím je dán
hlas kandidátùm této volební strany v poøadí dle hlasovacího
lístku),
   uvedené způsoby může , a to tak, �e lze
oznaèit køí�kem jednu volební stranu a zároveò v rámeèku
pøed jménem kandidáta dal�í kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany (hlas je dán jednotlivì
oznaèeným kandidátùm, z oznaèené volební strany je dán
hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze toliko kandidátùm,
kolik zbývá do poètu volených èlenù zastupitelstva obce).

  Volièi za plentou vlo�í
do úøední obálky jeden hlasovací lístek, který nijak .

Voliè hlasuje tak, �e po opu�tìní prostoru urèeného pro
úpravu hlasovacích lístkù vlo�í úøední obálku s hlasovacím
lístkem pøed okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlasovací lístky budou volièùm distribuovány nejpozdìji do
20. 09. 2022. V pøípadì, �e dojde k po�kození hlasovacích
lístkù nebo ke ztrátì, je mo�né po�ádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nových hlasovacích lístkù.
Hlasovací lístky pro II. kolo voleb do Senátu obdr�í volièi a�
ve volební místnosti.

Za MìÚ Vele�ín Markéta Zieglerová

Na následujících pìti stranách jsou zveøejnìny volební
plakáty jednotlivých stran a uskupení ve vylosovaném poøadí.
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Nový �kolní rok zahajujeme ve ètvrtek 15. záøí pravidelnými
schùzkami pro dìti. Mlad�í zaèínají od 15:30 a konèí v 17:00,
star�í zaèínají v 17:00 a konèí v 18:30. Spoleèné budou
víkendové výpravy, které poøádáme zpravidla 1 x za 3 týdny.
První víkendovka bude v sobotu 17. 9. ve znamení úklidu
bøehù pøehrady kolem táboøi�tì Jeryn spolu s ÈSOP Vele�ín.
O  víkendu 23.  25. 9. táboøíme na Jerynu, kde v sobotu
odpoledne probìhne
sedmý  roèník
Indiánského léta �
DEN OTEVØENÝCH
TÝPÍ.  Pozvánku
najdete v nabídce
kulturních  akcí  v
tomto  zpravodaji.
Srdeènì  zveme
v�echny  rodiny  s
dìtmi na stezku pod

  Letní tábor je tradièním vyvrcholením na�í oddílové èinnosti,
ani letos tomu nebylo jinak. I kdy� se tentokrát úèastnilo jen
14 dìtí, stejnì jsme si spoleènì strávený èas u�ili v  plné míøe.
  Vyrazili jsme na na�e táboøi�tì u Bene�ova nad Èernou,
poèasí nám pøálo a sluníèko nás høálo. Hráli jsme hry, vyrábìli
táborová trièka a náramky a zavítali jsme i na náv�tìvu ke
kamarádùm z  Èeského Krumlova, kterým jsme pomáhali
hledat jejich ztracený míè v  rámci celotáborové hry.
  Hned na zaèátku tábora jsme objevili poklad, ale získat

k  nìmu klíèe nebylo vùbec jednoduché. O to vìt�í radost
jsme mìli po otevøení posledního zámku a celé truhly. Byly
v  nìm poklady pro ka�dého z  nás.
  Po veèerech jsme sedávali u ohnì, zpívali písnièky a u�ívali
si klidu kolem nás. U závìreèného ohnì nìkteøí z  nás slo�ili
do rukou vedoucích sliby vlèat a svìtlu�ek.
  Celý spoleènì strávený èas utekl jako voda a my se nakonec
museli vrátit domù na poslední dny prázdnin. U� se moc

tì�íme, �e se v  záøí
uvidíme  opìt  na
na�ich  schùzkách,
zaèínáme v   úterý
13.9.  a  ve  støedu
14.9..
  Pokud byste se k
nám  chtìli  pøidat,
pøijïte se podívat na
nìkterou ze schùzek:

Holky � støeda 16:00 � 17:30
Kluci od 10 let � støeda 17:45 � 19:15
Kluci do 9 let � úterý 16:15 � 17:45
  Klubovnu máme v  budovì bývalé restaurace naproti
radnici.
  Pozvání platí i pro dospìláky, kteøí by se chtìli zapojit do
skautské èinnosti, rádi roz�íøíme svoje øady.

�irým nebem, na které vás èeká ochutnávka z na�í kmenové
èinnosti a bude pøíle�itost potkat vìt�inu malých i velkých
èlenù kmene. Zároveò probìhne i zápis nových dìtí do kmene.
Zájemci mù�ou kontaktovat náèelníka Radka Janáka (728
194 469), nebo spoluvedoucí schùzek  Moniku Korbelovou
(721 388 228) a Janu Janákovou (607 232 374). Víc o Otyókwì
najdete na  www.facebook.com/otyokwavelesin.
Co se v uplynulém �kolním roce událo u nás nového? O

prázdninách jsme tradiènì táboøili 2 týdny v týpích na Jerynu.
Dìkujeme v�em rodièùm, kteøí nám pomáhali s budováním
a zásobováním tábora, ZO ÈSOP Vele�ín (J. Rù�ièka) patøí dík
za pøípravu táboøi�tì. Dal�í akce: 26. 6. 2022 lukostøelecké
klání Letní medvìd (akce pro veøejnost), 14. 5. snìm na
Jerynu, kvìten � prùbì�nì sázíme 1400 stromkù pro mìstské
lesy, 20. 3. brigáda + hry na Jerynu, 19. 3. Vítání ptaèího
zpìvu (akce pro veøejnost), 17. 3. úklid kolem Jihostroje, 12.
3. sèítání dravcù kolem pøehrady, 26. 2. �ití na �icích strojích
+ kluèièí výprava, 22. 1. lukostøelecké klání Zimní medvìd
(akce pro veøejnost), 15. 1. 2021 sèítání dravcù kolem
pøehrady, 20. 11. 2021 sèítání dravcù kolem pøehrady, 6. 11.
2021 setkání bývalých èlenù kmene deset let po vysazení lípy
Sv. Ane�ky, 30. 9. 2021 úklid kolem Jihostroje.
Tì�íme se navidìnou na spoleèných akcích, ve �kolním

roce 2022/23 u� snad bez antivirových omezení spolkové
èinnosti!                    Jana Janáková

V  záøí 2021 byl ve spolupráci se Z� Vele�ín
a KIC mìsta Vele�ín otevøen �achový krou�ek,
do kterého se pøihlásilo 5 dìtí z  5. 7. tøíd, a tak se po dlouhých
14 letech vrátil �ach do Vele�ína.
V krou�ku se kluci vìnovali �achu 1x týdnì a v  bøeznu

2022 si zkusili zahrát první �achové turnaje, kterými byly
krajské pøebory základních �kol jednotlivcù a dru�stev. Hra
dìti natolik nadchla, �e se následnì jako neregistrovaní hráèi
zúèastnili nìkolika dal�ích �achových turnajù, které poøádaly
�achové kluby Jihoèeského kraje.
Abych více podpoøil zájem dìtí o �ach, zkusil jsem v  bøeznu

2022 nabídnout krátkodobý, pouze tøímìsíèní kurz �achu, do
kterého se pøihlásilo 12 dìtí a dva senioøi, kteøí se chtìli nauèit
základùm �achu. To bylo moc fajn, proto�e �achy se mohou
hrát v  jakémkoliv vìku. Kurzu se zúèastnili pøedev�ím mlad�í
�áci, z  nich� nìkteøí v  dobì kurzu nav�tìvovali 1. tøídu
základní �koly.
V  srpnu se star�í �áci zúèastnili týdenního �achového

soustøedìní, které probìhlo formou pøímìstského tábora.
Díky KIC mìsta Vele�ín, které nám poskytlo prostory na celý
týden, mohli kluci trénovat �ach v  klubovnì a k  tomu si
zahrát stolní tenis v  sále kina, kam jsme umístili dva stoly
na stolní tenis, které nám byly zapùjèené oddílem stolního
tenisu/paní Dagmar Javoøíková. Dìkujeme za tuto zápùjèku.
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   Letos poprvé se na�e knihovna pøipojí k  celorepublikovému
projektu NOC LITERATURY, která se koná ve støedu 21.9.2022.
 Jde o pøedstavení souèasné svìtové literatury �iroké veøejnosti
ponìkud netradièní, tak trochu zá�itkovou formou. Ukázky
z  knih budou èíst osobnosti z  na�eho mìsta na místech,
které mo�ná nìkteøí z  vás nav�tíví poprvé.
 Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité interpretace
a literárního textu nabídne jistì nev�ední kulturní zá�itek.

Èíst se bude na tøech místech souèasnì v  èasech 19:00,
19:45 a naposled ve 20:30.

 Na ka�dém místì se budou pøedèítat dvì rùzné ukázky,
které se v  uvedených èasech znovu zopakují. V�ichni
náv�tìvníci tak budou mít mo�nost vyslechnout celkem �est
textù v  poøadí, jaké si sami urèí. Èasu na pøesun mezi místy
bude dost a myslím si, �e by byla velká �koda nìjaké místo
vynechat.

Ètecí místa budou :
Ø   Městský úřad kancelář starosty města
Ø   Obřadní síň bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba
Ø   Římskokatolická farnost sv. Václava ve Velešíně sál na
faøe
Ve�keré informace jsou také pøístupné na webu Mìstské

knihovny Vele�ín, na na�em knihovnickém facebooku
a informace v�em rádi podáme i pøímo v  knihovnì.
Více se o projektu samotném dozvíte i na www.nocliteratury.cz.
Moc se tì�íme a vìøíme, �e si noc literatury v�ichni u�ijeme,
�e nám bude pøát poèasí a vùbec to bude krásný zá�itek. U�
teï  patøí  mùj  velký  dík  za  ochotu  a  vstøícnost  v�em
pøedèítajícím.
  Od záøí opìt v�echny ètenáøe uvítáme v  bì�né mimo
prázdninové výpùjèní dobì, tj. klasicky i ve ètvrtek. Leto�ním
èerstvým prvòáèkùm pøejeme ��astné �kolní vykroèení
a druháèkùm pøipomínáme, �e je�tì do konce roku 2022
mohou vyu�ít pøíle�itost a pøijít se do knihovny zdarma
zaregistrovat.

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

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

Zkou�ky jsou v nedìli od 19 do 21 hodin
v  kinì ve Vele�ínì.
Vítané jsou páry a hlavnì páni!

Co je tøeba:
   ·   ODVAHU A NADŠENÍ !!!
   ·   Věk – není rozhodující
   ·   Boty – na přezutí (taneční obuv, „měkké boty˝)

·   Oblečení – pohodlné, doporučujeme –
pánové volnìj�í kalhoty, dámy støednì
dlouhou �ir�í sukni (není podmínkou)

Informace na: sirak.cz@seznam.cz; tel.
603964664(J. Voráèková); www.sirak.cz

Urèitì stojí za to podporovat nadále zájem dìtí o �ach, pøi
kterém se mohou hravou formou v�estrannì rozvíjet.
Proto v  záøí 2022 ve spolupráci s  �achovou univerzitou
�achového klubu QCC Èeské Budìjovice otevíráme �achovou
�kolu Vele�ín, která nabídne dìtem z  Vele�ína a blízkého
okolí kvalitní celoroèní �achovou výuku a pravidelný trénink.
V  �achové �kole bude od záøí pokraèovat krou�ek star�ích
�ákù (zaèáteèníci 2. rokem) a dle zájmu dìtí budou novì
otevøeny krou�ky mlad�ích (2. � 5. tøída) a star�ích �ákù (6.
� 9. tøída)  oba pro zaèáteèníky.

Výuka bude probíhat v  klubovnì KIC mìsta Vele�ín, se
kterým jsou pøedjednány termíny pro jednotlivé krou�ky.
Podrobné informace najdou zájemci v pøihlá�ce.

Pøihlá�ky do krou�kù mohou rodièe obdr�et od 1. záøí v  Z�
Vele�ín / Mgr. Ludìk Kopøiva nebo v  KIC mìsta Vele�ín/Hana
Rù�ièková.                   Zdenek Lovèík

�Bratøi, sestry�, zaèínám tímto netradièním sokolským
oslovením, nebo� celý tento èlánek se bude linout právì
v duchu Sokola a jeho hesla �ve zdravém tìle zdravý duch�.
V rámci aktivizaèního programu pro seniory jsme toti� s na�imi
babièkami a dìdeèky u nás v  Domì s  peèovatelskou slu�bou
začali cvičit a ladit tělo na letní sezónu J . Cvičení probíhá na
�idlích, za doprovodu hudby a vede ho Danèa, cvièitelka i
peèovatelka v  jedné osobì.

Ze zaèátku byli na�i budoucí cvièenci trochu skeptiètí,
ka�dá zmìna je pro nì sice lákavým zpestøením, ale zároveò
trochu i stresem z  neznáma. Paní �. prohlásila, �e se pùjde
sice ze zvìdavosti podívat (jen za dveøe!), ale rozhodnì
nebude cvièit. Na chodbì této svérázné paní zdatnì pøikyvovaly
dal�í na�e klientky zvìdavé, co nového se bude dít, ale bojácné,
co se od nich bude oèekávat. Jedinì pan B. úèast nad�enì
pøislíbil a v  rámci tréninku a procvièení ztuhlých svalù zaèal
s  chodítkem ráznì �trádovat po chodbì. Právem jsme se
tedy obávaly, abychom nepøecvièovaly jen pro Sokola pana
B. a dal�ích 10 prázdných �idlí. Na�tìstí se na�e obavy hned
po první minutì zaèátku cvièení rozplynuly, tance na �idlích
se aktivnì zúèastnilo 12 seniorù. A paní �? Ta ve svých 92
letech cvièila tak pilnì a poctivì, �e poté spala prý a� do rána,
nicménì druhý den se hned dychtivì ptala, kdy bude dal�í
�sokolský slet�.
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Kateryna z Ukrajiny na�la azyl ve Vele�ínì. Bydlela u nás
od bøezna a nyní se stìhuje na Slovensko, kde získala skvìlou
pracovní nabídku! Pøeètìte si její pøíbìh:
Ahoj,  jmenuju  se

Kateryna, je mi 41 let a
pocházím z Kyjeva. Brzy
ráno 24. února se mùj
�ivot rozdìlil na �PØED�
a  �PO�. Strach o mou
14letou  dceru  mì  na
zaèátku bøezna zavedl do
Èeské republiky. Bylo to
spontánní rozhodnutí. Do
Èeska jsme cestovali 48
hodin a témìø bez nièeho.
Mìli  jsme  batoh  s
nejdùle�itìj�ími vìcmi �
dokumenty,  telefony,
osobní hygienou.

Èeská republika nás
pøivítala vøele.
V regionálním centru

pro uprchlíky v Èeských Budìjovicích nám poskytli potøebné
informace a asistenci. K nejvìt�ím problémùm, které øe�í
ukrajinský uprchlík, patøí získání ubytování a práce a také
jazyková bariéra. Na�tìstí jsme s dcerou na�ly støechu nad
hlavou v krásném a malém mìsteèku, ve Vele�ínì.

Starosta mìsta nás ubytoval v budovì bývalé restaurace
�U Zlaté podkovy�, tak�e jsme mìly kde spát a kde si uvaøit.
Problém se získáním práce se také vyøe�il. Jsem vìdkynì
(mám doktorát z geografie/kartografie), ale získat práci v
oboru nebylo mo�né. V�dycky jsem ale milovala vaøení, klidnì
bych se nazvala gurmánem, a láska k vaøení mì tedy pøivedla
do kuchynì nedaleké restaurace. Získala jsem práci jako
pomocná síla v kuchyni, ale nabyté zku�enosti mi èasem
pomohly, abych postoupila vý�e a zastávala funkci zástupce
�éfkuchaøe.
Vìdìla jsem, �e práce v kuchyni je sezónní a �e brzy nebudu

schopna u�ivit sebe a svou dceru ani podporovat èást rodiny,
která zùstala na Ukrajinì. Proto jsem se soubì�nì dívala po
pracovních pøíle�itostech v mém oboru. Kolegové ze Slovenska
mi navrhli, abych se ucházela o stipendium urèené vynikajícím
výzkumníkùm ohro�eným váleèným konfliktem na Ukrajinì
na Slovenské akademii vìd. Má pøihlá�ka dopadla úspì�nì a
já získala grant na pøí�tí dva roky na provádìní vìdeckých
výzkumù!

Moc mì mrzí, �e musím opustit pohostinné mìsto Vele�ín,
které se stalo mým druhým domovem. Jsem velmi vdìèná
starostovi a obèanùm mìsta za jejich laskavost, podporu
a pomoc. Na�la jsem zde nové pøátele, získala nové zku�enosti.
Zvlá�tní podìkování patøí místní obèance, paní Helenì, èlovìku
s krásnou du�í, která by se rozdala a pro mì a mou dceru by
udìlala první poslední, jen abychom se zde mìly lépe! Také
dìkuji �éfkuchaøi Luká�ovi za jeho pomoc, �kolení a za jeho
skvìlou povahu!
Opou�tím Vele�ín trochu se smutkem a èást mého srdce

tu zùstane nav�dy. Urèitì se ale na tohle silné a pozitivní místo
zase vrátím! Brzy na vidìnou.

Poznámka: Text byl pøelo�en a mírnì zkrácen.

  Farní charita Vele�ín patøí mezi  na�e nejvýznamnìj�í
podporovatele. Díky desítkám nad�encù a dobrovolníkù pod
laskavým vedením paní Kleinové probíhá ka�doroènì Tøíkrálová
sbírka, její� výtì�ek je vìnován Charitì Kaplice. Na�e
organizace s  touto finanèní podporou nakládá dle Zámìru
Tøíkrálové sbírky Farní charity Vele�ín, tzn. �e èást výtì�ku
je urèena charitní peèovatelské slu�bì ve Vele�ínì a èást je

Minulý  týden  probìhlo  dal�í
cvièení,  toho  se  úèastnilo  13
seniorù a je�tì teï, pøi psaní
tohoto èlánku, my v  u�ích zní
song Karla Hály �Ona je krásná
jak �tìstí a �tíhlá jak laò��, na
kterou cvièitelka Danèa vymyslela
krásnou  choreografii.  Díky
zapùjèení  rùzných  Orfových
nástrojù od Jílovické �koly (které
tímto patøí velký dík) se mohli
úèastníci  i  aktivnì  zapojit,
rozvinout  smysl  pro  rytmus
a hudební cítìní jako takové. Pøi

pomalém songu jsme si i párovì zatancovali. Pøi závìreèné
písni Karla Gotta �Být stále mlád� se témìø v�ichni (uva�te!)
zvedli ze �idlí a v  kruhu jsme si ruku v  ruce zatancovali.
Vìøím, �e ne jenom nám, peèovatelkám, to pøineslo velice
pozitivní zá�itek plný dojetí a kladných emocí, ale �e hlavnì
ti, pro které to bylo urèeno, ode�li nabytí týmovým duchem
sportu a hudby. Odcházeli mo�ná znavení fyzicky, ale díky
zpìtné vazbì víme, �e to pro nì byl pøíjemný relax a zpestøení,
a ji� se tì�í na dal�í spoleènì strávené hodiny.

Cvièení  se  tedy ujalo  a  bude
nadále  probíhat  pravidelnì
ka�dou lichou støedu. Obèas na�e
taneèní  kreace  obmìníme
o  trénink  pamìti  v    podobì
rùzných  kvízù,  pøesmyèek,
hádanek,  slovních  høíèek  èi
základních informací ze svìta i
na�í rodné hroudy. Posilovat se
bude  tedy  nadále,  jen  svaly
obmìní mozek :)
Tak  se  spoleènì  pøes  léto

tu�me, trénujme svá tìla, proto�e
nikdy není pozdì zaèít a mìjme

na pamìti, �e �mens sana in corpore sano� neboli �ve zdravém
tìle zdravý duch�. Tak tedy �lví silou, vzletem sokolím kupøedu
kráèejme... :) �

NAZDAR!
Kontakt: Ing. Lenka Rodìjová � koordinátorka

peèovatelské slu�by
Telefon: 725  342  656  Email: lenka.rodejova@ledax.cz

vìnována na pomoc osobám posti�eným mimoøádnou událostí
èi lidem v  aktuální �ivotní krizi. K  této pomoci se v�dy
pøipojujeme i my finanèní èástkou z  na�eho krizového fondu.
V  leto�ním roce nám Farní charita Vele�ín vìnovala 139.521,85
Kè. Moc si vá�íme této spolupráce a ráda bych za celou
organizaci Charity Kaplice podìkovala v�em, kteøí se na
vele�ínsku do Tøíkrálové sbírky opìt zapojili i pøes nároènost
�covidového� období.

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

Dal�í výlet s Milanem Ko�eluhem do Hovohradských Hor.
Tentokrát na Madelsein. V nedìli 16.10.22. Odjezd autobusu
v 9 hod. z autobusového nádra�í ve Vele�ínì. Pøihlá�ky na
telefonu 725 919 382 a 776 025 710. Bli��í info na plakátech
a FB.

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

Turistický servis mikroregionu Pomal�í:  www.pomalsi.cz
 � rezervace míst:

tel:  721 375 895 ( Lenka Faltová )
Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù

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

 � mo�nost  poøádání komornìj�ích pøedná�ek
(øadová i stolová úprava s promítacím zaøízením)
Kontakt:     Hana Rù�ièková     tel.: 607 806 439,
Maryna �lunková   tel.: 776 025 710, email: infocentrum@velesin.cz
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Otevøení tvrze Tichá probìhlo
1.7. za pøítomnosti  spolupra
covníkù a v�ech, kdo pomáhali
od roku 2008 s její obnovou.
Doslova vstala z popela.

Vystoupení kapel: FONTANELA, BIG, DÌTSKÝ POKOJÍÈEK,
NEVYNDAL A MILHAUS BAND

V  èervenci od 15.7. do 24.7. poøádala Taekwondo �kola
Vele�ín cvièební semináø se vzácnými hosty. V  poètu sedmi
pøijeli pøedvést své umìní na�i kamarádi a� z  dalekých
Spojených státù amerických. Bohu�el, u� bez svého nejvy��ího
mistra, Kim Bok Mana, který zesnul 14.8.2021, ve vìku 87
let. Americká výprava sem v�ak pøivezla nadìjné mládí, které
reprezentovala Valérie Genis a bratøi Justin a Cody Capicano.
Celé výpravì velel mistr Brad Ship s  mistrem Raymondem
Saintem a Michelem Ellem. Cvièilo se intenzivnì po ètyøi dni.
Ráno,  dopo
ledne a odpo
ledne. Hlavní
náplní  bylo
cvièení  se
zbranìmi, a to
s no�em, tyèe
mi,  meèem,
nunèaky. Neza
pomnìlo se ani
na ná� oddíl TKD Fitnes.  S  mistrem Bradem Shipem si zacvièili
po dvakrát i na�e ladies. Celého kempu se zúèastnilo více jak
�edesát taekwondistù z  celé Èeské republiky.
V  plánu kempu nebylo pouze cvièení, ale i výpravy za

poznáním, kulturní akce a tmelení kolektivu. Na�i ameriètí
pøátelé postupnì nav�tívili Èeský Krumlov, ateliér Saidel,
spluli si Vltavu na vorech, prohlédli si hrad Ro�mberk, zámek
Hluboká a je�tì jsme v�ichni stihli oslavit narozeniny mistra
Brada.

Za vele�ínské taekwondo bych rád podìkoval vedení
Základní �koly Vele�ín, která poskytla nezbytné zázemí pro
cvièení, paní Kukaèové ze SO� Vele�ín a kolektivu jídelny v
èele s  Ivankou �átavovou, panu starostovi mìsta Vele�ín Ing.
Petru Vágnerovi za vøelé pøijetí na radnici a senátoru Ing.
Tomá�i Jirsovi, který zabezpeèil výpravu na Hlubocký zámek
a ZOO.
Pro nás, poøádající, bylo asi nejvìt�í odmìnou èíst spokojené
tváøe úèastníkù kempu. Øada z  nich navázala nová pøátelství,
zdokonalila své dovednosti fyzické i jazykové a  nám v�em
zùstanou v  srdcích krásné vzpomínky. A� �ije Camp 2023!!!

Milan Proke�

Sdru�ení Hrady na Mal�i, se tak po obnovì hradu Poøe�ín,
podaøil dal�í velký krok na cestì znovuobjevování historie
na�eho regionu.
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 : zaèínáme 19. záøí 2022

 Pondìlí 20:00  do 21:15 hodin  tìlocvièna Z�
Eva Veselá � základy rytmické gymnastiky, posilování,
kalanetika, protahovací a relaxaèní cvièení  cvièení s
ni��í intenzitou

 : zaèínáme 27. záøí 2022
  Úterý od 16:15  do 17:15

 tìlocvièna Z�
 Jana Voráèková a Monika Votíková � sportovní hry, cvièení na náøadí,
zdravotní cvièení apod.

  Úterý od 17:15  do
18:30   tìlocvièna Z�
 Jana Voráèková a Monika Votíková � základy atletiky, gymnastické
cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení, soutì�e
apod.

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

Proè by mìly dìti cvièit?  �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.�
Na�e cvièení probíhá ve vybavené  tìlocviènì Z� (boèní vchod) 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, soutì�e a sezonní akce.             Za SK ASPV J.Voráèková

Dva roky covidové pandemie zcela jasnì ukázaly dùle�itost dobré
imunity, kterou ale nikdo nezíská koukáním na televizi èi do mobilu.
Tìlo zoceluje sport. Aby se z  nás stali mr�tní oceloti je zapotøebí
sportovat del�í dobu a nejlépe pod vedením zku�ených trenérù.
Profesionálové je rádi zaplatí. Chtìla bych v�ak poukázat na ty
nad�ence, kteøí umí za�ehnout sportovní jiskru v  srdci dìtí, mláde�e,
amatérù. Oni jsou skromní, neèekají metály.  Jde mi o to, aby se
tìmto obìtavým lidem podìkovalo, a taky aby si veøejnost pøipomnìla,
�e jejich dìtem vìnují zadarmo svùj èas, energii, zku�enosti.

Proto�e v  záøí oslaví krásné �ivotní jubileum � 70 let pan Karel
Rù�ièka, bude první medailonek o nìm.  V  jeho 15 letech u nìho
láska k  vytrvalostním sportùm pøevá�ila nad fotbalem. Vìt�inì
Vele�íòákù se pøi jeho jménì automaticky vybaví cyklistika, ale on
má rád taky : triatlon, vytrvalostní bìh, vysokohorskou turistiku a bìh
na ly�ích. Své zku�enosti z  tìchto aktivit vìnoval i do poøádání 4
roèníkù � O nejv�estrannìj�ího sportovce Vele�ína �, kdy se bìhem
roku soutì�ilo v  jednotlivých disciplínách (bì�ky, cyklo, tenis,
pingpong, bìh, plavání,..).
    Hlavnì v�ak pøed 30 lety zalo�il s  bratrem Jiøím a kamarádem
Václavem Klímou oddíl SVS � Cyklo Vele�ín.
( Zkratka SVS =  Sdru�ení vytrvalostních sportù ).

Spolu s  pøibývajícími èleny zaèali
jezdit v jihoèeské amatérské lize
( JAL ), v  rámci které mìli cyklisté
mo�nost od dubna do záøí jezdit
na  závody  v    celém  kraji.
Mláde�níci  pak  následnì  i
v  Èeském poháru a na Mistrovství
republiky. Parta 40 skvìlých lidí
taky navíc sama uspoøádala 20
roèníkù  závodù  JAL,  z    nich�
nìkteré byly i etapové. Navíc se
oddíl stal líhní mladých závodníkù,
kdy jim do jejich juniorského vìku
(17 let) dali tak dobré a pevné
základy, �e díky nim vyhrávali
závody v  dospìlosti, i kdy� u�
tøeba pod hlavièkami jiných oddílù.
Pan Rù�ièka nejen pøipravoval

dìtem kola po technické stránce, ale je�tì je na závody vozil. Navíc
dbal na rozmanitost tréninkù, kdy se na jaøe trénovala vytrvalost,
v sezónì mezi závody se zamìøovalo na rychlost, sprint. V  zimì jako
doplòkový sport byl bìh, bìh na ly�ích, cvièení v  tìlocviènì. Ke dni
dìtí pak 10 let poøádali dìtské závody rùzných kategorií.  V�echny
vynikající výsledky vyjmenovat nemù�eme, ale tyhle vyzdvihnout
musíme: v  roce 2003 vyhrál v  cyklistice zlatou medaili Martin Stanìk
na Olympiádì dìtí a mláde�e v  Chocni; 5x se stali Mistry republiky
�  v  èasovce jednotlivcù, dvojic a v jednotlivcích  (Martin Stanìk,
Adam Peèl, Luká� Smola, Jiøí Mach ); Luká� Smola si vybojoval úèast
na Tour de l´Avenir;  Jan �imek jel mistrovství svìta v  Salzburgu
v reprezentaci s  Romanem Kreuzigerem.
   Kdy� jsem se ptala, jaké jsou nejdùle�itìj�í vlastnosti pro
vytrvalostní sporty, tak odpovìï  znìla: vytrvalost + fyzická
a psychická odolnost. Pan Rù�ièka je jimi obdaøen mírou vrchovatou,
nebo� v�e napsané vý�e by u� nìkomu ke spokojenosti staèilo, ale
on je�tì spolu s  kamarády Karlem Voráèkem a Janem Petrou dokázali
uspoøádat závody bì�ecké: 22 roèníkù pùlmaratonu, 4 roèníky
maratonu, 14 roèníkù Krosové 12°. Málokdo si umí pøedstavit, jak je
poøadatelství opravdu nároèné. Obná�í to: shánìní povolení; zaji�tìní
spolupráce s  policií tøeba pøi hlídání dopravy v  den závodu; vytyèování
tratí + shánìní dobrovolníkù, kteøí bì�cùm pomáhají pøi orientaci
v terénu; najít sponzory, kteøí pøispìjí na trofeje pro vítìze nebo
obèerstvení pro závodníky, atd� A proto�e to dìlali moc dobøe, a i
díky dlouhodobé podpoøe od mìsta, tak jim dokonce v  roce 2010
Èeský atletický svaz dal mo�nost poøádat ve Vele�ínì Mistrovství
Èeské Republiky v  pùlmaratonu v  kategorii veteránù.

Èlenové oddílu za Vele�ín tedy i bìhali a pøivá�eli cenné medaile
bì�ecké. Tou nejèerstvìj�í je zlatá medaile pana Karla Voráèka, který
letos v èervenci na Mistrovství Èeské Republiky v  bìhu na 24 hodin
v  kategorii veteránù vyhrál 1. místo výkonem 170 km, a celkovì
obsadil 10. místo.

Pøed 30 lety byl sport sice v  oblasti sportovního vybavení na hor�í
úrovni ne� dnes, ale sportovní nad�enci jako pan Rù�ièka udìlali
maximum pro jeho fungování. Radost ze sportovních výkonù
v  cyklistice èi bìhu tak díky nìmu za�ívalo hodnì z  nás.
   Moc mu za jeho dlouholetou sportovní i trenérskou aktivitu
dìkujeme, ke krásným narozeninám pøejeme pevné zdraví, �tìstí,
pohodu a energii do dal�ích let.

                                 D. Javoøíková, èlen sportovní komise
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Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad, �e
v období od bøezna 2022 do øíjna 2022 budou nádoby svá�eny dle
uvedeného harmonogramu:

 Výjimka bude v  øíjnu, kdy probìhne svoz
ve ètvrtek 27. 10. 2022.

Aktuální informace na webových
stránkách mìsta
 otevírací doba  do 31. 10. 2022
Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních
obcí, které mají mo�nost ukládat odpad
(Besednice, Loèenice, Øímov, Mojné,
Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní
doba:
pondìlí a� ètvrtek  12:00 � 17:00
pátek               10:00 � 17:00
sobota                    8:00 � 13:00

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.
725785422, pavel.peroutka@email.cz

Rádi bychom do na�eho
kolektivu na�li :

* náplò práce  výdej jídel, salátù,
pøíloh, pøíprava snídaní 
oblo�ených mís, sladkého

Peèiva a dezertù
Po�adujeme pracovitost

a chu� do práce
( neza�kolené rádi v�e

nauèíme ).
Pracovní doba

krátkýdlouhý týden
Dobré finanèní ohodnocení

Více info na tel. :

i emailem :

èíslo 9  2022
 vydáno ve Vele�ínì dne 31. 8. 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

Program: 13:00 slavnostní zasedání    15:00 Staroèeská konopická svatba
18:00 TANEÈNÍ ZÁBAVA

Celé odpoledne i veèer k tanci a poslechu hraje:
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