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v  doibì, kdy pí�i tento úvodník, ji� známe slo�ení rady
mìsta, kterou zvolili zastupitelé na svém prvním veøejném
zasedání dne 17.10. Novými radními jsou: Petr Vágner
(starosta), Jiøí Rù�ièka (místostarosta), Petr Skøivánek, Jan
Havel a Jakub Kothánek. O slo�ení výborù zastupitelstva
a komisí rady budu informovat v  pøí�tím èísle. V�emu
pøedcházela dlouhá vyjednávání, první zastupitelstvo probìhlo
v  souladu s  dohodami. Mezi nì patøilo i to, �e se nìkteøí zdr�í
hlasování.
V  souèasné dobì øe�í mìsto vysoké náklady na energie.

Na pøelomu záøí a øíjna poslala Správa majetku mìsta Vele�ín
svým odbìratelùm dopis, kde je informuje o zvý�ení záloh na
rok 2023. Bli��í informace o krocích mìsta v  oblasti energetiky
najdete ve zvlá�tním èlánku uvnitø Zpravodaje.

Zvu v�echny obèany, kteøí uva�ují o zmìnì èi doplnìní
zdroje vytápìní nebo elektrické energie a kteøí potøebují
poradit, jak se vypoøádat s  vysokými cenami energií, na
setkání dne 7. listopadu od 17:30 v  zasedací místnosti kina.

Pøítomni budou:  �
organizace zabývající se nezávislým poradenstvím v  oblasti
energií. Poradí, jak postupovat pøi poøizování nového zdroje
energie do domácnosti, vèetnì dotaèních mo�ností. Poskytnou
i základní konzultaci technické proveditelnosti zámìru.

 Poradí, jak a kde �ádat o finanèní pøíspìvky státu pro
obèany, kteøí se dostali vlivem rùstu cen energií a nájemného
do nepøíznivé finanèní situace.

: poskytne informace k dodávkám tepelné energie
pro odbìratele.

Ke zmìnám do�lo na mìstském úøadì: poèátkem øíjna
ode�la do dùchodu paní Hana Sobí�ková. Paní Sobí�kové
dìkuji za dlouholetou práci pro mìsto a (mimo jiné!) za velkou
a nezi�tnou pomoc, kterou poskytovala a poskytuje pøi
zapracování své nástupkynì, paní Bc. Lucie Foitlové.

Poèátkem øíjna nastoupil do slu�by nový strá�ník, pan Mgr.
Milan Veselák. U� ho mù�ete potkávat v  ulicích na�eho mìsta.
Pøeji pìkný mìsíc padajícího listí v�em.

Petr Vágner, starosta
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Vá�ení spoluobèané,
vzhledem k  enormnímu nárùstu cen energií pøiná�íme

informace o opatøeních mìsta Vele�ín v  oblasti hospodaøení
s  energiemi, øe�ení finanèních obtí�í a tipy, jak spotøebu a
výdaje na energie sní�it

  Od èervna do øíjna jsme provedli celkem ètyøikrát
poptávku dodavatelù zemního plynu. Ceny se v  prùbìhu
hledání vhodného dodavatele výraznì mìnily, od 9  000,Kè
a� k nyní nabízeným cca 5  000,Kè za 1MWh.
  Cenové nabídky pravidelnì aktualizujeme a jednáme

o smluvních podmínkách. Chceme je co nejlep�í.
  Provozní úspory (osvìtlení, pravidelný servis zaøízení

kotelen) � nastavil se omezený re�im vytápìní a ohøevu teplé
vody, dále se bude øe�it sní�ení elektrické nároènosti obou
kotelen
  Zachováme provoz kogeneraèních jednotek, které

provozuje spoleènost E.On: pøi výrobì elektrické energie
vyrobí kogenerace celkem cca 50 % z  celkového objemu
tepla. Jeho cena je pøitom o cca polovinu levnìj�í ne� toho
tepla, které se vyrobí z  plynu v  mìstských kotelnách.
  Pravidelnì sledujeme spotøebu, v  prùbìhu roku

pøípadnì upravíme vý�i záloh
Situaci sledujeme ka�dý den a dìláme pro odbìratele v�e, co
je v  na�ich silách.

Pøesný  rozpis  záloh  u�  mají  nájemníci  v    mìstem
vlastnìných bytech. Rozpis záloh spoleèenstvím vlastníkù
bude zaslán s kalkulací cen tepla na rok 2023 v prùbìhu
listopadu. To u� by mìly být známé pøesné podmínky pro
stropování cen. Stropování se týká jen nákupní ceny plynu,
k  nìmu je nutné pøièíst poplatek za distribuci. Ten regulován
nebude.

Je bohu�el jasné, �e cena plynu vystoupala a bude v  dal�ím
období násobnì vy��í, ne� ta nyní mìstem nasmlouvaná.
Cena zemního plynu, ze kterého Správa majetku mìsta
tepelnou energii vyrábí, je do konce roku 2022 smluvnì
fixována. U drtivé vìt�iny odbìratelù tak dojde v  rámci
vyúètování za rok 2022, které bude provedeno na pøelomu
bøezna a dubna 2023, k  vrácení pøeplatku, podobnì jako
tomu bylo v  pøedchozích letech.

Dostali jste se vlivem rùstu cen energií do finanèních potí�í?
�ádejte o pøíspìvek na bydlení na úøadu práce. Nejbli��í je
v  Kaplici, telefon: +420 950 110  206. Nevíte si rady, co k
�ádosti budete potøebovat, jak formuláø vyplnit? Obra�te se
na paní Bc. Lucii Foitlovou na MìÚ Vele�ín: 380  331  541.
Ráda vám poradí.
Orientaèní výpoèet vý�e pøíspìvku spoèítá online kalkulaèka

na webu ministerstva práce a soc.vìcí. Zadejte do google
�Orientaèní výpoèet pøíspìvku na bydlení�.
Bli��í informace poskytne mìsto na besedì s  obèany dne 7.
listopadu od 17:30 v  zasedací místnosti kina.

Ka�dý stupeò nad 20 °C v  místnosti pøedstavuje prùmìrné
zvý�ení nákladù za vytápìní o  6  %.
Optimální teplota je:
  v dìtském a  obývacím pokoji 20�22 °C,
  v kuchyni a  lo�nici 18 °C,
  na chodbì 15 °C,
  v koupelnì 22�24 °C.

Zbyteènì nevytápìjte   neobývané nebo prùchozí prostory
Sna�te se o  udr�ení stálé teploty bez výkyvù, které by bylo

 nutné vyrovnávat zvý�enou spotøebou energie pøi vytápìní.
Pokud v  nemovitosti del�í èas nepobýváte, temperujte
místnosti na cca 16  °C. Prudké sní�ení teploty a  opìtovné
vytopení pokojù na optimální teplotu toti� stojí mnohem více
energie (a penìz).

Kdy� z  bytu  odcházíte do práce nebo se pøipravujete ke
spánku,  sni�te teplotu o  nìkolik stupòù ve v�ech momentálnì
neobývaných místnostech. Tlumeným vytápìním a  sni�ováním
teploty o  4�5 °C mù�ete uspoøit i  30  % výdajù za energii.

Radiátory  by mìly mít dostatek volného prostoru nad
a pøed sebou, pravidelnì je odvzdu�òujte,  jinak mohou
náklady vzrùst i  o  15  %. Jejich zakrývání záclonou, závìsem,
nábytkem èi parapetem vede ke sní�ení efektivity vytápìní
a  zhor�uje hospodárnost provozu.

Vìtrejte krátce a  intenzivnì,  a  to nìkolikrát dennì (ideálnì
ka�dé 2 hodiny). Díky tomu se vzduch v  místnosti vymìní,
okyslièí se a  vrátí se mu správná míra vlhkosti, ale stìny
neprochladnou. Pokud doma bojujete s  plísní nebo pøíli�nou
vlhkostí, vìtrejte o  to èastìji. Ventilaèku v  zimì nepou�ívejte,
vzduch se pøes ni mìní jen pomalu, zato teplo utíká dlouhou
dobu.

Petr Vágner (mìsto Vele�ín) a Zuzana Mareèková
(Správa majetku mìsta Vele�ín s.r.o)

Vá�ení ètenáøi.
V  øíjnu jsme si mohli u�ít krásné podzimní dny a vyu�ít je pro
pøípravu zahrad, chat i domù na zimní období.
 Na�e kluby a spolky zase pøispìly úèastí na podzimním kole
Ukliïme svìt. Zapojilo se celkem 179 lidí, z  toho 120 do 18
let. Sebralo se témìø 200 kg odpadkù. Dìkujeme moc.
Dokonèena  byla
rekonstrukce ulice K Mal�i
a zbývá je�tì pøemístit
na lep�í místo vyhlídku
na hrad Vele�ín.
Oprava  mostu  pøes
pøehradu pokraèuje dle
harmonogramu, tak�e se
mù�eme brzy tì�it na
zprovoznìní  cesty  na
Svatý Jan.

Koncem  mìsíce  jsme
øe�ili poruchu výtlaku z
na�í  ÈOV.  Velké
podìkování  patøí
pracovníkùm,  kteøí
poruchu odstraòovali, ale
hlavnì  majitelce
pozemku,  která  má
výtlak  ulo�ený  pod
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 mi dvì milé dámy pøedaly pøání
od pana starosty Petra Vágnera a balíèek s  dobrotami. Potì�ilo
mne to, moc dìkuji.

                Franti�ek Holub

náv�tìva, teï ji� jistì mohu øíci svých
pøátel i pøedání gratulace od pana starosty na�eho mìsteèka
Vele�ína, pana ing. Petra Vágnera. Srdeèné díky.

Pøeji také pevné zdraví a úspìch v  práci pro nás v�echny,
aby ná� krásný domov byl pokud mo�no je�tì krásnìj�í. (Jde
o narozeniny kdy vìk se ji� neuvádí. Promiòte! Není to
z je�itnosti ale z  rozumu!!!?)

                Èápová

i Ing. Petru Vágnerovi za pøání
k mým narozeninám. Dìkuji také paní Amchové a paní
Summerauerové za milou náv�tìvu.

                Jan Janouch

 p. Zdeòku Müllerovi za opravu kaplièky
v osadì Dlouhá.

Jana Vomáèková, starostka obce Netøebice

V sobotu 15. øíjna v dopoledních hodinách jsme pøivítali
do na�eho mìsta nové obèánky:

Ondrá�ka Kry�tofa, Nejezchlebovou Elenu, Tomá�ka   Antonína,
Horáka Bartolomìje, Libru Dominika, Murasovou Ellis, Petra
Jana, Rù�ièku Daniela, Tichatzkovou Anetu, Turkovou Nikolu
a Høebeèkovou Annu. Pøejeme v�em zúèastnìným hodnì
zdraví a trpìlivost pøi výchovì jejich zlatíèek.

Za obèanskou komisi
Zdeòka Kleinová

zahradou. Ne ka�dý
by  mìl  takové
pochopení pro øádìní
bagrù na zahradì.
A  aby  toho  nebylo
málo,  zøejmì  od
baterie odhozené do
elektroodpadu do�lo
k    po�áru  velkého
kontejneru  pod
sbìrným  dvorem.

Na�tìstí byl po�ár oznámen vèas a zásluhou hasièù i za
mìstnancù firmy, nedo�lo k  vìt�ím �kodám. V�em velké díky.

Hlavní téma, které nás trápí v�echny � energie!!! Hledáme
informace, kde se dá. Pøipravujeme pro veøejnost pøedná�ku
o mo�nostech úspor. To hlavní ale chybí  informace shora.
Vytøídit z  rozporuplných vyjádøení nìco pou�itelného je nìkdy
opravdu tì�ké. Pøesto vìøím, �e to spoleènì zvládneme
a nebude tøeba sahat k nìjakým omezujícím opatøením.
,,Veøejný �ivot� u� takhle utrpìl dost díky epidemii a je na nás
v�ech, aby se vrátil do starých kolejí.

Pøeji v�em krásný listopad 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
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Taneèní skupina �IRÁK Country Dance Club
poøádá:
Dne 19. listopadu 2022 od 19:30 hodin.
tentokrát v Kulturním domì v  ROUDNÉM u
È. Budìjovic

K poslechu, a hlavnì tanci hrají VODÁCI.
Klasický country bál s bohatým programem � pøedtanèení �
výuka � promenády.           Srdeènì zveme!

Zveme v�echny maminky ale i tatínky s dìtièkami na na�e
pravidelná setkání v  mateøském centru Vele�ínské klubíèko,
které se nachází v  základní �kole � 2. patro nad mìstskou
knihovnou. Scházíme se ka�dou støedu od 9:30 do 11:30
hodin. V  pøípadì zájmu se mù�eme od listopadu scházet i v
pátek ve stejný èas. Vybíráme pøíspìvek ve vý�i 30 Kè za
rodinu.

V øíjnu jsme uskuteènili DÌTSKÝ PODZIMNÍ BAZÁREK. Moc
dìkuji maminkám, které se zapojily za pomoc. Úèast byla
veliká � vìci na prodej poskytlo 34 maminek a úèast byla
hojná, prodaly se vìci témìø za 30  000 Kè.

Dne 5. 10. jsme se zapojili do akce  UKLIÏME SVÌT.
Spoleènì jsme uklidili prostor okolo �koly, vodárny a úvozem
a� k  plavárnì. Moc dìkuji v�em zúèastnìným maminkám za
pomoc a za pøíjemnì strávené dopoledne.

Pomalinku u� se k  nám blí�í zima a s  ní spojené Vánoce.
Jako ka�dý rok se zapojíme do charitativního adventního trhu,
který se uskuteèní v  nedìli 27. listopadu. Proto se pomalinku
zaèínáme scházet a vytváøet výrobky � moc se na Va�i náv�tìvu
tì�íme, kromì výrobkù pøipravíme také alko/nealko punè
a nìjaké dobroty :).

Je je�tì èas, ale dne 7.12. nás v  klubíèku nav�tíví MIKULÁ�.
Pro dìti bude pøipraven balíèek dobrot, a proto ten den bude
pøíspìvek 50 Kè za dítì.

Dáda Kleinová

Na�e kluby a spolky zase pøispìly úèastí na podzimním
kole Ukliïme svìt. Zapojilo se celkem 179 lidí, z  toho 120
do 18 let.

Mateøské centrum Vele�ínské klubíèko

Za SK ASPV se dne 4. øíjna 2022 zúèastnilo 18 dìtí a 14
dospìlých.

Za �IRÁK c.d.c. se dne 9. øíjna 2022 zúèastnilo 5 dìtí a 10
dospìlých

Otyókwa   22.9.

Dìkujeme moc.



5

Blí�í se tradièní Dny
otevøených  dveøí  na
Støední odborné �kole
strojní  a
elektrotechnické  ve
Vele�ínì. Celkem budou
ètyøi, pøièem� poprvé se
�kola otevøe zájemcùm
o  studium  i  náv�tì
vníkùm z  øad �iroké veøejnosti v  sobotu 12. listopadu, a to
od 8 do 14 hodin.

�Moc se na v�echny pøíchozí tì�íme! Dny otevøených
dveøí mají v�dy velký úspìch, co� nám samozøejmì dìlá
radost. Jedná se o ideální pøíle�itost, jak se s  na�í �kolou
seznámit,� uvádí øeditel SO� Vele�ín Milan Timko.

Zájemci  si  proh
lédnou prostory �koly,
uèebny, dílny, ubytování,
seznámí se s technikou,
pøedmìty  a  v
neposlední øadì také se
samotnými  uèiteli.
�Vìøím, �e se pøesvìdèí,
�e  jsme  moderní  a
progresivní  �kola, na
které  se  vyplatí
studovat,�  dodává
øeditel.

Jedním z  dùkazù, �e
SO�  Vele�ín  pru�nì
reaguje  na  aktuální
trendy,  je  napøíklad
nová uèebna virtuální
reality,  co�  je  oblast,

která je pro �áky velmi pøita�livá. Virtuální realitu si zájemci
budou moci v  rámci Dnù otevøených dveøí vyzkou�et.
A nejen ji!

Druhý Den otevøených dveøí se uskuteèní ve støedu 30.
listopadu  od  8  do  16  hodin.  Zbývající  termíny  jsou
naplánovány na rok 2023 � na sobotu 14. ledna a úterý 7.
února.

Pokud nìkomu ani jedno datum nevyhovuje, mù�e
alespoò vyu�ít virtuální prohlídku �koly.

SO�  Vele�ín  má  dlouholetou  tradici  ve  výuce
strojírenských a  elektrotechnických oborù. Nabízí maturitní
obory Elektrotechnika � poèítaèové systémy, Informaèní
technologie, Mechanik seøizovaè � programátor CNC
obrábìcích strojù, Mechanik seøizovaè � Mechatronik. Dále
uèební  obory  Obrábìè  kovù  �  obsluha  CNC  strojù,
Elektromechanik pro stroje a  zaøízení, Strojní mechanik.
Ve�keré informace zájemci naleznou na webu www.sosvel.cz.

(Výstava oèima 6. C)

  V  pátek 16. 9. 2022 jela 6. A a 6. C Z� Vele�ín do Kaplice
na výstavu drobného hospodáøského zvíøectva Kaplický u�ák.
  Mnì se nejvíc líbil králík zakrslý beran. Ze slepic se mi líbila
hedvábnièka a z  papou�kù korela. Ale domù bych chtìl toho
králíka, který byl veliký a hodnì chlupatý (angora).

                  Jakub Fuxa
  Na chovatelské výstavì jsme plnili úkoly a otázky, tøeba jak
se jmenuje nejvìt�í plemeno vystavených králíkù. Stra�nì moc
mì bavily tyhle otázky, kde musím hledat odpovìdi. Pøekvapilo
mì, kolik plemen králíkù, slepic, holubù a papou�kù na výstavì
bylo. Nejvíce se mi líbila èerná chlupatá slepice, jmenovala se
hedvábnièka. Ale králíka bych doma chtít nemìl, kdy� neuhlídám
ani �elvu. Mohli jsme si ta zvíøata fotit. Byla tam i krásná koza,
se kterou jsme se vyfotili.
  Výstava byla pod stanem a chodili jsme tam po kùøe, bylo
to takové mìkké.                Filip Sumerauer

  Na Kaplického u�áka jezdíme ka�doroènì s  rodinou. Mìli
tam plno zvíøat, chtìla jsem jednoho malého králíèka domù,
ale mamka mi to zakázala, proto�e u� máme dva, kteøí se znají
odmalièka, a nemuseli by si s  ním sednout a pak bychom ho
nemìli kam dát.                Ester Weigelová

  Vystavená zvíøata se mi moc líbila, napø. kachna byla jako
z  pohádky. Také se mi moc líbili morèata a králíci � nejvíc se
mi líbil siamský zakrslý králík. Poznal jsem mnoho nových zvíøat,
napø. hedvábnièku, ani by mì nenapadlo, �e by takové zvíøe
mohlo existovat. Líbili se mi také ba�anti. Zvíøata byla krásná,
vypadala spokojená, byla pøátelská a ani se moc nebála.

  Bylo to super a chtìl bych jet znovu.
  Dominik �ustr

  Líbila se mi morèátka, proto�e byla roztomilá, a bylo tam
hodnì králíkù, o kterých jsem ani nevìdìl, �e existují. Chtìl
bych ty hodnì huòaté, ale i malé, jeden mìl èerné oèi a byl

�edý a byl moc
hezký. A je�tì
se mi líbilo, jak
ta krùta øvala.
Úkoly,  které
jsme  plnili,
byly  hezké
a  byla  to  zá
bava. Ve �kole
jsem  pro  vý
stavu maloval
králíka  a  do
cela  se  mi
povedl.
      Jan Císaø

  Na výstavì se mi líbily hlavnì slepice, proto�e byly hodnì
chlupaté a mìly smì�né úèesy.  A byl tam holub, který vypadal
jako král v�ech holubù.  Byl tam krocan, který mìl zobák jako
nosoro�ec. Pøi�la tam za mnou paní s  kozou a já jsem se jí lekl.
Byl tam ten nejvìt�í králík, kterého jsem kdy vidìl.

                  Denis Majerník
  Líbil se mi holub parukáø, toho chci mít, proto�e vypadá jako
král. Taky tam byli velcí a  chlupatí králíci a èerná a chlupatá
slepice hedvábnièka. Kdy� jsem vidìl kozu, tak jsem se lekl.
Byly tam vystavené obrázky zvíøat �ákù z  na�í �koly, já nevím,
proè devá�áci kreslili tak krásnì � líp ne� já.

                  Henry Nguyen
  Líbili se mi králíci, kohouti, slepice, kachny, holubi. Líbila se
mi tam koza, byla bílo�edá a  chtìla bych ji domù. Chtìla bych
v�echna zvíøata domù. Jsem milovnice v�ech zvíøat, malých
i velkých.                  Neli Pannachová
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  Moc se mi líbily slepice, byly èernobílé, taky kohouti, jak
kokrhali. Myslela jsem si, �e tam bude málo zvíøat, ale bylo
jich hodnì, moc dìkuji. Bavilo mì plnit úlohy.     Háta Oli�arová

  Mnì se líbila koza Amálka a taky králíci, nejvíc èernohnìdý
králík. Já bych dával do klece pro králíky svìtlo a do ka�dé
klece bych dal sameèka a samièku.            Marek Beran

  Na Kaplickém u�ákovi jsem byl poprvé a moc se mi líbil.
Byla tam roztomilá zvíøátka: krùty, holubi, králíci. V�em se
tam moc líbilo.              Martin Kupeèek

  Nejvíce se mi líbili králíci, nejradìji bych si je v�echny
vzala domù, i kdy� je máme také doma. Nejhezèí králíèek byl
zakrslý, mìl hnìdou barvu kolem oèí, ale jinak byl celý èerný.
A mìli jsme tam vystavené obrázky. Nakonec jsme se celá
tøída vyfotila s  kozou.                        Stella Petrová

  Hroznì moc se mi tam líbilo. Nejvíce se mi líbili malé
kachnièky a malí hnìdoèerní králíci. Byl tam jeden krocan,
kterého bylo sly�et na celý stan. Byli tam i dva pávi. Bylo tam
opravdu hodnì zvíøat. Byla jsem ráda, �e výstava byla pod
stanem, proto�e ten den mrholilo.

  Urèitì bych tam chtìla pøí�tí rok znovu.
    Kateøina Havlová

  Mnì se líbili králíci, já bych chtìla oran�ového králíka. Taky
byla pìkná morèata a krásná koza. Èerný kohout tam køièel
kykyriký!                  Kristina Obertynska

  Jela jsem s  kamarádem a kamarádkou a sestrou. Líbil se
mi velký bílý králík, který mìl dlouhé u�i .  A taky se mi líbili
malí králíèci.          Vitalina Obertynska

     Velmi
p ø í j e m n o u
p ø í l e � i t o s t í
k setkání v  kniho
vnì bude  10.11.
2022  od  19:00
hodin ji� tradièní
�Koncert  mezi
knihami� s  dám
skou  folkovou
skupinou
LAKOMÁ BARKA.

   V úterý 22.11.
2022 od 13:30 do
17:30 hodin jsou
do knihovny zváni
malí  i  velcí  na
�Andìlské tvoøení�
.  Hned  první
adventní  nedìli
v�echny andìlské
n e z b y t n o s t i
v y u � i j e t e
v �Prùvodu andìlù�, který pùjde Vele�ínem 27.11.2022 v 16:00.
Myslím, �e po nucené pauze si andìlské tvoøení i prùvod
v�ichni poøádnì u�ijeme a doufáme, �e se letos v  andìlské
bytosti promìní nejen dìti, ale i hodnì dospìlých. S  kostýmem
vám v  knihovnì rádi poradíme.
   V chodbì máme nainstalovanou výstavu absolventù
výtvarného oboru ZU� Vele�ín. V  dìtském oddìlení vystavují
leto�ní druháèci základní �koly a tématem jsou prázdninové
zá�itky dìtskýma oèima. Obì výstavy stojí za vidìní a budou
trvat a� do konce leto�ního roku.
   S  pøíchodem chladnìj�ích dnù se pøímo nabízí èas ke ètení,
proto sledujte novinky v  na�em online katalogu, opravdu je
z  èeho vybírat. Pokud nìjakou knihu nemáme ve fondu, je
mo�né  ji  vypùjèit  i  z    jiné  knihovny  prostøednictvím
meziknihovní výpùjèní slu�by, kterou na�e knihovna také
poskytuje. Urèitì se na nás neváhejte obrátit. V�em pøejeme
krásnì strávené podzimní dny.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová

Telefon: 380 331 847, 731 181 433
Email: knihovna@velesin.cz

Web: http://knihovna.velesin.cz/
Facebook: @knihovnavelesin

Rádi bychom podìkovali v�em, kteøí se podíleli na realizaci
leto�ního roèníku charitativního a multi�ánrového festivalu
"HOUPAÈKA 2022....aneb my vámvy nám"
V�em partnerùm, dobrovolným poøadatelùm, benefièním
prodejcùm,  cate
ringu,  odvá�ným
neziskovkám, skvì
lým  vystupujícím
a hlavnì vám co jste
pøi�li,  bavili  se  a
podpoøili dobrou vìc.
Byli jste ú�asní a bez
vás by to ne�lo!

Spoleènì se nám
to  opìt  podaøilo
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Nedìle
Bìhem odpoledne pøijí�dìli asistenti a úèastníci a vítali se po

dlouhé roèní pauze. Poté se v�ichni ubytovali a odpoèinuli si po cestì.
Veèeøí byl pobyt oficiálnì zahájen.
Pondìlí

Dopoledne  pøi�la  snad  v�ech
nejoblíbenìj�í èást celého programu a
to lasergame! V�ichni si jí moc u�ili.
Odpoledne bylo ve tvoøivém duchu �
s  pomocí paní Lenky Kinzlové jsme

vyrábìli vitrá�e Tiffany. Ze
sklenìných fragmentù tak
postupnì vznikl napøíklad
andìlíèek,  vlajka  nebo
dokonce  3D  výrobek
sklenìných kytièek.
Úterý

Po snídani jsme zaèali
vyrábìt  plátìné  ta�ky  �
fantazii se meze nekladly,
tak�e  vznikly  moc  hezké
výrobky. Odpoledne pro nás
byl pøipraven orientaèní bìh
s    úkoly.  Po  veèeøi  bylo
vyhlá�ení a výherci obdr�eli
ceny  za  svùj  výkon
a orientaèní schopnosti.

Støeda
Ve  støedu  jsme mìli  zajímavé

povídání o zbraních, které jsme si
potom mohli vyzkou�et. Nìkteøí sami
a nìkteøí s  dopomocí. V�dy se na�el
zpùsob,  jak  aktivitu  pøizpùsobit
ka�dému na míru. Na konci dostal
ka�dý klíèenku na památku. Odpoledne
bylo odpoèinkové, kdo chtìl, mohl se
prospat, nebo jít vyrábìt èi jít hrát
spoleèenské hry.
Ètvrtek

Pøijela paní canisterapeutka se
svým  psem  a  vyprávìla  nám  o
canisterapii, kterou jsme si mohli i vyzkou�et. Kdy� nám po obìdì
slehlo, hráli jsme sportovní hry, které pro nás byli pøipraveny. Asistenti
èekali na stanovi�tích s  rùznými aktivitami. Byly to napøíklad:
rychlostní závod do kopce, stavìní vì�e, pi�kvorkový turnaj a dal�í.
Pátek

Ráno jsme dodìlaly poslední detaily na na�ich plátìných ta�kách
a potom je nechali zapéct na speciální �ehlièce. Odpoledne jsme hráli
závod pøíkladù, kdy bylo dvojici nalepeno zezadu na vozík jednoduchá
pøíklad, a kdo první vypoèítal pøíklad toho druhého, vyhrál. Tato hra
se setkala s  velkým úspìchem. Kdy� se setmìlo, pøi�el èas na bojovku
s  úkoly po cestì. Na jejím konci se ka�dý podepsal a stvrdil tím, �e
bojovku skuteènì absolvoval.
Sobota

Dopoledne nám poèasí moc nepøálo, ale my jsme se nedali a
vymysleli jsme hru, která se dá hrát i pod støechou. Bylo to velké
pexeso, které se hrálo na týmy.  Kdy� se trochu vyèasilo, vydali jsme
se na výlet na zámek Èervená Lhota. Veèer mìli asistenti pøipravený
koncert, který se moc povedl. Ten pak volnì pøe�el do taneèní párty,
kterou si v�ichni moc u�ili.
Nedìle
Po snídani jsme se sbalili a rozlouèili jsme se se svými kamarády. U�
se tì�íme na pøí�tí rok!

Ve dnech 3. � 9. 10. 2022 vyhlásila Asociace poskytovatelù
sociálních slu�eb ji� 14. Týden sociálních slu�eb ÈR. Tato akce
mìla jasný cíl � pøiblí�it sociální slu�by (slu�by, které pomáhají
osobám se zdravotním posti�ením, seniorùm, osobám v  krizi
i rodinám s  dìtmi) co nej�ir�í veøejnosti, pøedstavit je jako
slu�by dostupné, pomáhající, prezentovat je obèanùm tak,
aby vìdìli, jak a koho oslovit a neostýchali se o pomoc si øíci.
V  rámci tohoto týdne probíhalo v  Èeské republice mnoho
aktivit (výstavy, besedy, workshopy, dny otevøených dveøí
u  poskytovatelù  sociálních  slu�eb,�).  Ani  støedisko
peèovatelské slu�by v  Kaplici (budova polikliniky 2. patro)
nezùstalo pozadu a zorganizovalo 4. øíjna akci Den otevøených
dveøí, díky které mìla veøejnost mo�nost se dozvìdìt v�e o
práci terénní sociální a zdravotní slu�by LEDAX � o peèovatelské
slu�bì, osobní asistenci, terénní odlehèovací slu�bì, domácím
hospicu i pronájmu zdravotnických pomùcek.

Dne 5. øíjna také odstartoval Týden mobilních hospicù,
v rámci kterého se konala v  Kaplici v prostorách knihovny
mimo jiné beseda o terénní hospicové péèi. Bohu�el úèast
byla malá, co� pøisuzujeme faktu, �e téma smrti je stále v na�í
spoleènosti tabuizované, potlaèované. Lidé o smrti neradi
hovoøí a to i pøesto, �e smrt k  �ivotu zkrátka patøí. Nìkdo
moudrý øekl, �e umírání zaèíná narozením � my�lenka stojící
jistì alespoò na zamy�lení�Co se zmínìné besedy týèe, z  úst
renomované zdravotní sestøièky, která oèividnì svoji práci
dìlá srdcem a moc mile a zasvìcenì o tomto svém poslání
povídala, jsme se dozvìdìli mnoho zajímavých skuteèností.
Napøíklad fakt, �e celý hospicový tým tvoøí nejen peèovatelky,
zdravotní sestøièky a doktor, ale té� psychoterapeut, popøípadì
i duchovní. V�ichni tito zúèastnìní poskytují paliativní péèi,
tzn. péèi pacientovi, který je nevyléèitelnì nemocný, a ji� byly
vyèerpány ve�keré standardní mo�nosti klasické medicíny.
  Tu�ili jste, �e slovo �paliativní� vychází z  latinského
�palliare�, tzn. pøikrýt plá�tìm? Hlavním cílem terénní
hospicové péèe je minimalizovat bolesti klienta, doprovodit
ho na své poslední �ivotní etapì a �pøikrýt jej� pomyslnou
dekou na jeho poslední cestì v  domácím prostøedí ideálnì
obklopen svými milými�
Vìt�ina lidí si pøeje do�ít poslední dny �ivota ve svém

pøirozeném prostøedí, bohu�el ne ka�dému je toto pøání
splnìno. Papuèový den má pøipomínat mo�nost umírat v kruhu
svých blízkých, má podporovat my�lenku, díky práci terénního
domácího hospicu, �e není nereálné strávit poslední dny mimo
instituce (nemocnice, geriatrická centra, LDN apod.), ale být
DOMA. Kdo sdílí tuto my�lenku, nech� nezapomene pøí�tí rok
(tentokrát) 11. øíjna obout papuèe a vyrazit vstøíc veøejnosti
na odiv. To je jediný den, kdy to máme dovoleno a nebudou
na nás kolemjdoucí volat �Chocholou�ka�:)

Kontakt: Ing. Lenka Rodìjová � koordinátorka peèovatelské
slu�by
Telefon: 725  342  656  Email: lenka.rodejova@ledax.cz

a dohromady s pøedcházející online aukcí jsme vytì�ili
rekordních 235 698. Kè. Jak bylo prezentováno tak celá
èástka  bude  pou�ita  na  financování  odlehèujících
psychorehabilitaèních pobytù dìtí se spinální svalovou atrofií
a na nákup nezbytných kompenzaèních pomùcek pro malého
Tadeá�ka.

Doufáme, �e jste si u�ili bájeèný den a setkáme se na
Houpaèce 2023.          Za Spolek 2/4   Kamil Zeman
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Dne 28.9.2022 probìhla tradièní akce na Kantùrkovci,
kterou poøádá Spolek pøátel mìsta Vele�ína. Od 17 hodin byl
v kostele koncert Chrámového sboru a orchestru pod vedením
Marie Bù�kové.

Tradièní výlet do Novohradských hor s Milanem Ko�eluhem
v nedìli 16.10.2022 byl tentokrát na Mandelstein.V týdnu od 3. � 9. øíjna 2022 probíhala celostátní akce

Týden sociálních slu�eb pod zá�titou Asociace poskytovatelù
sociálních slu�eb.
V Domovì pro seniory Kaplice jsme si pøipravili nìkolik

akcí.
V pondìlí 3. øíjna 2022 probìhla beseda s dlouholetou

knihovnicí, paní Danielou Wimmerovou, aby zde porozprávìla
o svých zku�enostech kronikáøky mìsta Kaplice. Kronikáøkou
u� je �est let.
Vyprávìla nám, jak si musela opìt po mnoha letech o�ivit

psaní rukopisem, a to ne ledajakým. Kronika mìsta je psána
speciálním inkoustem, perem a dùle�itá je èitelnost textu.
Pøinesla nám ukázat jednu z vázaných kronik, kde jsme v�ichni
obdivovali krásu rukopisu a dokonalost, která pøedèí i ti�tìný
text. �asli jsme také nad váhou kroniky. Vejdou se do ní zápisy
událostí asi ze ètyøech let, a kniha, kterou jsme mohli vidìt,
patøí prý právì k tìm lehèím. Psaní do takto velké knihy není
jednoduché, proto�e i její rozmìry jsou úctyhodné.

Kromì pøedstavení práce kronikáøky jsme si také povídali
o nové fotografické knize o Kaplici a prohlédli si velké mno�ství
dobových fotografií tohoto pùvabného pøíhranièního mìsta...
Dìkujeme za mile strávený èas s paní Wimmerovou, za
pøipravené ukázky a nahlédnutí do zajímavé, ale nároèné
práce toho, který zaznamenává historii pro budoucí generace...

Dal�í akce probìhly 4. øíjna � Den otevøených dveøí
v domovì a setkání zamìstnankyò domova, které jsou nyní
na mateøské/rodièovské dovolené. Zùstávají pro nás dùle�itou
souèástí pracovního týmu domova a tak jsme rádi, �e se nadále
pravidelnì setkáváme.
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Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního  a  informaèního  centra  mìsta  Vele�ín
www.kicvelesin.cz, www.infovelesin.cz

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

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

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

 � 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

Rezervace a prodej vstupenek na www.kicvelesin.cz, tel. 380 331 003, hodinu pøed ka�dým promítáním v pokladnì kina nebo osobnì v kanceláøi v kinì.
Mo�no platit kartou.
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Kultura zahrnula pøedstavení divadelní spoleènosti Háta �
 dne 30.9.2022,

 dne 7.10.2022

s Annou Polívkovou
dne 22.10.2022.
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Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají
nádoby na bioodpad, �e v období od
listopadu 2022  do bøezna 2023 budou
nádoby  svá�eny  dle  uvedeného
harmonogramu:

Pátek: 4.11., 18.11.

Pátek: 2.12., 16.12., 30.12.

Pátek: 13.1., 27.1.

Pátek: 10.2., 24.2.
BØEZEN 2023
Pátek: 10.3., 24.3.

Aktuální  informace  na  webových
stránkách mìsta
 otevírací doba  od 1.11.2022 do 29. 2.
2023
Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí,
které  mají  mo�nost  ukládat  odpad
(Besednice, Loèenice, Øímov, Mojné,
Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní
doba:
pondìlí a� ètvrtek  11:00 � 16:00
pátek                 9:00 � 16:00
sobota                    8:00 � 13:00

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo,
barevné kovy, baterie) nebo ulo�ení
odpadu  pro  podnikatele  a  ostatní
subjektyje provozní doba :

pondìlí a� pátek        7:00 � 17:00
sobota          8:00 � 13:00
Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel.
725785422, pavel.peroutka@email.cz

(Skøidla u Vele�ína)

s nástupem ledenbøezen 2023.
Po�adujeme samostatnost,

základy PC, dobrý zdravotní stav.
6ti hodinová pracovní doba,

5 týdnù dovolené
Nabídky prosím na

èíslo
11  2022

 vydáno ve Vele�ínì dne 1. 11. 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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