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dokonèili jsme opravu èásti komunikace v  ulici K  Mal�i,
kde jsme rekonstruovali povrch. Na akci se nám povedlo získat
hned dvì dotace: od Jihoèeského kraje a Ministerstva pro
místní rozvoj. V  prùbìhu stavby se nám pak ve spolupráci
se zhotovitelem, firmou ERTL Milan s.r.o., a novým stavebním
technikem mìsta podaøilo sní�it náklady stavby o témìø
90 000,Kè. Díky v�em za spolupráci!

Jak jsem v  minulém úvodníku pøedesílal, v  listopadu
probìhlo setkání s  obèany na téma energií. Byli jsme jedni
z  prvních mìst v  Jihoèeském kraji, které podobnou besedu
uspoøádalo. Tì�í mì vysoká úèast. Pro odbìratele tepla z
mìstských kotelen mám následující zprávu: Po opakovaných
výbìrových  øízeních  a  jednáních  s    dodavateli  plynu
kalkulujeme s  trojnásobným nárùstem cen tepla oproti roku
2022. Ceny plynu, od které se cena tepla odvíjí, budeme v
prùbìhu roku 2023 sledovat. Nárùst nákupních cen plynu byl
v  prùbìhu leto�ka enormní. Zázraky dìlat neumíme, dìlali
jsme a dìláme maximum pro spokojenost odbìratelù. V
pøípadì dotazù k  cenám tepla se prosím obracejte na správce
va�ich bytových domù. Správa majetku mìsta Vele�ín s  nimi
aktivnì komunikovala a komunikuje.

Ve spolupráci s  Místní akèní skupinou Pomal�í a Úøadem
práce pøipravíme materiální pomoc (zejména potravinovou)
pro obèany v  opravdu nouzové situaci. Budu vás informovat.
Do 15. prosince mohou obèané na Mìstském úøadì �ádat
o pøíspìvek v  rámci programu My v  tom Jihoèechy nenecháme
II. Ten je urèen pro pøíjmovì vymezené po�ivatele starobních
a invalidních dùchodù a dále pro rodiny s  dìtmi do tøí, resp.
osmi  let  vìku.  Více  informací  naleznete  na  webu
www.myvtomjihocechynenechame.cz. Proplacení pøíspìvku
probìhne a� ke konci ledna 2023.

Jasno máme ve slo�ení výborù zastupitelstva a dvou komisí
rady mìsta. Do�lo k  mírné obmìnì slo�ení. Díky tìm, co se
chtìjí aktivnì zapojovat do dìní v  orgánech mìsta nyní.
Kritizovat je toti� velmi jednoduché. Samozøejmì patøí
podìkování tìm, co v  komisích èi výborech byli dlouhá léta
pøedtím a z  rùzných dùvodù u� nepokraèují. Byla s  nimi
dobrá spolupráce!

Finanèní výbor: Ing. Jana Nìmecká (pøedsedkynì), dal�ími
èleny jsou: Mgr. Petra Doubková, Rù�ena Hrdá, Marie Jandová,
Ing. Karel Klein

Kontrolní výbor: Karel Klein (pøedseda), dal�ími èleny
jsou: Simona Indráèková, Ing. Jan Sládek
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Situace na trhu s energiemi, a� u� se jedná o elektøinu èi
plyn, je v posledních mìsících velice napjatá a nejistá. Spousta
z nás se obává dal�ího vývoje a z nìj plynoucích dùsledkù
a na klidu nám nepøidává ani to, �e je nìkdy velice obtí�né
zorientovat se ve spletenci vládních opatøení, o kterých se
dozvídáme z médií. Informací je hodnì, bohu�el se stává i to,
�e brzy pozbývají platnosti a pro bì�ného obèana je nároèné
si v�e v hlavì srovnat a utøídit. Z tohoto dùvodu vám pøiná�íme
tento èlánek, aby si v�ichni koneènì mohli udìlat jasno
v základních otázkách a aby bylo mo�né rozptýlit alespoò
nìkteré z obav, které tí�í mnohé z nás.

Jako první vìc je tøeba si uvìdomit, �e teï na podzim,
pøípadnì ke konci roku, mnoha lidem dobìhnou stávající
smlouvy na dodávky elektrické energie (EE) a zemního plynu
(ZP) a naplno se tedy projeví razantní zvý�ení cen tìchto
komodit pøi uzavírání nových smluv. Mnoho lidí je zcela
oprávnìnì  vydì�eno, kdy� vidí, jak se jim zvedají ceny záloh
i pøedpokládaná vý�e roèních plateb za celkovou dodávku.
Bohu�el vìt�ina spoleèností z øad dodavatelù zvy�uje ceny
EE a ZP na maximální vý�i, napøíklad a� k hranici 12 Kè/kWh,
která døíve byla cca 3 Kè/kWh.

Zde je v�ak dùle�ité si uvìdomit, �e tak vysoké èástky
zákazníci  platit  nebudou,  nebo�  do�lo  k  takzvanému
zastropování cen EE (6 Kè/kWh) a ZP (3 Kè/kWh), a to
minimálnì pro nadcházející rok 2023. Pokud dojde k uzavøení
nové smlouvy obsahující takto vysoké èástky, tak lidé mají
jistotu, �e nebudou platit víc ne� cenu na úrovni zastropování.
I tyto zastropované ceny jsou sice relativnì vy��í, ne� bylo
zvykem v minulých letech, ale aspoò nehrozí, �e roèní náklady
se zvý�í napø. troj a� ètyønásobnì oproti stavu v nedávné
minulosti. Dále je dobré vìdìt, �e ten, kdo má u svého
dodavatele pro pøí�tí rok platnou fixaci tarifu a tato èástka je
ni��í ne� ta zastropovaná, v tom pøípadì samozøejmì platí
ni��í hodnota, dokud nedojde k navý�ení.

Pojïme si teï v�e vyzkou�et na modelovém pøíkladu.
Domácnost se spotøebou EE 3 MWh/rok pøi sazbì D25d (EE
na svícení, vaøení a ohøev vody bojlerem) doposud platila
roènì cca 12 000 Kè. Pøi novì uzavírané smlouvì u stejné
spoleènosti a pøi stejné pøedpokládané spotøebì mù�e èinit
èástka najednou 36 000 Kè. Pøi zapoèítání vládou vyhlá�eného
cenového stropu v�ak bude domácnost reálnì platit pøibli�nì
�jen� 20 000 Kè roènì. K zapoèítání cenového stropu dojde
automaticky, není tøeba si o nìj nikterak �ádat, naopak by
dodavatelé mìli zastropování cen reflektovat zasláním
upravených  záloh  tak,  aby  odpovídaly  skuteèným
pøedpokládaným nákladùm.
V�ichni tedy zaplatíme nakonec více, ne� jsme byli zvyklí

v uplynulých letech, ale díky zastropování nebudou ceny
likvidaèní, jak se je�tì nedávno mnoho lidí jistì oprávnìnì
obávalo.

V pøípadì zájmu o bli��í informace se mù�ete obrátit na
Energy Centre Èeské Budìjovice, z.s. (www.eccb.cz), které
nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i slu�by
energetických  specialistù. Tel.: 387 312 580,

mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz

Vá�ení ètenáøi.
Prosinec je tady a s  ním i pøípravy na vánoèní svátky

a oslavy konce roku. V�ichni doufáme, �e nenastanou nìjaká
omezení a komplikace. Dokonce se na�li nad�enci, kteøí mají
v  plánu uspoøádat plesy.
Tento pøíspìvek pí�i dva dny pøed plánovaným otevøením

mostu pøes Øímovskou pøehradu. Tak�e a� budete èíst mùj
pøíspìvek, mìli bychom u� po mostì jezdit.

   V  plném proudu je i pøíprava rozpoètu mìsta na rok 2023.
Snad se nám podaøí zachovat nabídku sportování a kulturního
vy�ití bez omezení. Podmínky pro ceny energií se také vyjasnily
(v rámci mo�ností), a tak se s  touto zimou budeme muset
v�ichni nìjak popasovat.

Pracovní skupina mìsta má za sebou jednu zkou�ku s
nasazenou  technikou  pøi  úklidu  snìhu.  Posílili  jsme
i mechanizaci.
Chtìl bych podìkovat za krásný vánoèní strom (støíbrný

smrk) paní Vìøe. Bude dìlat parádu po celé období svátkù.
Jedné nepøíjemné zprávì se ale nevyhnu. Komunikace od

Skøidel do Záhorkovic zùstane zavøená do 30.6.2023. Dùvodem
je nutnost odstøelu skály trhavinou. Musí se provizornì pøelo�it
ve�keré sítì z  okolí odstøelu a pøepracovat projektová
dokumentace. Probrali jsme v�e na jednání v  Mojném
a opravdu není jiná cesta, ne� prodlou�it uzavírku.

Pilnì spolupracujeme na projektu zaokruhování napájení
na�í ÈOV, kabelem vysokého napìtí. Koneènì se  snad
pøestaneme strachovat pøi ka�dém silnìj�ím vìtru, �e èást
Vele�ína zùstane bez elektriky.

Pøíroda: èeká nás vyèi�tìní èapího hnízda nad Hou�vákem
a  zapoèala  jednání  o  náhradním  hnízdì  pro  èápy  na
Vele�ínském Nádra�í. Bude to asi del�í proces�.

U�ijte si trochu klidu a pohody. Jestli v�e dobøe dopadne,
setkáme se na Medovinì na hradì Vele�ín 26.prosince.

Výbor pro spolkovou èinnost: Ing. Karel Krejèí (pøedseda),
dal�ími èleny jsou: Jaroslav Bartizal st., Ing. Luká� Èerný,
Ing. Milan Proke�, Robert �ebesta

Obèanská komise: Zdeòka Kleinová (pøedsedkynì), dal�ími
èleny jsou: Marie Amchová, Anna Bohdalová, Marie Máèeová,
Marie Müllerová, Mgr. Iva Ol�anová, Helena Opekarová,
Zdeòka Papírová, Rù�ena Papou�ková, Marie Radová, Marie
Sumerauerová, Marie Uretschlägerová, Irena �áèková

Sociální komise: Rù�ena Hrdá (pøedsedkynì), dal�ími èleny
jsou: Lenka Bro�íková, Bc. Martin Hulík, Simona Indráèková,
Helena Persánová, Gabriela Proke�ová

Dovolte mi popøát vám hezký advent a vánoèní svátky.
A v novém roce na vidìnou!

Petr Vágner, starosta
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 panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
k  mým narozeninám a paní Kleinové za  milou náv�tìvu
a pøedání dárku.
                                                                                         Bu�tová

 tímto starostovi mìsta za blahopøání k  mým
75.narozeninám a k 91. narozeninám p. Karla �korvánka a za
milou náv�tìvu p. Marie Müllerové a Zdeòky Kleinové ze
sociální komise, které pøinesly dáreèky a posedìly s  námi
v �ivém rozhovoru a ve výborné náladì.
              Jiøí Hable a Karel �korvánek

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

            Valérie Trummerová

panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
k  mým narozeninám. Podìkování patøí i paní Kleinové za
pøedání dárku. Zároveò dìkuji za písemné pøání odborové
organizaci Jihostroje Vele�ín.

                  Marie Pokorná

 mìstskému úøadu za písemné
blahopøání a dárek k  mým narozeninám. Za gratulaci dìkuji
také odborùm Jihostroje.
                  Anna Rù�ièková

 panu starostovi ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
k mým narozeninám. Srdeèný dík za milou náv�tìvu a pøedání
dárku nále�í paní Maru�ce Amchové a paní Zdeòce Papírové.

                  Josef Petr

 Ing. Petru Vágnerovi za pøání k mým
ètyøiadevadesátinám. Dále dìkuji za milou náv�tìvu a pøedání
dárku paní Mgr. Ivì Ol�anové a   zároveò dìkuji Odborové
organizaci KOVO pøi a. s. Jihostroj Vele�ín za písemné
blahopøání.

Franti�ek �rámek

panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
k  mým narozeninám a paní Kleinové za  milou náv�tìvu
a pøedání dárku.
                     Vladimír Klenka

M� ve Vele�ínì dìkuje firmì Jihostroj, a.s. za sponzorský
dar. Z darované  èástky  byly zakoupeny  polytechnické
stavebnice do v�ech sedmi tøíd na�í M�, které dìti dostanou
ve vánoèní nadílce.
Tyto stavebnice u dìtí rozvíjí prostorovou pøedstavivost,

trpìlivost a hravou formou napomáhají získat zruènost.
                          Za M� ve Vele�ínì  Mgr. K. Kroupová Kuchaøová

 Pokud máte nìjaký námìt do rozpoètu, volejte nebo pi�te.
Pøeji v�em 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

Rok se s rokem se�el a opìt
je  tu  zima,  advent,  vánoce
a svátek Tøí králù. Tento svátek
oslavíme tradièním zpùsobem.
Tì�íme se na setkání s Vámi se
v�emi  7.  ledna  2023,  pøi
tøíkrálové sbírce. Zároveò prosím
dìti, které chtìjí koledovat , aby
se bìhem prosince pøihlásily
u paní Hrdé v Z�.
Za Farní charitu pøedem dìkuje
Zdeòka Kleinová.
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V  sobotu  19.11.2022  provedla místní
organizace rybáøského svazu slovení rybníku
Layreráku a pøipravuje ho k  dal�ímu odchovu.

 Foto Petr Skøivánek

Umístìní reliéfu  plastiky Ruce (odkazujícího k událostem
transportu smrti) v Z� Vele�ín 7. listopadu.
Autorkou je studentka VO ZU� Vele�ín Ane�ka Riegerová.

Vzácnou inspirací pro vznik umìleckého dílka je pamìtník této
události pan Vladimír Klenka, takté� student ZU� Vele�ín.
  Srdeènì Vás zveme k nahlédnutí do historie prostøednictvím
umìní.

M� ve Vele�ínì hledá brigádníka na  odklízení snìhu
v zimních mìsících v areálu M�.

Pøípadné dotazy pi�te na: ms.velesin@email.cz
nebo  volejte  na  telefonní  èíslo  380  331  241
(i na záznamník).                                 Dìkujeme
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  V�em na�im ètenáøùm ze srdce dìkujeme za pøízeò, kterou
nám projevovali celý rok 2022 a tì�íme se na dal�í na�e
setkávání v  roce následujícím. A to jak pøi pùjèování knih,
tak na nìjaké z dal�ích akcí, které v  knihovnì na pøí�tí rok
chystáme.
 Je�tì letos stihneme adventní koncert Lubomíra Hrdlièky,
který se koná v  knihovnì dne 13.12.2022. DUO Náhlá
zmìna bude hrát od  18:00 hodin.

 Hned v  lednu 2023 bude
mo�né  prohlédnout  si
výstavu Kláry Smolíkové
�Dubánek ve svìtì lidí�.
Klára  Smolíková  je
úspì�nou  a  oblíbenou
autorkou dìtských knih,
mimo jiné i knihy �Dubánek
a tajný vzkaz���, kterou si
letos  odnesly  dìti  z
pasování na ètenáøe.
 V�em náv�tìvníkùm na�í
knihovny pøejeme radostné
a klidné Vánoce a v Novém roce 2023 pøedev�ím pevné
zdraví, �tìstí a hodnì èasu na ètení.
 O v�ech novinkách i nadále budeme informovat na na�ich
webových stránkách anebo na na�em facebooku.
Provoz knihovny v prosinci
Knihovna bude otevøena naposled ve ètvrtek 22.12.2022
a znovu se otevøe v  pondìlí 2.1.2023.

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

Pøesvìdèit se, zda je povìstná tráva u sousedù zelenìj�í
ne� u nás, se zamìstnanci Domova pro seniory Kaplice letos
vydali dokonce dvakrát. Nejprve v  èervnu do rozpáleného
hlavního mìsta Portugalska do Lisabonu, kde mìli mo�nost
projít si nìkolik pobytových zaøízení pro seniory (obdoba èeských
domovù pro seniory) a vyslechnout si odborné pøedná�ky
pøibli�ující sociální systém v  Portugalsku.
  A jaká z  této exkurze vyplynula zji�tìní? Moøe a nebe jsou
v  Lisabonu skoro stejnì modré a tamní senioøi � navzdory
závratným èástkám za pobyt v  zaøízeních s péèí (a� 3  000
euro mìsíènì!), na které se èasto skládají jejich rodiny,  vypadali
spokojenì.
  Více formální ne� proslunìné Portugalsko pak byl kongres
�PÉÈE 4.0 � zmìna kompetence Vídeò 2022�, který se
v Rakousku konal v  posledních øíjnových dnech. Tématem
celoevropského kongresu pak byly výzvy, kterým èelí sociální
slu�by v  Evropì � namátkou napø. personální zaji�tìní sociálních
slu�eb, financování sociálních systémù, ale také tøeba globální
stárnutí populace a dlouhodobá péèe o její èleny. Kromì výzev
se diskutovaly i pøíle�itosti blízkých let: digitalizace (nejen)
sociálních slu�eb, zmìna dosavadního my�lení mana�erù,
udr�itelnost systémù a dal�í.
  I v  Rakousku byla pøíle�itost prohlédnout si tamní domovy
pro seniory � konkrétnì se jednalo  o domov ve mìstì Krems
a velkokapacitní pobytové zaøízení (témìø 400 lù�ek!) pøímo
ve Vídni. V  porovnání s  men�ím útulným zaøízením v  Kremsu
byl  dùraz  na
moderní pojetí
prostor a tech
nologií ve Vídni
znatelný.
  Jak je to tedy
se zeleností oné
trávy z  úvodu?
Èeská republika
má nastavenou
svoji  vlastní
cestu, která � co
do kvality péèe �
nezaostává  za
západní Evropou,
v nìkterých oblastech by se dala specifiènost èeského systému
pova�ovat dokonce i za výjimeènou (napø. dostateèná sí�
sociálních slu�eb dotovaných z  veøejných zdrojù a nevy�adujících
tak od klientù plnou úhradu za poskytnutou péèi  a slu�by). S
tìmito poznatky jsme se tedy vrátili z leto�ních zahranièních
cest a zálibnì si prohlí�íme vlastní trávník v  Kaplici, vìdomi si,
�e jeho kvalita a prosperita bude nadále vy�adovat ka�dodenní
práci  a odhodlání. Výsledky ale za to stojí, o èem� se mù�ete
pøesvìdèit � kdy� ne pøi osobní náv�tìvì, tak alespoò virtuálnì
�    prostøednictvím  videí  z  Domova  publikovaných  na
www.domovkaplice.cz v  sekci Video o Domovì.

Foto z Tvoøení v knihovnì
na prùvod andìlù  22.11.
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recenze knihy
    Buquoyové � rod pùvodem z
Pikardie ve Francii, jeho� pøíslu�níci se
zásluhou  váleèné  fortuny  stali
plnoprávnými obyvateli zemí Koruny
èeské a vlastníky nìkolika deskových
statkù. Bìhem více ne� tøísetletého
období ovlivòovali politické, hospodáøské
i kulturní dìní a zaslou�ili se o rozvoj
spravovaných panství.

Buquoyové v�ak nedosáhli vìhlasu
jako Schwarzenbergové, Lobkowiczové,
Kin�tí, �ternberkové èi Kolowratové �
proè? Odpovìdí na tuto otázku se zdá
být negativní posuzování prvního a posledního vlastníka buquoyských
statkù. V  pøípadì Karla Jiøího Buquoye (1885  1952), který do jisté
míry kolaboroval s  nìmeckou okupaèní mocí, je takové konstatování
oprávnìné, ale císaøský generál Karel Bonaventura Buquoy (1571 �
1621), od roku 1620 majitel panství Ro�mberk, Nové Hrady, Libìjovice,
�umberk, Cukn�tejn aj., byl dosud vnímán dosti jednostrannì. Tato
skuteènost v�ak ji� nemusí platit, nebo� objektivní pohled na jeho
osobu a celkové okolnosti lze nalézt v  nové knize s  názvem Karel
Bonaventura Buquoy a jeho doba.
    Publikace se skládá z  dvanácti kapitol od stejného poètu
autorù, kteøí jsou zárukou odbornosti. Rozdìlená je na dvì èásti o
známých i neznámých reáliích tøicetileté války (pìt kapitol) a osobì
Karla Bonaventury Buquoye i jeho rodinných a klientských vazbách
(sedm kapitol). Pøínosná je spolupráce badatelù ze zahranièí (Margarete
Buquoy, Lothar Höbelt, Olivier Chaline), jejich� statì pohledem �z
venku� dùkladnì vymezují prostor Buquoyova �ivota pøesahující
èeské hranice. Nejvíce nových informací, které zpochybòují za�ité
povìdomí, v�ak obsahují kapitoly napsané �domácími� historiky
(Tomá� Èernu�ák, Vladimír Hokr, Jan Kilián, Pavel Marek, Anna
Nováková, Vítìzslav Prchal, Tomá� Sterneck, Petr Vorel, Martin
Zelený).

Slo�itost tehdej�ích vojenských, ekonomických a mezilidských
vztahù si lze uvìdomit na �ivotech generála Buquoye  vítìze bitvy
u Záblatí, také obléhajícího svoje budoucí sídla Nové Hrady a Ro�mberk,
i jeho man�elky Marie Magdaleny Buquoyové z  Biglia (Olivier Chaline,
Jan Kilián, Vladimír Hokr), která se narodila v  Milánì, v  mládí pobývala
v  Bruselu, ve støedním i pozdním vìku v  jihoèeských Nových Hradech
a pohybovala se mezi tìmito mìsty v  èasech, kdy cestovat bylo
obtí�né. Pøesto posléze (Buquoy padl u Nových Zámkù v  roce 1621)
svìdomitì spravovala rodový majetek a zaslou�ila se o poèáteèní
ekonomickou obrodu svých panství. Také procesy pobìlohorských
konfiskací èi vztahy mezi potrestanými rebely a novými nabyvateli
jejich majetku jsou podrobeny objevné analýze � v  pøíslu�né kapitole
(Martin Zelený) plukovník Guillermo Verdugo poskytl dosavadnímu
majiteli panství Ma��ov Janu Jindøichu �tampachovi ze �tampachu
mo�nost pobývat na ma��ovském zámku po dobu tìhotenství jeho
man�elky a dokonce peníze na údr�bu nemovitostí � Vìcnì jsou také
popsány (Pavel Marek) skutky zástavního dr�itele Písku a nového
pána na Velharticích, Mokrosukách, Milièínì a Neustupovì generála
Martina de HoeffHuerty � jeho podíl na rekatolizaèním procesu není
zpochybnìn a podrobnì je objasnìn generálùv spoleèenský pùvod,
tudí� se nyní nejeví jako �krvavý apo�tol�, kterým byl pro obrozenecké
spisovatele.

Publikace je ètivá i pøes odli�ný styl psaní jednotlivých autorù
a proto lze ocenit práci jazykového korektora. Text knihy je doplnìn
o velký poèet èernobílých a barevných fotografií i rozsáhlý seznam
archivních pramenù (ze sedmi evropských zemí) a literatury, nechybí
genealogické tabulky. Fotografie jsou poøízeny ve vynikající kvalitì,
v  pøípadì památkových objektù v  aktuální podobì, pouze na snímku
hradu Ro�mberk je vì� Jakobínka je�tì pøed opravou.

V knize lze nalézt odpovìdi mj. na otázky, zda konání významného
mu�e  generála Karla Bonaventury Buquoye  bylo pozdìji zkresleno?
Existuje dìjinná spravedlnost? Ano i ne. Buquoy si majetek v  Èechách
(od císaøe Ferdinanda II. jej získal 6. února 1620 a tudí� nepatøil mezi
pobìlohorské koøistníky) neu�il. Zemøel 10. èervence 1621  padl
v boji, proto v  jeho smrti netøeba hledat dìjinnou spravedlnost,
obdobnì jako u jiných vojákù významného spoleèenského postavení
vìrných panovníkovi.

Pavel Marek, Anna Nováková (edd.) � Karel Bonaventura Buquoy
a jeho doba, ISBN: 9788088030683, 270 str., 1. vyd., Bohumír
Nìmec � Veduta, Èeské Budìjovice v roce 2022.
              Autor textu: Stanislav Vanìk

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: 2.12., 16.12., 30.12.
  Pátek: 13.1., 27.1.
  Pátek: 10.2., 24.2.
Pátek: 10.3., 24.3.

* Poznámka  týká se pouze ulic ve kterých byl tento systém
zku�ebnì zaveden. Nejedná se o plo�né opatøení pro celý
Vele�ín a okolí.

Pondìlí: 12.12., Úterý: 27.12.
Pondìlí: 9.1., 23.1.
Pondìlí: 6.2., 20.2.
Pondìlí: 6.3., 20.3.

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 subjektyj e provozní doba

pondìlí a� pátek        7:00 � 16:00
sobota          8:00 � 13:00

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725785422,
pavel.peroutka@email.cz

Vystoupení kapely  dne 4.11.2022



7

Pohádky  19.11.2022

27.11.2022  . Více pøinesema v lednovém èísle...
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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



9

èíslo 12  2022
 vydáno ve Vele�ínì dne 1. 12. 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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V  sobotu 12. listopadu 2022 probìhla ve Vele�ínì 6. Velká cena
Jihoèeského kraje v  rapid �achu, kterou poøádala �achová �kola
Vele�ín ve spolupráci s  �achovou univerzitou QCC Èeské Budìjovice.
Jedná se o seriál krajských turnajù, které poøádají �achové kluby v
Jihoèeském kraji.

Do Vele�ína se sjelo 66 mladých �achistù, kteøí soutì�ili ve ètyøech
výkonnostních kategoriích. Z  ka�dé Velké ceny poøádané v  roce
2022 postupuje ze skupiny D prvních pìt do skupiny C a první tøi ze
skupin C a B pak do vy��í skupiny.

Turnaje Velké ceny JK se hrají na 7 kol a zde jsou výsledky v�ech
ètyø skupin:

 1.  Marek Garabik (6 bodù) � �achová akademie V�TE Èeské
Budìjovice
 2.  Alexandr Gregor (5 bodù) � �achový klub QCC Èeské Budìjovice
 3.  Adam Martinkoviè (4,5 bodu) � �ACHklub Tábor

 1.  Marek Mrázik (5,5 bodu) � �ACHklub Tábor
 2.  Adam �krdle (5,5 bodu) � �ACHklub Tábor
 3.  Ludmila Svrchokrylová (4,5 bodu) � �ACHklub Tábor

 1.  Nela Martinkovièová (5,5 bodu) � �ACHklub Tábor
 2.  Karim Mountassir (5 bodù)  �achový klub QCC Èeské Budìjovice
 3.  Mark Shivairo (5 bodù) � �achová akademie V�TE Èeské Budìjovice
V  této skupinì uhrál  3,5 bodu, tedy rovných 50%, co�
je velmi dobrý výsledek.

 1.   (6  bodù)    �achový  klub  QCC  Èeské
Budìjovice/�achová �kola Vele�ín
 2.   (6  bodù)    �achový  klub  QCC  Èeské
Budìjovice/�achová �kola Vele�ín
 3.  �imon Tolar (5 bodù) � TJ Spartak Kaplice
 4.  Samantha Kadlecová (5 bodù) � �ACHklub Tábor
 5.  Eliá� Dìdek (5 bodù)  �achová akademie V�TE Èeské Budìjovice
V  pøedcházející 4. a 5. Velké cenì se podaøilo postoupit do vy��í
kategorie �C� tøem chlapcùm z  �achové �koly Vele�ín, tak�e v
poslední Velké cenì tohoto roku, která se uskuteèní 17.12. 2022,
bude moci ve skupinì C startovat tato pìtice chlapcù:
 1.  Matìj Dolan � Z� Vele�ín / �achový klub Olympia Èeské Budìjovice
 2.  Tomá� Dvoøák � Z� Vele�ín / neregistrován
 3.  Samuel Klenka � MaZ� Svatý Jan nad Mal�í / �achový klub QCC
Èeské Budìjovice
 4.  Luká� Tlapa � Gymnázium Trhové Sviny / �achový klub QCC
Èeské Budìjovice
 5.  Antonín Síkora � Z� Vele�ín / �achový klub QCC Èeské Budìjovice
Chlapci nav�tìvují rùzné �koly, jsou registrováni v  rùzných �achových
klubech nebo nejsou vùbec registrováni, av�ak jedno má tato pìtice
chlapcù spoleèné � v�ichni trénují a jsou pøipravováni v  �achové
�kole Vele�ín.

Dále ve skupinì D vyu�ilo mo�nosti startovat v  domácím prostøedí
osm �ákù, kteøí byli na svém úplnì prvním turnaji:

 (4 body ze 7 partií),  3,5 bodu,
 a   oba 3 body,  a

 oba 2,5 bodu,  1,5 bodu a  1 bod. Tato
skupina dìtí dosáhla výborných a pìkných výsledkù, proto�e ka�dý

Kdy� si na stránkách mìsta
otevøete  zálo�ky:  volný
èas/sport/tenisový klub LTC Vele�ín
, tak si pøeètete spoustu zajímavých
informací  o  jeho  zalo�ení,
fungování, významných úspì�ích
hráèù  za  dlouholetou  historii.
Iniciátorem  a  organizátorem
výstavby sportovního areálu pod
továrnou byl pan Miroslav Tomeèek,
kterému bylo v  roce 2001 za jeho
celo�ivotní, obìtavou a nezi�tnou
práci v  oblasti sportu udìleno
èestné obèanství mìsta Vele�ín.
  Ale kdy� se vrátíme v  èase do roku 1961, kdy pan Tomeèek
otevøel 1. roèník tenisové �koly, zjistíme, �e tehdy se pøihlásil 10letý
Vladimír Mike�.  Sportovní základy u� mìl za�ité, nebo� dìtství pro�il
na Jaro�ovì osadì mládí, kde ho k  zdravému pohybu vedlo �est
bratrù jeho maminky. Hráli volejbal, nohejbal, tenis, plavalo se v
Mal�i. Kdy� k  tomu pøièteme neustálý pohyb v  pøírodì (bìhání po
stráních, lezení po stromech), tak získal mr�tnost, obratnost, dobré
reflexy, které ho pak pøi rychlých a tvrdých sportech ochránily pøed
zranìními. Jak sám øíká, �e i kdy� dìlal za celý �ivot jedenáct druhù
sportu, mìl jen jeden výron kotníku. Zde si dovolím pøipojit i mùj
názor, �e døív byly dìti odolnìj�í, fyzicky flexibilní. Dnes (s  mobily,
poèítaèi a po covidové stopce) udìlat kotrmelec nebo skok pøes kozu
= z  jejich pohledu jsou to pohybové prvky, které zvládne jen cirkusový
artista. Jen�e stáøí pak vystaví úèet z  lenosti, proto�e tìlo se pøi pádu
neumí stoèit do klubíèka, atd. O to více je cenné, �e pan Mike� se o
své poznatky z  mládí dìlí i jako trenér v  tenisových kempech pro
dìti. Jména svìøencù, které trénoval, si zapisoval, a v  jeho seznamu
je na ètyøi tisíce jmen. Trénoval v�echny hráèe a hráèky z  Vele�ína,
kteøí se dostali do ligy, tehdej�í jednièku v  kraji Jana Maxu, a nejvý�e
se umís�ovala Vladimíra Uhlíøová � byla ve svìtové �pièce ve ètyøhøe
(trénoval ji od jejích 12 do 35 let).  Navíc tehdy v  èeskobudìjovickém
klubu spolu s  výkonným øeditelem p. Vaníèkem (kdy pan Mike� byl
trenér a souèasnì kapitán toho �estièlenného dru�stva) dokázali sedm
let být v  první lize tenisových dru�stev, a dvakrát jejich tým hrál o
postup do extraligy.  Po roce 89 se vrátil do klubu LTC Libra jako
sportovní øeditel a trenér, v  souèasnosti je v  LTC Vele�ín, z.s.,
pøedsedou.
   Jinak sám pan Mike�, kdy� mu nebylo ani tøicet, dokázal hrát za
Kohinoor v  tenisu Národní ligu, ale zároveò byl skvìlý i ve volejbale
za Pedagogickou fakultu, v  krajském pøeboru v  badmintonu, a ve
stolním tenise za Vele�ín (pøíle�itostnì si ho zahrál i s  M. Orlowskim
a J. Dvoøáèkem, kteøí za ním jezdili, aby je uèil tenis). Kdy� k  výètu
jeho oblíbených sportù, které v  mládí zvládal, pøipoèteme fotbal,
basketbal, nohejbal, tak nikoho nepøekvapí, �e jako místostarosta
Vele�ína hájil zájmy sportovních oddílù. Uvìdomoval si, jak je pro
mláde� dùle�itá ka�dá sportovní aktivita, a prosazoval maximální
finanèní podporu klubùm, nebo� dobøe znal, co jejich provoz obná�í
za po�adavky na areály, vybavení, èinnost. Pomáhal i novì vznikajícím
oddílùm, aèkoliv nìkteré vydr�eli krátce (napø. box), ale tøeba stolní
tenis je tu u� dvacet let. Av�ak bez jeho spolupráce s  vedením
Jihostroje, kdy i s  panem starostou Mgr. J. Klímou vyjednali mo�nost

získal nìjaké body. Za pozornost stojí skuteènost, �e ètyøi chlapci z
této skupiny mají za sebou pouhých pìt mìsícù tréninku, zbývající
ètyøi zaèali docházet na tréninky dokonce a� v  polovinì záøí, tedy
pøed dvìma mìsíci.

V�echny dìti na�í �achové �koly mìly velkou radost ze hry a chtìjí
se úèastnit dal�ích turnajù, a tak se budou moci dále zlep�ovat
a rozvíjet.

Turnaj probíhal ve dvou hracích sálech � skupina A+B v  zasedací
místnosti v  1. patøe a skupina C+D v  sále kina. Roz�íøená kavárna
Relax, kde se podával i obìd pro v�echny úèastníky turnaje, se stala
dobrým doèasným zázemím pro rodièe.

Ukázalo se, �e KIC mìsta Vele�ín je velmi dobrým místem pro
poøádání velkých �achových turnajù. Vele�ín se tak tímto turnajem
zaøadil mezi mìsta jako Èeské Budìjovice, Tábor, Písek a Nové Hrady,
kde mláde�nické turnaje v  rapid �achu probíhají opakovanì ji� mnoho
let.

Závìrem bych chtìl podìkovat Radì mìsta Vele�ín za finanèní
podporu na vìcné ceny pro v�echny úèastníky turnaje, kolektivu KIC
mìsta Vele�ín za výpomoc pøi turnaji a kolektivu jídelny SO� ve
Vele�ínì, který pøipravil obìd pro úèastníky turnaje a jejich doprovod.

Zdenìk Lovèík
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se koná 16.12. v  kinì Vele�ín od 18:00.
Na programu je pøijímání nováèkù do oddílu, zkou�ky na vy��í technické
stupnì a oslava jednoho velkého jubilea. Na závìr nebude chybìt
tanec. Srdeènì zveme rodièe a na�e pøátele.

Leto�ního mistrovství Èeské republiky pro èerné a èervené pásky
se zúèastnilo pøes 300 závodníkù v�ech vìkových kategorií. Také
na�e �kola vyslala do bojù o mistry republiky celkem devítièlenný
tým ve slo�ení:
Star�í �ákynì Eva Lejsková, mlad�í junioøi Vojtìch Opekar a David
Václavík, star�í junioøi Antonín Vorel, Jakub a Matìj Císaøovi, veteráni
Franti�ek Jeøábek, Jan Kubín a Radek Adamèík, který v  té dobì je�tì
nemìl pøiznán èerný pás a byl nucen závodit v  seniorské kategorii.
Zaènu posledním jmenovaným, který aè veterán, byl o mnoho mlad�ím
závodníkùm rovnocenným soupeøem. Svìdèí o tom krásné tøetí místo
ze sportovního boje. Mistrovství bylo rozvr�eno do dvou dní a hned
v  prvním dni jsme v  na�ich øadách mìli mistry republiky. Postarali
se o to Franti�ek Jeøábek s  Janem Kubínem a Evou Lejskovou. Navíc
Franti�ek si odvá�el krásný pohár za nejúspì�nìj�ího veterána
mistrovství.

Druhý den byla na poøadu soutì� juniorù, která bývá tradiènì
nejvíce obsazena. Na�i junioøi dìlali co mohli a výsledkem byla krásná
støíbrná medaile Davida Václavíka z  povinných sestav, bronzové
medaile bratrù Císaøových ze sportovního boje a dal�í bronzové z
týmového klání. Kompletní výsledky mistrovství jsou uvedeny ní�e.
Byl to nároèný víkend a na�e �kola se musela roztrhnout, ne na dva
kusy jako Lucius v  Hrátkách s  èertem, ale na tøi! V  tento termín se
toti� konala velká oslava v  na�em spøáteleném oddílu Taekwondo
Bad Leonfelden a to 75. výroèí zalo�ení tamního Sport Union. Vedoucí
taekwondo Bad Leonfelden Wolfgang Bräuer, který je zároveò
pøedsedou Sport Unionu, po�ádal nìkteré èleny o ukázku, které se
zhostili s  úspìchem pøed plným sálem Robert Ondráèek, Milan Proke�
ml., Jiøí �rámek a Jiøí �vec. Tøetí akcí byl maturitní ples Luká�e Sluky,
kterého pøi�la podpoøit více jak desítka na�ich èlenù. Prostì se v  tom
na�em klubu nenudíme!

Star�í �ákynì: Eva Lejsková 1.místo, sportovní boj, 3.místo, povinné
sestavy
Mlad�í junioøi: David Václavík 2.místo, povinné sestavy
Star�í junioøi:  Jakub Císaø 3.místo, sportovní boj
    Matìj Císaø 3.místo, sportovní boj
Junioøi tým:  3.místo, povinné sestavy
    3.místo, sportovní boj
Senioøi:    Radek Adamèík, 3.místo, sportovní boj
Veteráni:  Franti�ek Jeøábek, 1.místo, povinné sestavy, 1.místo,
sportovní boj, 2.místo, silové pøerá�ení, pohár Nejúspì�nìj�í veterán
MÈR 2022
  Jan Kubín, 1.místo, sportovní boj, 2.místo, povinné sestavy
TKD Vele�ín celkovì 7.místo se ziskem 4 zlatých, 3 støíbrných, 6
bronzových medailí

pronájmu prostoru, kde je nyní sportovní hala, bychom nemìli kde
hrát. I po letech mu nepøestávám být vdìèná.
   Øíká se: silný se postará o sebe, silnìj�í se postará o ostatní.
Ka�dý pøedseda klubu hájí zájmy svého oddílu, ale jen nìkteøí se umí
zastat i tìch druhých.

Takových lidí je málo a mìli bychom si jich vá�it, a mìli by mít
rozhodující hlas, ne jen poradní, za nimi jsou toti� vidìt úctyhodné
výsledky! A pan Mike� je èlen výkonného výboru Jihoèeského
tenisového svazu a hlavní trenér Jihoèeského tenisového støediska
pro mláde� se sídlem v  Èeských Budìjovicích.

Tento medailonek sice nestihl krásné �ivotní jubileum, proto�e
pan Mike� oslavil 70. narozeniny loni, ale chce poukázat na to, �e
èlenové Syndikátu jihoèeských novináøù vybrali 12 významných
osobností Jihoèeského kraje a z  jejich rozhovorù vznikla kniha s
názvem: � Jak nepromarnit �ivot �. Její slavnostní køest probìhne
7.12.22 v  Èeských Budìjovicích v  Technické a vìdecké knihovnì
od 17 h, pak bude následovat autogramiáda.
   Vá�ený pane Mike�i, za vele�ínské sportovce si Vám dovoluji
pogratulovat k  tak èestnému ohodnocení Va�í celo�ivotní práce v
oblasti sportu, jste velkou inspirací pro ostatní, a do dal�ích let pøeji
pevné zdraví a neutuchající �ivotní sílu.

                                                                         D. Javoøíková

Franti�ek Jeøábek na stupních vítìzù

Dne 6.11. za�ilo vele�ínské taekwondo velký svátek. Poprvé v
historii �koly Èeský svaz Taekwondo ITF umístil celorepublikové
zkou�ky na èerný pás do mìsta Vele�ín. A nutno podotknout, �e po
právu. Z  celkových 29 uchazeèù, poèínaje prvním a konèe �estým
danem, jich bylo hned 14 z Vele�ína. Nejmlad�ímu bylo 22 let
a nejstar�ímu 59 (!). Velká vìt�ina zaèala cvièit taekwondo v  ji�
pokroèilém vìku, s  dìtmi, jako doplnìk pohybu, èi mo�nost prota�ení.
Svou pílí dokázali, kam je mo�no se posunout. Krásný pøíklad toho,
�e pøíprava na trénincích, soustøedìních a teoretických �koleních
udìlala své a poèetná skupina divákù mohla gratulovat novým èerným
pásùm v Taekwondo �kole Vele�ín:

1.dan:
Petr Fischer, Josef �evèík, Jiøí �vec, Filip Putschögl, Petra Kuèerová,
Radek Adamèík, Martin Müller, Josef Cvik, Jiøí �rámek, Matyá� Rube�

4.dan:
Pavel �íhovec, Milan Rouha, Radek Sluka, Dominik Sluka
V�em velká gratulace a uznání!!!

P.S. videa z  danových zkou�ek, ze soustøedìní a dal�í informace
najdete na www.tajky.cz
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na Sídli�ti Vele�ín,
tel. 703 820 354, volné ihned.
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