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    úvodem mi dovolte omluvu. Vím, �e øadì z vás zkomplikovala
uzavírka  námìstí  cestování  vozem  po  Vele�ínì.  O  pøesném
termínu opravy jsme se dozvìdìli na poslední chvíli, a tak jsme
vás  nestihli  vèas  informovat  o  dopravních  omezeních.  Malou
útìchu  je,  �e  firma  stihla  práce  rychleji,  ne�  se  pøedpokládalo
a komunikace byla tak døíve prùjezdná. Vìøím, �e i vy oceníte
nový povrch bez dìr a výmolù.

Mám  pro  vás  dobrou  zprávu!  Mìsto  uspìlo  se  �ádostí
o dotaci na podchod pod E55, a tak, pokud v�echno klapne, mìli
bychom u� pøí�tí  rok dojít bezpeènì na vlakovou zastávku a k
zahrádkám.  Souèasnì  s  podchodem  by  mìla  být  vybudována
dlouho  pøipravovaná  køi�ovatka,  která  zaruèí  bezpeènìj�í
odboèování do Vele�ína. Pevnì vìøím, �e obì akce dotáhneme
úspì�nì do konce.

S pøíchodem  letního poèasí  nás  èeká  øada  zajímavých akcí
pro  veøejnost,  na  které  se  urèitì  v�ichni  tì�íte,  stejnì  jako  já.
  V èervnu se koná tradièní dìtský den a festival Pomal�í (15.
èervna),  kdy  na�e  námìstí  o�ije  na  celý  den muzikou,  tancem
a historickými scénkami.

Pøipomínám,  �e  se
prostøednictvím  fotografií
nebo poslaných pohledù  lze
zapojit  do  nové  soutì�e
"Vele�áci  na  cestách".  Kdo
se vyfotí  s vlajkou Vele�ína
na co nejvzdálenìj�ím místì
zemìkoule,  vyhraje  od
Kulturního  a  informaèního
centra poukázky na nìkterou
z poøádaných akcí.

Podrobnosti  naleznete  na  webu  mìsta  nebo  vám  je  sdìlí
právì v KIC.          Petr Vágner, starosta

Pietní akt u rodného domu Prokopa Brázdy  váleèného pilota RAF, dne 6. kvìtna

     Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2019
ve vý�i 660 Kè na jednoho poplatníka je splatný do 30. 6. 2019
(dle  OZV Mìsta  Vele�ín  è.  3/2018  o  poplatku  za  komunální
odpad).

     Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, pøi její� èinnosti na
území mìsta vzniká komunální odpad, zejména, která je pøihlá
�ena  na  území mìsta  k  trvalému  pobytu,  jako�  i  ta,  která má
k nemovitosti nebo  její èásti urèené k bydlení na území mìsta
právo vlastnické nebo právo u�ívací (i odvozené) svìdèící právu
nájemnímu èi podnájemnímu a pokud  takto nemovitost, èi  její
èást, za úèelem pobytu ve mìstì u�ívá.

.
     Poplatek lze

uhradit v pokladnì
MìÚ nebo pøevod
ním pøíkazem na
è. úètu:

,
který je veden
u Èeské spoøitelny,
a.s. Variabilní
symbol uveïte ve
tvaru: èíslo popisné
a koncové è. 4.

     Nebudeli
poplatek uhrazen
vèas nebo ve
správné vý�i, bude
vymìøen platebním
výmìrem.

     EO MìÚ
Vele�ín

Lazebnický den  11.kvìtna na Kantùrkovci

Nový chodník a rekonstrukce
komunikace na Nádra�í

Stavba urnového háje
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  Mateøské centrum Vele�ínské klubíèko
I v èervnu si mù�ete pøijít s dìtmi pohrát do na�eho mateøského
centra Vele�ínské klubíèko. Tì�íme se na Vás ka�dou støedu od
9:30 do 11:30, je v�ak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin,
poté se vstupní prostory uzamykají. Kde nás najdete? Ve druhém
patøe  základní  �koly  nad  mìstskou  knihovnou.  S  sebou  si
nezapomeòte  pøezùvky  pro  sebe,  své  dítì  a  pøíspìvek  ve  vý�i
30 Kè za  rodinu. O  letních prázdninách bude provoz klubíèka
omezen, na pravidelná støedeèní setkání se budeme tì�it zase a�
v záøí.
Ve ètvrtek 25.4. jsme se jako ka�dý rok touto dobou se�li na akci
UKLIÏME  SVÌT,  abychom  uklidili  dìtská  høi�tì  a  pøilehlé
prostory. Se�lo se nás dost a �lo nám to hezky od ruky. V�em
zúèastnìným moc dìkuji za pomoc. (foto na str.2)
V  pondìlí  20.5.  jsme  poøádali  semináø  první  pomoci  u  dìtí.
�kolení  vedla  Mgr.  Kuncová  zdravotní  záchranáøka  �  moc  jí
dìkujeme za super akci
Srdeènì Vás zveme ve støedu 5.èervna v 10h do prostor klubíèka,
kde bude pro na�e nejmen�í pøipravený �dìtský den� plný her,
soutì�í  a  jiné  zábavy. Nebude  chybìt  ani  drobná  odmìna  pro
zúèastnìné, tak je na co se tì�it :)

Hanka Trávníková

  a  panu  starostovi,
Jednotì Kaplice za pøání a dárek k narozeninám. Dále také dìkuji
za  pøání  Jihostroji.  Je�tì  dìkuji  paní  Summeraurové  a  paní
Amchové za pøíjemnou náv�tìvu.                                    Fesl Jan

 Mìstskému úøadu Vele�ín a panu starostovi za pøání
a  dárek  k mým  narozeninám.  Zároveò  dìkuji  ZO OS KOVO
Jihostroj Vele�ín  za blahopøání. Podìkování  také paní Radové
a paní Papou�kové za milou náv�tìvu.

                Jiøí Tolar

  za  milé  blahopøání  k  narozeninám
p.starostovi  ing.Petru  Vágnerovi,  zároveò  své  rodinì  za
pozornost a dobrou náladu. Dále pí.Zdeòce Kleinové a Maru�ce
Müllerové  dìkuji  za  v�e  dobré  a  pohodové.  Také  mi  udìlalo
radost  dal�í  pøáníèko  od  Matyá�ka  Grznárika  z  II.B.  Je  jako
vycházející hvìzdièka �pøíkladná�.

              Dìkuji v�em Rypková

  Ing.  Vágnerovi  za  blahopøání
k mým narozeninám a paní Papou�kové a Radové za pøíjemnou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku.  Podìkování  za  pøání  patøí  té�
odborové organizaci Jihostroje.

Jan Bláha

  V nedìli 12. kvìtna jsme oslavili v sále kina Den matek. Moc
dìkuji v�em, kteøí svým vystoupením udìlali maminkám radost.
Tøídì My�ek, se kterou nacvièily pásmo písnièek a básnièek paní
uèitelky  L.  Kukaèková  a  P.  Kohoutková.  Pìveckému  sboru
Ko�ata, pod taktovkou paní uèitelky I. Ol�anové a za klavírního
doprovodu  V.  Janèáøové.  Dále  dìtem  z  orchestru  ZU�  pod
vedením  paní  uèitelky  M.  Bù�kové  a  taneènímu  krou�ku,  se
kterým nacvièila veselé taneèky paní uèitelka L. Korbelová.

Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Dìkuji na�im vele�ín
ským  hasièùm  za  pomoc
pøi  stavìní  májky,
zorganizování her pro dìti
i  dozor  pøi  lampionovém
prùvodu  a  pálení
èarodìjnice.  Díky  i  za
dal�í  pomoc  pracovní
skupinì  mìsta  Vele�ín
a za spolupráci mìstským
strá�níkùm.
  A  samozøejmì  v�em
dìtem,  maminkám
i  tatínkùm,  kteøí  s  námi  májku  zdobili  (  tentokrát  byla
nejoblíbenìj�í barva rù�ová )�.

Hanka Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Skautský  oddíl  ve  Vele�ínì  se  po  del�í
odmlce  znovu  otevírá  novým  zájemcùm. Od
záøí  leto�ního  roku  pøijímáme  dìti  do  11  let
vìku.

Skauting  uèí  dìti  být  souèástí  party,  ale  i  samostatnosti,
nabízí zá�itky z pobytu v pøírodì, ale i mimo ni, a spoustu her
a  jiných  kreativních  èinností.  Více  o  skautské  organizaci
a  programu  se  mù�ete  dozvìdìt  na  webových  stránkách
www.skaut.cz.

Schùzky oddílu se budou konat ka�dou støedu v odpoledních
hodinách,  termín  první  schùzky  a  pøesného  èasu  zveøejníme
v prázdninovém zpravodaji. Èlenské pøíspìvky se platí v�dy na
�kolní rok a pro rok 2019/20 budou 900 Kè.

Prosíme  pøípadné  budoucí  zájemce  o  èlenství  o  zaslání
pøedbì�né  pøihlá�ky  do  30.  èervna  na  emailovou  adresu
kvetatosilova@seznam.cz  (jméno,  pøíjmení,  vìk  dítìte).
Na  stejnou  emailovou  adresu  mù�ete  smìøovat  i  jakékoli
dotazy, které se týkají skautské èinnosti.

Tì�í  se  na  vás  tým  zku�ených  vedoucích  Kvìta  Kvítko
To�ilová, Markéta Peggy Vrchotová, Jana Ferda Hanu�ová, Jana
U�ovka Bu�tová a Roman Frankie Vrá�ek.

V  sobotu  27.  dubna  2019  jsme  opìt  spoleènì  pøivítali
nejmlad�í èlovíèky do na�eho mìsta.  Jarního vítání obèánkù se
s rodièi zúèastnili:

Helmová Michaela, Kothánková Lenka, Bauer Vojta,
Harvanová Vanesa, Holá Natálie, Hyn�tová Tereza,
Charwot Eliá�, Nowakovi David a Luká�,
�teflová Rozálie Ines, Valachová Monika a Písek Václav.

Hodnì zdraví, spokojenosti,  lásky a  trpìlivosti pøi výchovì
Va�eho dì�átka Vám v�em pøeje za obèanskou komisi

Zdeòka Kleinová.

V  uplynulých  dnech  jsme  mohli  se  �áky  II.  stupnì
vyslechnout zajímavé historické pøedná�ky.

Dne  16.  4.  2019  nav�tívil  na�i  �kolu  PhDr.  Jiøí  Petrá�
z  èeskobudìjovického  muzea  a  seznámil  �áky  devátých  tøíd
s událostmi ve Vele�ínì a okolí v prùbìhu II. sv. války; ve druhé
pøedná�ce  hovoøil  o  bytové  výstavbì  v Èeských Budìjovicích
v  50.  a  60.  letech  20.  století.  Napøíklad  málokdo  u�  dnes  ví,
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�e  první  panelové  domy  byly  v  Budìjovicích  postaveny
na Lidické tøídì.

Obsáhlej�í  èasovì  i  tematicky  byl  historický  den  s  panem
Raèákem v pátek 3. 5. 2019. Pan Raèák nav�tìvuje na�i �kolu
v tuto dobu pravidelnì u� po mnoho let a jeho vyprávìní je v�dy
zajímavé.  V  tomto  roce  si  pro  6.  tøídy  pøipravil  vyprávìní
o  pravìku,  pro  sedmáky  o  historickém  vzniku  Vele�ína,  pro
osmáky o historii Vele�ína za II. svìtové války a pøi osvobození
a �áky 9. tøíd seznámil se zatopeným Lipenskem. Jestli bylo jeho
vyprávìní  pro  �áky  pøínosné, mù�ete  posoudit  z  následujících
postøehù �ákù 6. a 9. tøídy.                             Eva Bicková
  Pan  Raèák  nám  vyprávìl  o  tøech  pravìkých  dobách:
kamenné, bronzové a �elezné. O ka�dé z nich nám vyprávìl nìco
víc, ne� jsme se uèili. Ukázal nám v prezentaci kostru medvìda
a  pak  skuteèné  nástroje,  které  si  lidé  v  této  dobì  vyrábìli
z pazourku.           Natálie Seltenreichová 6. B
  Líbilo  se  mi,  �e  to  mìl  pan  Raèák  pøipravené  a  �e  nám
ukazoval  konkrétní  vìci,  napøíklad  jsme  se  dívali,  jak  se
opracovává pazourek. Máme �tìstí, �e dal�í pøedná�ku s panem
Raèákem budeme mít v lese!                  Nikola Vykouková 6. B
  Z  pøedná�ky  pana  Raèáka  si  pamatuji,  �e  nám  ukazoval
pomùcky  a  nástroje,  které  pou�ívali  lidé  v  pravìku,  napø.
kamennou  sekeru,  nù�  z  pazourku  atd.  Nejvíce  se  mi  líbilo
vyprávìní o dobì �elezné. Ten nù�, který pan Raèák sám vyrobil,
se mi moc líbil.               David �áèek 6. B
  Nevìdìl jsem, �e mamut mìl jenom ètyøi zuby. Zaujalo mì,
jak si v pravìku vyrábìli zbranì, jak udìlali hrot �ípu z ú�tìpù.
Zajímalo mì, jak to, �e mìli najednou úrodnou pùdu, ovce, kozy,
a taky, �e døív nebyla ani jedna elektrická vìc, a stejnì si i bez
elektriky poradili.        Franti�ek Drgoòa 6. B
  To  jsem  nevìdìl,  �e  si  zub  mamuta  mù�eme  splést
s kamenem!           Michal Hovorka 6. B
  Kdy�  lovili  mamuty,  nahnali  je  na  kraj  útesu,  a�  mamuti
spadli dolù, a potom je zabili mu�i, kteøí na nì dole èekali. Oheò
rozdìlávali køesáním kamenù o sebe, tøením dvou klackù a pak
nìco jako vrtáním, �e praèlovìk toèil klackem opøeným o kámen
a vyletìla jiskra.          Tereza Leebová 6. B
  Zaujalo mì,  jak  v  té  dobì  obchodovali.  Bronz  natavili  do
høiven  nebo  �eber  a  pou�ívali  ho  jako  platidlo.  A  taky
obchodovali s pazourky. Pazourek je velmi køehký kámen, kdy�
do nìho bouchneme, rozpadne se na malé i velké èásti. Dají se
z nìj vyrobit pilky, sekyry, no�e,� I  lov mì zaujal. Tøeba jak
chytali mamuta. I zemìdìlství bylo zajímavé. Musela být tì�ká
práce kopat do zemì kamennými nebo døevìnými nástroji.

 Vít �tudlar 6. B
  Mnì  se  nejvíc  líbil  batoh  z  kù�e  a  ohnutých  klacíkù.  Pan
Raèák  si  ho  vyrobil  podle  skuteèného  batohu,  který  se  na�el
u zmrzlého mu�e v Alpách.                               Marek Týra 6. B
  Povídání  od  pana  Raèáka  bylo  ú�asné,  hodnì  mì  zaujalo
�típání pazourku, køesání ohnì a stará kudla. Na �kolním výletì
se urèitì pokusím vyrobit si kudlu.              Tomá� Pokorný 6. B
  Pøekvapilo mì,  �e  pan Raèák  pracoval  v muzeu  a  v  lebce
pravìkého medvìda objevil díru, proto�e to zvíøe mìlo rakovinu.
A proto zemøelo tak brzo.                                 Libor Tomka 6. B
  Kdyby byl pan Raèák mùj pan uèitel,  tak by mì moc bavil
dìjepis.                      Luká� To�er 6. B

  Urèitì  si  chci
zkusit  na  �kolním
výletì  vyrobit  nù�
nebo  nìco  jiného,  co
budeme  zkou�et.  A
urèitì  si  budu  chtít
zkusit  rozdìlat  oheò.
Aneta �áková 6. B
  V  pravìku  vyrá
bìli  hroty  zbraní
z  pazourkù.  Museli
jím  �etøit,  proto�e
pazourek  se  dová�el
z  ciziny.  Lovili
mamuty  a  skalní
medvìdy.  Ráda  bych
si nìkdy zkusila rozdìlat oheò nebo støílela z luku. Tì�ím se na
�kolní výlet, kde to budeme prý zkou�et!

Ane�ka Ondøichová 6. B
  Pan  Raèák  a  jeho  pøedná�ky mne  v�dy  fascinují.  Pøi  jeho
vyprávìní  se  nikdy  ani  jedinou  minutu  nenudím.  Letos  nám
pøedná�el o Lipnu pøed zatopením a po zatopení,  bylo  to  jako
v�dy velice zajímavé.                                     Tomá� Dvoøák 9. B
  Dozvìdìla  jsem  se,  co  v�echno  muselo  �zmizet�,  aby  se
pøehrada  mohla  postavit.  Napø.  Dolní  Vltavice  byla  celá
zatopená.                Nikola Maurencová 9. B
  První plány pøehrady vznikly kvùli povodním v letech 1890
a 1920. Pøehrada byla vybudovaná v letech 1952 � 1959. Délka
pøehrady  je  42  km  a  �íøka  5  km.  Dozvìdìl  jsem  se,  �e  kvùli
pøehradì  bylo  zaplaveno  nìkolik  domù  a  také  celá  Horní
Vltavice. Také skonèily grafitové doly.                 Petr Cipín 9. B
  Z  Horní  Vltavice  zùstala  stát  kaple,  kterou  postavili
obyvatelé poté, co skonèil mor. Pohøbili tam u ní obyvatele, kteøí
umøeli na mor.                                    Eva Kuncendörferová 9. B
  Páteèní  pøedná�ka  o  Lipenské  pøehradì  a  okolí  mì  velmi
zaujala. Dozvìdìla jsem se spoustu zajímavých vìcí, napøíklad
�e  pod  vodou  se  nacházejí  rùzné  vesnice  a  �e  ve  skále  je
vybudovaná vodní elektrárna, do které se mù�eme dostat pomocí
výtahu.           Veronika Kratochvílová 9. B

  V  na�í  �kole  se  podaøilo  uskuteènit  nìkolik  skvìlých  akcí,
o kterých bychom se s vámi, ètenáøi Vele�ínského zpravodaje,
rádi podìlili. Na zaèátku dubna strávila skupina �ákù výtvarného
oboru  vedeného  p.  Ivou  Hulíkovou  den  v  keramické  dílnì  p.
Vladimír  Marka.  Spoleènì  tvoøili  keramickou  mozaiku,  která
bude  umístìna  na  podlahu  dvorany  v  nové  budovì  �koly.
Na výsledek se v�ichni moc tì�íme.
  Konec dubna pøinesl hned dvì velmi milé události. S dìtmi,
které  docházejí  do  vy��ích  roèníkù  hudební  nauky,  jsme
nav�tívili  operní  pøedstavení  Benjamina  Brittena  Kominíèek
v Jihoèeském divadle. Pøed samotným provedením dìtské opery
jsme si mohli prohlédnout i zákulisí divadla.
  Mìli  jsme  velkou  èest  v  na�í  �kole  pøivítat  výtvarnici
p.Kateøinu �edou, která je dr�itelkou mnoha presti�ních ocenìní,
jako  jedna  z  mála  èeských  umìlcù  vystavovala  v  londýnské
galerii Tate Modern a roku 2017 získala ocenìní Architekt roku.
Pracovala  se  dvìma  skupinami  dìtí  z  výtvarného  oboru.
S  napìtím  jsme  oèekávali,  jaké  ovoce  celá  akce  pøinese,
a  s  potì�ením  mù�eme  øíci,  �e  na�e  vzájemná  spolupráce  se
natolik zamlouvala obìma stranám, �e jsme s p. �edou domluvili
na pokraèování na�eho projektu.

1.  èervna  se  na�i  �áci,  kteøí  jsou  zapojeni  do  Jihoèeského
violoncellového  orchestru,  zúèastnili  velkého  koncertu
vynikajících souborù z celé republiky ve Vald�tejnské zahradì
Senátu ÈR v rámci celostátního happeningu ZU� OPEN, který
poøádá  Nadace  Magdaleny  Ko�ené.  V  Jihoèeském
violoncellovém orchestru spolu hrají �áci, absolventi a uèitelé 7
základních umìleckých �kol Jihoèeského kraje a na�e �kola celý
projekt  zaji��uje  organizaènì.  Velkou  podporou  byl  finanèní
pøíspìvek  senátora  Ing.  Tomá�e  Jirsy,  který  pomohl  uhradit
náklady na dopravu orchestru.

Za Základní umìleckou �kolu
Marie Procházka �tanglová
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  Rádi bychom vás pozvali na následující akce poøádané na�í
�kolou:

6.  èervna  od  17:00  vystoupí  �áci  houslové  tøídy  p.  Marie
Bù�kové v koncertním sálku ZU�.

V  úterý  11.  èervna  probìhne  od  17:00  závìreèný  koncert
v koncertním sálku ZU�.

V nedìli 16. èervna vystoupí na�e dvì violoncellistky Marie
Rouhová a Kateøina Korbelová v pra�ském Rudolfinu s Èeskou
filharmonií.  Vybraní  �áci  základních  umìleckých  �kol  zahrají
spoleènì  s  Èeskou  filharmonií  Brahmsovu  Slavnostní
akademickou  pøedehru,  Dvoøákova  Vodníka  a  symfonickou
báseò Vltava Bedøicha Smetany.

V úterý 18. èervna od 16:30 zahájí v Galerii Jakub absolventi
flétnové  tøídy  p.  Böhmové,  kytarové  tøídy  p.  Neckáøe,
violoncellové  tøídy  p.  Le�tinové  a  klavírní  tøídy  p.  Valentové
výstavu prací absolventù výtvarného oboru p. Hulíkové. Výstava
potrvá do pátku 21.6.

BØEZEN 2019 � PROSINEC 2019
Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad,

�e  v  období  od  bøezna  2019  do  prosince  2019  budou  nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:
DUBEN � LISTOPAD � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 5.4. Poslední svoz: 29.11.

UPOZORNÌNÍ  Z dùvodu státních svátkù (pátek 19.4. a 5.7.)
probìhnou svozy v náhradním termínu: ètvrtek 18.4. , ètvrtek 4.7.
PROSINEC � 1x mìsíènì Pátek: 6.12.

Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají
mo�nost ukládat odpad (Loèenice, 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 je provozní doba:

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

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

Lazebnický den na Kantùrkovci 11.5.  (Ivo �moldas, Tomá�
Èervený, Magda Nìmeèková, Jana Havlíèková)
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pøesunuly z ji�ních Èech ku Praze, kde probíhaly rozhodující boje.
Klidnìj�í doba  ale netrvala dlouho. Záznam ze 7. ledna 1624 hovoøí
o pøítomnosti více jak 500 vojákù ve Vy��ím Brodì a o násilnostech
na  civilním  obyvatelstvu.  Vyvrcholením  bylo  zapálení  mìsta
o  pùlnoci  9.èervna,  kdy  vojáci  se  zbraní  v  ruce  bránili  v  ha�ení
po�árù.  Dal�í  záznamy  jsou  spí�e  strohé:  èervenec  1625  �
vy�ebrodský klá�ter  byl  donucen ubytovat  a  �ivit  setninu pì�ákù,
tøicet jezdcù a 180 koní. Léto 1626 � v Èeských Budìjovicích èetné
násilnosti na mì��anech a jejich majetku. R. 1627 � Bavoøi zpùsobili
na rychtì Kaplièky u Vy��ího Brodu loupe�emi a plenìním �kodu
1.804 zlatých. R. 1632 � vy�ebrodským prùsmykem prochází velké
mno�ství vojsk, klá�ter musí �ivit 2200 vojákù le�ením v Èeských
Budìjovicích. R.1633 � ve Vy��ím Brodì a okolí ubytováno vojsko
se  624  koòmi.  R.1635  �  na  Vy�ebrodsku  le�í  800  vojákù,
spotøebováno  je  ve�keré  obilí.  R.1636  �  na  Vy�ebrodsku  je
zpusto�eno  77  selských  dvorcù  a  není  z  èeho  uhradit  odvody
armádì. R. 1640 � v klá�teøe je ubytováno dìlostøelectvo.
  26. èervence 1645 � k Vy��ímu Brodu pøichází císaøské vojsko
v  síle nìkolika plukù  (cca 1000 vojákù pluk), vojáci  spotøebovali
celou novou úrodu a kdy� nebyly 30. srpna v kraji �ádné potraviny,
odtáhlo pryè. R.1648, od kvìtna do záøí, prochází velké mno�ství
vojsk Vy�ebrodskem  a  jak  pí�e  kronikáø,  ,,ta�ení  �védù  do Èech
pøekonalo  svou  nièivostí  v�echny  pøedchozí  váleèné  události�.
Prvních osm �védských kyrysníkù pøijelo pøed klá�ter 20. záøí 1648
v  pùl  páté  odpoledne.  Vynutili  si  otevøení  brány  a  vzali  dvanáct
koní.  Po  nich  dorazilo  200  vojákù.  Pøed  koncem  války  staèili
�védové vyplenit Rybáøský dvùr a Studánky. Jak u� jsem zmiòoval,
ve Vy��ím Brodì se dìkovná bohoslu�ba slou�ila a� v roce 1651,
proto�e, jak se pí�e v kronice, ,,je�tì dlouho pokraèovaly prùjezdy
vojsk�.
  Vá�ení  ètenáøi,  snad  se  mi  alespoò  tro�ku  podaøilo  pøiblí�it
nelehkou  dobu  tøicetileté  války  v  na�em  kraji.  Psal  jsem  spí�e
heslovitì, podrobné zpracování by vydalo na knihu.

Dìkuji za poskytnutí informací Mgr. Monice Konrádové, z její�
diplomové práce  jsem zjistil  spoustu  zajímavostí.  Informace  jsem
èerpal z veøejnì dostupných zdrojù a historie obcí a mìst.
Koho toto téma oslovilo, nav�tivte výstavu na téma Tøicetiletá válka
v ji�ních Èechách, v galerii NPÚ na Senová�ném námìstí ( popá
916 ). Výstava konèí 28.èervna 2019.

Pochopitelnì jste zváni na Letní festival Pomal�í 15.6., kde se
budete moci �pokochat�  �ivotem v tomto období.

Jirka Rù�ièka

  Tøicetiletá válka zaèala 23. kvìtna 1618 pra�skou defenestrací.
Byla  prvním  váleèným  celoevropským  konfliktem  a  na  desetiletí
ovlivnila �ivoty miliónù lidí.
Pro ná� region byla situace o to hor�í, �e pro pøesuny vojsk válèících
stran slou�ily prùsmyky �umavy a Novohradských hor. Z dobových
záznamù  víme,  �e  právì  ji�ní  Èechy  byly  strategickým  místem,
o které mìly velký  zájem obì válèící  strany,  stavovská  i  císaøská
armáda.  Co  se  týká  na�eho  nejbli��ího  okolí,  mù�eme  se  doèíst
o  vyjednávání  v  Èeských  Budìjovicích,  kde  nakonec  získala
pøevahu  císaøská  strana  a  mìsto  stvrdilo  22.7.  1618  slavnostní
pøísahou  vìrnost  císaøi.  Mìsto  bylo  bìhem  konfliktu  vícekrát
obléháno a jako ba�ta císaøských poslou�ilo v nìkterých letech jako
úlo�i�tì  korunovaèních  klenotù,  zemských  desk  a  zemských
privilegií.
  Naopak Èeský Krumlov  vy�el  v  první  chvíli  vstøíc  stavovské
stranì a vyhnal z mìsta císaøskou posádku. Pøekvapením ale bylo,
�e stavovské vojsko do mìsta nevpustili a tak, jak se mù�eme doèíst,
a� 12.  listopadu byl Èeský Krumlov obsazen císaøským vojskem.
Naproti  tomu  stavovské  vojsko  ve  stejné  dobì  dr�elo  Kaplici,
Bene�ov, Trhové Sviny, Nové Hrady, Vy��í Brod a Dolní Dvoøi�tì.
Jak  jsem  naznaèil  v  minulém  èlánku,  právì  Vy��í  Brod
a vy�ebrodský klá�ter, byly èastou koøistí a základnou obou stran.
Ji�  5.  èervence  1618  byly  pod  pohrù�kou  násilí  po�adovány  od
klá�tera dodávky ovsa pro konì. Situace se vyhrotila natolik, �e 3.
øíjna opustil pøevor s vìt�inou øeholníkù klá�ter a v�ichni ode�li do
bezpeèí  rakouských cisterciáckých klá�terù. Nastalo kruté období,
kdy  se  a�  do  14.  ledna  1620  støídaly  rùzné  jednotky  obou  stran
a  ka�dá  si  brala,  co  potøebovala.  Situace  se  ale  nezlep�ila  ani  po
definitivním obsazení císaøskými vojsky a obyvatelé trpìli dál a� do
roku 1651, kdy poslední vojska opustila na�e území  (proto název
èlánku). Oficiálnì toti� tøicetiletá válka skonèila Vestfálským mírem
24. øíjna 1648.
  Zaèátek  konfliktu  byl  spí�e  ve  znamení  úspìchù  domácí
stavovské  armády.  Zlom  nastal  10.  èervna  1619,  ,,kdy  v  ji�ních
Èechách u Záblatí,  stavovské vojsko prohrálo s císaøskými malou
bitvu s velkými následky�. Vinou �patného velení do�lo k porá�ce
stavovské  armády  a  ztracenou  iniciativu  se  ji�  stavovským nikdy
nepodaøilo obnovit.
Pøedzvìstí zmìn byl vpád císaøských vojsk 7. èervna 1619, dobytí
Kaplice, Bene�ova a dal�í pøísun posil pro tábor císaøských. Ji� 14.
èervna  opustilo  stavovské  vojsko  svou  základnu  Rudolfov.  Toho
vyu�ili  Budìjoviètí  a  jejich  mìstský  praporec  vyplenil  a  vypálil
bezbranné hornické mìsto. Mu�e dílem pobili a dílem donutili ke
vstupu  do  vojska,  zbytek  obyvatel  byl  vyhnán.  Dùvodem  byla
dlouholetá  zá��  budìjovických  mì��anù  ke  svobodnému
a privilegovanému hornickému mìsteèku.
  V  této  dobì,  bezprostøednì  po  porá�ce  stavovských,  byl
v èervnu obsazen a poplenìn i Vele�ín, stejnì jako Nové Hrady, kde
byly svádìny tvrdé boje. Novohradské panství patøilo �vamberkùm,
kteøí stáli na stavovské stranì. Paradoxem je, �e císaø celé poplenìné
území v na�em okolí vìnoval právì veliteli vojsk, která se nejvíce
zaslou�ila o jeho devastaci.
18.  èervna  1620  byl  stavovským  vojskem  ,,pøepaden,  vyrabován
a vybit� klá�ter ve Zlaté Korunì. V záøí 1620 císaøské armády po
dobytí Písku zmasakrovaly a� 1200 obyvatel mìsta a následnì  se
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Ani  nevyzpytatelné  poèasí  dne  4.  kvìtna
neodradilo  skupinku  turistù  z  oddílù  SK ASPV,
aby vyrazila na pì�í výlet z Vele�ína pøes Sedlce,
Kladiny, Øímov zpìt do Vele�ína. A vlhké døevo
také nebylo pøeká�kou, abychom si upekli k obìdu
buøtíky na ohníèku.

Pro nìkteré to bylo prvních dvanáct jarních kilometrù.
J. V. (foto na str.2)

Dvì  zlaté  a  dal�í  cenné  kovy  z  MÈR  kup  pro  vele�ínské
TaekwonDo

O víkendu 11. a 12. kvìtna se v Ostravì konalo Mistrovství
ÈR kup (kup = �ákovské technické stupnì) 2019 v taekwondo
ITF.  Ji�  v  pátek  dopoledne  se  z  Vele�ína  vypravila  parta
závodníkù,  trenérù  i  fanou�kù,  aby  se  vèas  stihli  zaregistrovat
apøipravit  na  víkendové  klání  v  kategoriích  barevných  páskù.
Cesta  vlakem  byla  dlouhá,  ale  zpøíjemnìna  dobrou  kávou
v historické budovì hlavního nádra�í a koneènì také svezením
v Pendolinu.

Celkem  na�e  barvy  reprezentovalo  16  závodníkù,  kteøí  se
rozhodnì  v  silné  konkurenci  neztratili.  Kromì  ji�  ostøílených
borcù  si  své  první  velké  závody  vyzkou�elo  i  nìkolik
benjamínkù, kteøí  pøedev�ím  sbírali  cenné  zku�enosti.  Jako  ji�
tradiènì  zaèalo  mistrovství  technickými  sestavami,  kde  cenné
bronzové medaile  získali Bonifác Bartizal  a Eva Lejsková. Ti
patøí  do  kategorie  mlad�ích  �ákù  a  vìøíme,  �e  své  závodní
úspìchy  mají  je�tì  pøed  sebou.  Bonifác  Bartizal  pøidal  k  této
medaili je�tì druhý bronz ze sportovního boje. A právì sportovní
boj  se  stal  úspì�nou  doménou  vele�ínských.  Ve  svých
kategoriích  si  titul  mistrù  ÈR  zaslou�enì  vybojovali  Klára
Hùdová  a  David  Dvoøák.  Oba  pøedvedli  moc  hezké  výkony
a trenéøi tak na nì byli zaslou�enì py�ní. K jejich triumfu  pøidali
vele�ín�tí dal�í krásná umístìní:  støíbrné medaile  získali  Jakub
Císaø  a  Jakub  Vojtìch,  bronzové  kovy  pak  ozdobily  hruï
Davida  Václavíka,  Kateøiny  Alexandry  �lajchové,  Tomá�e
Dvoøáka a Václava Schobera.

V�em  závodníkùm  gratulujeme  a  aèkoliv  se  nepodaøilo
nìkterým dosáhnout na medailové pozice, rozhodnì se nemìli za
co  stydìt.  Koncem  kvìtna  budeme  dr�et  palce  na�im
závodníkùm  na  pra�ských  závodech  Sonkal  Open.  V  pilné
pøípravì  na  MS  je  ji�  reprezentant  Dominik  Sluka,  který  se
s èástí  seniorské  reprezentace ÈR zúèastní kvìtnových závodù
na Ukrajinì. Franti�ek  Jeøábek, Zdenìk Rube�, Hana Císaøová
aFranti�ek Halabrín ml. (èleni reprezentace ÈR) zaènou v èervnu
intenzivní pøípravu na MS, které  se bude konat  koncem srpna
v Bulharsku.

Tak dr�me palce a� se daøí! (foto na str.2)

V  sobotu  19.5.  se  konal  v  Kaplici  krajský  turnaj  TOP  10
mlad�ích  �ákù,  do  nìho�  se  dostanou  jenom  ti,  kteøí  podávají
nejlep�í výkony v jednotlivých bodovacích turnajích.  Hraje se o
koneèné umístìní na krajském �ebøíèku v  tomto  roce,  z  èeho�
následnì  vyplývají    postupy  pro  nasazování    do  turnajù
v  následující    sezónì    2019/2020.      Z  tøicítky    hráèù    obsadil
Jakub  Kozelský     10. místo;  Matyá� Borovský vybojoval 8.
místo v mlad�ích �ácích a v �ebøíèku nejmlad�ích krásné 4.místo.

Ná�  oddíl  v�ak  nezapomíná  ani  na  dìti,  které  nemají
sportovní  závodní  ambice,  ale  berou  pinèes  jako  fajn  hru
a zábavu. Pro ty poøádáme ( kromì Vánoèního turnaje, kde jsou
diplomy  a  hodnotné  ceny)  turnaj  v  èervnu  pøed  letními
prázdninami, ve kterém si vyzkou�í, jak se zase v�ichni zlep�ili,
a proto�e ho hrajeme pro  radost,  tak  je odmìna sladká. Pak si
s  bonbónkem  v  puse  vesele  popøejeme  hezké  prázdniny
a øekneme: � tak zase v záøí��.

 D. Javoøíková
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 Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci   Povoleno  MkÈR E10951
Výtisk zdarma

1.6.    Den dìtí
7.6.   Vernisá� výstavy Národní parky východní Afriky
8.6.    Den øemesel ( Kantùrkovec )
12.6.   Halina Pawlovská ��Manuál zralé �eny �
15.6.   Letní festival regionu Pomal�í (Oskar Petr Band a
    vzpomínka na Marsyas,, Ondøej Fencl a Hromosvod,
    Hrajeto, Petra Èernocká � SAXANA poøad pro dìti,
    Jiøí Schelinger Memory Band a dal�í
10.8.   Rock na plovárnì
17.8.  Houpaèka
1.9.   Tradièní vele�ínská pou� ( Babouci, Le�áci a dal�í )
9.9. � 29.9. Iva Hüttnerová ( talk show + výstava ) Galerie Jakub
21.9.  Divadelní pøedstavení �Hotel Blackout�
28.9.  Svatováclavské peèení a koncert chrámového sboru
12.10. Zdenìk Izer �Na plný coole�
27.10. Divadelní pohádka �Velká dobrodru�ství malého brouka�
9.11.  Co  jsme  si  vycinkali  ?�  �  taneèní  zábava  (  Jiøí
Schelinger       Memory Band, Janchi, Kyanid )
15.11. Divadelní  pøedstavení  �Kdy�  se  zhasne�  (  I.  �moldas,
M.      Kuklová, L. Langmajer,  M. Bittnerová )
16.11. Vernisá� výstavy fotografií   Promìny Vele�ín  1989 �
2019
    ( vestibul kina )
23.11. Koncert Vladimíra Merty   30 let svobody
1.12.  Adventní charitativní trh
5.12.  Mikulá�ská nadílka s pohádkou
7.12. 6.1. Výstava Rouhùv vele�ínský betlém
6.12.  Adventní koncert �Nezmaøi�
26.12. Medovina na hradì Vele�ín

Zmìna vyhrazena. Plán bude doplòován prùbì�nì
o dal�í akce.

Podrobný pøehled v�ech akcí na
www.kicvelesin.cz,

rezervace na program.kinovelesin.cz, tel. 380 331003

WEBOVÉ STRÁNKY Kulturního a informaèního centra
mìsta Vele�ín

Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Vele�ínského zpravodaje:
Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, budova kina,

email: zpravodaj@kinovelesin.cz
 mikroregionu Pomal�í: www.pomalsi.cz

 � rezervace míst:
tel:  721 375 895 ( Lenka �vecová )

Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù
 � rezervace vstupenek online:

program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina

mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

salonek s interaktivní tabulí  (budova kina) sál kina se stolovou
úpravou a nejmodernìj�í promítací technikou,  i stolová úprava

 � mo�nost  poøádání komornìj�ích
pøedná�ek (øadová i stolová úprava s promítacím zaøízením)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jaroslav Bartizal  tel.:725 919 382
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ve Vele�ínì u koupali�tì. Tel.: 606 807 634

 ve Vele�ínì 3+1, 3+kk. Tel.723636470

 pod bývalým kulturákem.
Cena dohodou.    tel.: 723 948 583

Kontakt : 792 305 830, Vele�ín, Nad Cihelnou 604

MÌSTO VELE�ÍN
nabízí k pronájmu
nebytové prostory

na adrese: Námìstí J. V. Kamarýta
131, Vele�ín.

Jedná se o dvì propojené kanceláøe
16 m2 a 18 m2.

Více informací: pan Karel Krejèí,
telefon 602 379 331
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