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situace okolo koronaviru se pomalu uklidòuje a chod v�eho
se vrací k normálu. Stejnì tak funguje od 25. kvìtna i Mìstský
úøad,  který  je  ji�  zcela  otevøen  veøejnosti.  Mìsto  Vele�ín
zaji��ovalo  ve  spolupráci  s  dobrovolníky  nákupy  potravin
a  lékù  pøes  telefonické  objednávky  na  èísle  702  601  589.
Provoz  této  linky  je  ji� ukonèen.  Je�tì  jednou dìkuji v�em,
kteøí  se  na  zaji��ování  slu�eb  pro  star�í  a  nemocné  osoby
podíleli.

Zmìny se dotkly mj. oblasti �kolství. Zápisy do 1. tøíd a do
mateøské �koly probíhaly poplatnì situaci. Právì mateøskou
�kolu  èeká  je�tì  jedna  zmìna: Ke konci  èervence  leto�ního
roku konèí ve funkci stávající øeditelky paní Daniela Skalická.
Patøí jí velké podìkování za vedení �kolky po stránce pedago
gické, mana�erské  i provozní. S mìstem byla v�dy ochotna
komunikovat  a  dohodnout  se,  co�  pova�uji  za  velké  plus.
V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na jejího nástupce
èi nástupkyni. V dobì vydání dal�ího èísla Zpravodaje jej nebo
ji  u�  budeme  znát.  Vìøím,  �e  navá�e  na  dobrou  povìst
pøed�kolního  vzdìlávání  ve Vele�ínì  a  dìti  i  rodièe  budou
spokojeni.

Pustili  jsme  se  také  do  postupné  modernizace  veøejné
správy: rada schválila dodávku digitální úøední desky, která
nahradí tu stávající. Na elektronické desce budou k dispozici
nejen  vyvì�ované  úøední  dokumenty,  ale  poslou�í  i  jako
informaèní kiosek pro obèany èi náv�tìvníky mìsta. Poslou�í
k  jejich  rychlé  orientaci  ve mìstì,  nabídne  tipy  na  výlet  èi
dostupné slu�by ve mìstì.

Pokraèují  práce  na  podchodu  pod  silnicí  I/3  smìrem ke
vlakové zastávce. V místì je a bude dopravní omezení, které
zatím  na�tìstí  nezpùsobuje  dlouhé  kolony  vozidel.  O  nìco
zhoustla  doprava  pøes  mìsto,  co�  je  zpùsobeno  zejména
vedením  objí�ïky  kvùli  rekonstrukci  mostu  u  Netøebic.
Buïme, prosím, v�ichni trpìliví.

Pøeji dìtem,  �kolákùm  i uèitelùm bezproblémový návrat
do �koly a �kolky a v�em hezký èerven.

Petr Vágner, starosta

V�em krásný èerven.
Vzhledem  k  dopravním

omezením si jistì ka�dý v�iml
prací  na  tunelu  (podchodu)
Blanka  II  pod E55. V�e  bì�í
podle harmonogramu a musím
podotknout,  �e  podlo�í  ,,stá
tovky�  nebylo  o�izené. Dal�í

komplikací  je  oprava  mostu
u  Netøebic  a  objízdné  trasy
s  ní  spojené.  Pokud  doladí
ØSD projekty a soutì�e, dojde
i na úpravu køi�ovatky a pøí
jezdu  do  mìsta.  Musíme  to
v�ichni brát v�e v klidu.

Pøi  procházkách  krajinou
mù�ete teï novì ohodnotit náhradní výsadbu, kterou provedlo
ØSD za pokácení stromù podél E55. V na�em okolí je to 40
stromù,  lip  malolistých  a  javorù  mléèù.  Komise  �ivotního
prostøedí pøipravuje návrh na výsadbu podél budoucí dálnice,
ale tam bude pøedcházet jednání s vlastníky pozemkù v okolí
Skøidel. Pøedstavu máme : vytvoøení stromoøadí  a odstínìní
osady od koridoru dálnice.

Jistì jste zaznamenali v tisku i médiích zámìr na vybudo
vání  vodní  nádr�e  Chlum. Volala mi  spousta  lidí  z  oblasti
plánované  k  zaplavení.   V  zasa�eném  území  byly  uvedené
v materiálech souhlasy dotèených obcí. Provìøoval jsem to u
starostù a není to pravda. Pøedpokládám tedy kolotoè jednání
o  tomto  zámìru.  Lokalita  by  byla  pro  budoucnost  hodnì
omezená ve v�ech smìrech. Snad nìkomu ,,nahoøe� dojde i to,
�e jsou jiné cesty k zadr�ení vody v krajinì, ne� nièit krásné
èásti pøírody.

Pro volný èas: zvu v�echny na první vìt�í kulturní akci �
27.6.  od  13.00,  mù�ete  zhlédnout  dal�í  sondu  do  historie
na�eho  mìsta,  tentokrát  si  pøipomeneme  události  z  doby
husitských válek ,,LP 1420 aneb doba husitská na Vele�ínsku�.

Pokud budete chtít tøeba pro dìti poøídit jednoduchý oblek,
pus�te si píseò od Jarka Nohavici � Husita. Sledujte plakáto
vání, kde bude podrobný program.

Dal�í nabídka  je na dobu prázdnin, kdy nám pracovníci
NPÚ  nabízí  terénní  vycházky  s  výkladem  o  dokonèeném
archeologickém prùzkumu na obranném valu a kamenné vì�i.
Aktuality budou na stránkách mìsta a KIC

Pøíroda � èápi sedí. Jirka Rù�ièka ( místostarosta )
tel:739 026 248, email: ruzicka@velesin.cz

A jako obvykle nìkolik u�iteèných kontaktù :
strá�níci MP: 604 189 828, 736 600 799, prac.èeta: 603 537 754Knihovna opìt v provozu  èlánek na str 4.
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Upozoròujeme obèany, �e poplatek za svoz
a likvidaci komunálního odpadu na rok 2020 ve

vý�i  na jednoho poplatníka je
(dle  Obecnì  závazné  vyhlá�ky  Mìsta  Vele�ín  è.  5/2019
o  poplatku  za  komunální
odpad).

Poplatníkem  je  ka�dá
fyzická  osoba,  pøi  její�  èin
nosti  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 Vele�ín nebo pøevod

ním  pøíkazem  na  è.  úètu:  582481309/0800,  který  je  veden
u  Èeské  spoøitelny.  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

    Strá�níci  se  po  dlouholeté  slu�bì  rozhodli  ukonèit
pracovní pomìr a uvolnit svá místa novým zájemcùm. Slu�bou
byly  zabezpeèovány  v�echny  zále�itosti  místního  poøádku.
Dùslednou kontrolou nejsou v katastru mìsta odstaveny �ádné
autovraky a výraznì se zlep�ila ukáznìnost parkujících øidièù.
Intenzivním dohledem nad chováním mláde�e, bylo dosa�eno
nále�itého respektu ke strá�níkùm. Na základì místní a osobní
znalosti, nedo�lo k �ádnému usídlení a potulce bezdomovcù
ve mìstì. Vèasným vyhodnocováním kamerových záznamù
byli mnohokrát odhaleni pachatelé trestné èinnosti.

 S pøáním v�eho dobrého a pøátelským rozlouèením.
 Strá�níci Václav Ottenschläger a Alois Lackinger

 panu starostovi ing.Petru
Vágnerovi a pí.Zdeòce Kleinové za milá a krásná blahopøání
k  mým  narozeninám.  Zároveò  dìkuji  odborové  organizaci
Jihostroje Vele�ín za písemné blahopøání.

                L.Bláhová

 p.ing.Petru Vágnerovi za blahopøání
k mým narozeninám. Také dìkuji celému týmu peèovatelské
slu�by CHPS Vele�ín. Té� dìkuji pí.Sumerauerové za pøedání
dárku z Jednoty Kaplice. Takté� dík patøí odborùm Jihostroje
za písemné blahopøání.

                Marie Hùlková

  Zveme  v�echny  maminky  i  ta
tínky  do  mateøského  centra  Vele�ínské
klubíèko. Najdete nás v prostorách základní �koly ve druhém
patøe nad mìstskou knihovnou. Co s sebou? 30kè za rodinu
a  dobrou  náladu  :)  Centruma  je  pro  vás  otevøeno  ka�dou
støedu  od  9:30  do  11:30  hod.  O  letních  prázdninách  bude
provoz klubíèka omezen, na pravidelná støedeèní setkání se
budeme tì�it zase a� v záøí.

Ve støedu dne 3. èervna se uskuteèní v klubíèku DÌTSKÝ
DEN � spojený s KARNEVALEM, pro dìti budou pøipraveny
rùzné hry a soutì�e, ka�dý obdr�í i drobnou odmìnu.J

O víkendu 13. a 14. èervna se v hasièské zbrojnici usku
teèní odlo�ený JARNÍ BAZÁREK � v sobotu od 19,00 � 21,00
hod. pøíjem vìcí a v nedìli od 9,00 � 12,00 hod. bazárek a od
12,00 � 13,00 hod. výdej vìcí. Maminky, které mají zájem, se
mohou pøihlásit o formuláø a identifikaèní kód  na:

mcvelesin@seznam.cz
Dáda Kleinová

Vzhledem  k  okolnostem  je  leto�ní  termín  vycházky
posunut a� na sobotu 6. èervna. Po dobré zku�enosti z loòského
roèníku budou i letos dvì vycházky. První pro dospìlé a druhá
pro rodièe s dìtmi. Sraz a ukonèení bude v�dy

Vycházka pro
Následovat  bude

vycházka pro

Pùjdeme od  parku  (místa
srazu)  areálem  zemìdìlského
dru�stva  na  vyhlídku  Velký
kámen a  zpìt  a  cestou budeme
pozorovat  ptáky  a  urèovat  je
podle  hlasu.  Doporuèuji  nená
padné obleèení, dalekohled, pøí
padnì kapesní atlas ptákù.

Vycházky  poøádá  Liga  lesní  moudrosti  kmen  Otyókwa
a ZO ÈSOP Vele�ín.

Kontakt: Radek Janák (radekjanak@seznam.cz)
tel. 728 194 469, Jiøí Rù�ièka (ruzicka@velesin.cz),
tel. 739 026 248
Pojïte s námi na ji� tradièní dopolední vycházku do jarní

pøírody  za  krásným  ptaèím  koncertem.  Vycházku  povede
amatérský ornitolog Radek Janák. Letos budeme opìt ménì
chodit a více poslouchat ptaèí zpìv:)                   Radek Janák

? Sekat a hrabat trávu, starat se
o èistotu veøejných prostranství,
vìnovat se drobným opravám

? Dle dohody!

Místostarostovi Jiøímu Rù�ièkovi  739 026 248
Brigáda je vhodná pro studenty i aktivní dùchodce.

Pomáhejte nám zlep�it vzhled Vele�ína!
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Zdroj: Budweiser Kreisblatt 1879, 21.5.1879, èíslo 41, str. 13,
a èíslo 44, str. 13

od J. M. Klimesche

 1.  První pùvodnì známý majitel Vele�ína
   Kdykoli se a� dosud mluvilo nebo psalo o zalo�ení mìsta

Budìjovice,  poka�dé  se  øíkalo,  �e  v  dobì,  kdy  zaèal  tento
skvìlý výtvor èeského krále Pøemysla Otakara II. existovat,
nacházela se na soutoku Mal�e s Vltavou ji� osada se jménem
Budweis/Budìjovice,  (dosud  existující  lokalita  Staré mìsto
nebo Pra�ské pøedmìstí);  s  touto zprávou byl ale  také v�dy
spojován  dodatek,  �e  tyto  staré  Budìjovice  byly  s  nejvìt�í
pravdìpodobností  zalo�eny  a  pojmenovány  jedním  z  pánù
z Ro�mberka (!) jménem Budiwoj.

   Nìkteøí autoøi (1) oznaèovali dokonce osobnost tohoto
Budiwoje je�tì blí�e, a sice tak, �e jej ztoto�òovali s osobou
Budiwoje, otce slavného Závi�e z Falkn�tejna.

(1)  napø. Balbín, Miscell lib; Millauer, Über die Erbau
ung  der  königl. Befreiten Berg  und Kreisstadt Budweis  in
Böhmen; Sommer, Das Königreich Böhmen, XI. 15; a mnozí
jiní.

   Zùstává v�ak záhadou, co je opravòovalo k poslednímu
tvrzení. Závi�ovým otcem toti� nikdy nebyl nìkterý z pánù z
Ro�mberka,  a  proto,  kdy�  u�  chceme  pøipisovat  zalo�ení
starých Budìjovic nìkterému Ro�mberkovi, nemù�e být jako
zakladatel  chápán  Závi�ùv  otec.  I  kdybychom  predikát
�z Ro�mberka� roz�íøili na v�echny Vítkovce, a tedy i na pány
z  Krumlova,  z  nich�  jeden  byl  vskutku  øeèený  Budiwoj,
nenabízí se jediný dùvod, který opravòuje k vý�e uvedenému
tvrzení.

      Co  se  týèe  první  z  obou  informací,  toti�  �e  v  dobì
zalo�ení  mìsta  Budìjovice  u�  v  tìsné  blízkosti  existovala
osada se stejným jménem, jeví se tato jako pravdivá. U� toti�
roku 1251, tedy asi 14 let pøed zalo�ením vlastního mìsta, se
setkáváme v èeských listinách se jménem Budoywiz. Toto se
nemù�e vztahovat na �ádné jiné místo v Èechách ne� právì
na staré Budìjovice, co� bude vysvìtleno pozdìji. Jiná otázka
ov�em je, zda tyto Budoywiz byly vskutku trhová ves, jak se
dosud soudilo.

   Pokud jde ale naopak o druhou informaci, toti� �e staré
Budìjovice získaly svou existenci a své jméno od jednoho z
pánù  z  Ro�mberka,  který  se  jmenoval  Budiwoj,  musí  být
poznamenáno,  �e  v�ichni  spisovatelé,  kteøí  dosud  psali  o
pùvodu Budìjovic a spojovali zakladatele s rodem Vítkovcù,
mìli jen velmi slabou nebo vùbec �ádnou pøedstavu o územ
ních pomìrech raných Èech ve 13. století.

   Pøíslu�ník staroslavného rodu Vítkovcù prý byl zaklada
telem Starého mìsta (!) (v Budìjovicích, pozn. pøekl.), jak tvrdí
dosavadní tradice. Byli snad Vítkovci odpradávna také pány
budìjovické pùdy? Jak by byli jinak pøi�li k tomu, aby na této
pùdì zakládali vesnici, trhovou osadu nebo dokonce mìsto?
� �e se nám ve jménu Budìjovice uchovalo jméno zakladatele
pùvodní osady, není zcela nepravdìpodobné, tím spí�e, kdy�
uvá�íme, �e stavitelé hradù a zakladatelé vesnic v dávnovìku
Èech s oblibou propùjèovali novì zalo�eným objektùm své
jméno, aby ho tak zvìènili. (2)

(2)  Purkrabí Hirzo von Klingenberg (ze Zvíkova, pozn.
pøekl.) napø. zalo�il na tzv. statku Mokrá (dnes èást obce Èerná
v Po�umaví, pozn. pøekl.) novou vesnici a dal jí jméno Hirzow

(dnes Dolní Vltavice), po pánu z Vele�ína jménem Bene� byla
pojmenována  trhová  ves  Bene�ov  u  Kaplice;  jména
Wittinghausen (èesky Vítkùv kámen, pozn. pøekl.) a Wittingau
(èesky Tøeboò, pozn. pøekl.) nás upomínají na Wittigonen/Vít
kovce, stavitele obou hradù, av�ak naprosto ne na Witticha,
syna kováøe Wielanda (sthn. Witicho = obyvatel lesa, mýtický
lesní bùh), jak soudí Much v materiálu �Blätter des Vereines
für Landeskunde v. N.Österr.� 1872, s. 125.

Tomu,  kdo  blí�e  nahlédl  do  doby  usazování  Nìmcù
v Èechách a vùbec je blí�e seznámen s dìjinami vlasti, nemù�e
proto jméno Wittingau slou�it jako dùkaz, �e nìmecký element
na jihu Èech pøetrval z doby stìhování národù.

   Je také jisté, �e rod Vítkovcù, jmenovitì v�ak krumlovská
vìtev, mù�e dolo�it vícero Budivojù.

   To ale je�tì v �ádném pøípadì neopravòuje k závìru, �e
to byl jeden z Vítkovcù, kdo zalo�il pùvodní osadu Budìjovice.

   Jedna vìtev Vítkovcù, toti� páni z Ro�mberka, sice mìla
majetky  poblí�  Budìjovic.  Vok,  zakladatel  cisterciáckého
opatství Vy��í Brod, upsal tomuto svému klá�teru napøíklad
ji�  v  roce  1259  èást  výnosu  z  vesnic  Ro�nov,  Litvínovice
a Planá. V roce 1262 pak v poslední vùli zmínìnému klá�teru
vesnice Ro�nov a Plav zcela odkázal.

     Ale  právì mezi  pøíslu�níky  této  vìtve Ro�mberkù  na
jméno  Budiwoj  nikdy  nenarazíme,  a  navíc  jim  musí  být
vlastnictví budìjovické pùdy v u��ím smyslu upøeno, jak bude
zjevné z následujících øádkù.

   Kdy� procházíme øadu pánù z Krumlova, narazíme sice
nìkolikrát na jméno Budiwoj, ale samotní páni z Krumlova
nikdy nevlastnili statky poblí� Budìjovic a nemohli tedy také
zalo�it a vlastnit lokalitu Staré mìsto (!).

     Výjimku pøedstavuje doèasné dr�ení korunního statku
Hluboká, který si kolem roku 1285 pøivlastnil Závi�ùv bratr
Vítek a který po Závi�ovì popravì v roce 1290 zase pøipadl
Korunì èeské.

   Ale také u obou dal�ích vìtví Vítkovcù, pánù z Hradce
a pánù z Land�tejna, není na základì listin známo, �e by kdy
vlastnili majetek na soutoku Vltavy a Mal�e a �e by vùbec mìli
nìjaký podíl na zalo�ení a pojmenování starých Budìjovic.

   Staré Budìjovice v�ak urèitì, jak je z øeèeného zøejmé,
byly  zalo�eny  a  pojmenovány  Budiwojem,  který  pøíslu�el
k jinému rodu ne� k rodu Vítkovcù.

   Ji� pøed del�í dobou, kdy� jsem proèítal, abych tak dostál
své povinnosti, historické prameny, mezi jinými pak také ty,
je�  vydala  Císaøská  akademie  vìd  ve  Vídni,  narazil  jsem
v knize �StiftungenBuch des ZisterzienserKlosters Zwetl�,
vydané  Frastem,  na  nìmeckou  rýmovanou  kroniku,  která
zabírá první listy díla.

   V této rýmované kronice se tedy nacházejí také následu
jící ver�e:

�Der selb hadmar het dreu chint
Dev uns hie benennent sind.
Hainreich, alber und auh geisel
Von dem wodwois waz ir weisel.
Sie ferfuer an erben gar
Von dir werlt daz ist war �� (3)

(3)  Fontes rer. Austr. 2, III., 18.)
   Od té chvíle mi u� slovo wodwois, které pro mne pùvodnì

bylo nesrozumitelné, ne�lo z hlavy. Neustále mi toti� pøipomí
nalo jméno onoho mìsta v mé vzdálené vlasti, kde jsem pro�il
nìkolik ��astných let!

   Èetl jsem v knize dále; následující èást, psaná latinsky,
mne kromì jiného pouèila také o tom, �e pan Hadmar III. ze
vzne�eného rakouského rodu Kuenringù mìl tøi dìti, dva syny
a  dceru  jménem  Gisela,  �e  tato  byla  provdána  za  èeského
barona  jménem Schetzo  von Bvdiwoys,  pozdìji  von Wilit
schin, a �e zemøela bezdìtná kolem roku 1270.

      Tato  skuteènost  mne  pøimìla  dále  pátrat  po  èeském
zemském baronu Schetzovi. Ve dvou jiných dílech (4) jsem
poté také skuteènì nalezl jména Scech von Budwog a Checho
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von Budiwogevich, je� se poka�dé jeví identická se Schetzem
v klá�terní knize z Zwetlu;

(4) Font.  rer. Austr. 2, XXIII., 20, a Font.  rer. Austr. 2,
XXXVII.)

a koneènì mi pøi�lo pod ruku je�tì ètvrté dílo (5), ve kterém
je vícekrát zmiòováno jméno Èéè (na nì�  je mo�né pøevést
pojmenování  Schetzo,  Scech,  Checho,  Zeyzt,  Schetco,
Schetso).

(5) Erben, Regesta I.; Emler, Regesta II.)

   Tento Èéè, který byl souèasník èeského krále Pøemysla
Otakara II., musí být chápán jako majitel budìjovického území
bezprostøednì pøed zalo�ením mìsta Budìjovice, jeho pøedci,
o nich� v�ak ji� nelze zjistit nic urèitého, musí být pova�ováni
za zakladatele starých Budìjovic.

   S jistotou lze o nich pouze tvrdit, �e patøili k vy��í �lechtì
a nikoli k rytíøskému stavu, a to tím spí�e, �e je zji�tìno, �e
samotný Èéè byl poèítán k panskému stavu (6) a byl bohatì
obdaøen pozemskými statky.

(6) Frast, op. cit., 222 a 243.

   K vystavìní starých Budìjovic, které mimochodem mìly
podobu hradu, do�lo urèitì ji� v pomìrnì rané dobì, toti� ve
12. nebo snad v první ètvrtinì 13. století; nebo� tehdy se je�tì
v  Èechách  hrady  zakládaly  v  rovinách  bohatých  na  vodu.
Voda, kterou byly obklopeny, je toti� mìla chránit pøed útoky
nepøátel.

   Zvyk stavìt hrady na strmých, tì�ko pøístupných skalách
se u Èechù rozmohl pøevá�nì teprve ve 13. století.

   Do jaké míry byl ale stavitel vodního hradu Budìjovice
Budiwoj  pøíbuzný  s  na�ím  Èéèem,  zùstane  zøejmì  i  v
budoucnu hádankou. Odva�uji  se zde pouze naznaèit,  �e  to
byl mo�ná Èéèùv otec nebo dìdeèek.

   V Erbenových regestech listin se vyskytuje mezi mnoha
Budiwoji  také  jeden,  který  vystupuje  jako  svìdek  na  dvou
královských listinách z let 1216 a 1225 (7) a je oznaèen jako
syn Èéèe.

(7) Erben, Regesta I., s. 265 a 622)

   Tento Budiwoj tedy mo�ná byl stavitel starých Budìjovic
a souèasnì otec nebo dìdeèek na�eho Èéèe, který dostal stejné
jméno, jaké mìl otec a jaké jistì bylo v rodinì obvyklé.

   Mínìní, �e Budiwoj, který je zmiòovaný v listinách z let
1216  a  1225,  byl  pøedek  Èéèe  z  Budìjovic,  má  oporu  ve
staroèeském  zvyku,  podle  kterého  se  v  první  polovinì  13.
století pou�ívala bì�nì pouze køestní jména, a nikoli pøíjmení,
a �e tato køestní jména pøecházela z otce na syna nebo alespoò
na vnuka.

� pokraèování pøí�tì�

   Poprvé po sedmi  týdnech se 6.5.2020 knihovna znovu
otevøela pro veøejnost a u� první den pøi�lo 52 ètenáøù, kteøí
vrátili celkem 329 knih a 268 si hned vypùjèili.

  Karanténa byla doba pro v�echny jistì zvlá�tní, posmut
nìlá  a  naplnìná  nejistotou  co  a  jak  se  bude  dít  dál.  My
v  knihovnì  jsme  po  poèáteèním  ochromení    informaci  o
nouzovém  stavu  vstøebali  a  v  rámci  zachování  si  zdravého
rozumu jsme se sna�ili øídit heslem, �e v�echno zlé je pro nìco
dobré. Rozhodli jsme tedy nucenou uzavírku vyu�ít na maxi
mum. Dùkladnì jsme proèistili celý fond, který èítá bezmála

20 000  svazkù. Kolem  tøí  set knih a periodik  jsme vyøadili
a témìø stejný poèet nových nakoupili. Tak�e novinek máme
hodnì, poøád je z èeho vybírat. Kolem tisíce knih jsme také
opravili  a novì obalili. Hodnì èasu  také  spolykala pøíprava
programu  a  aktivit  na  období  po  pandemii.  Nepøíjemnou
a na�tìstí doèasnou komplikací je snad jen tøí denní karanténa
vrácených knih, ale ètenáøi mají jistotu, �e domù si donesou
knihy, které nepøedstavují �ádné zdravotní riziko. Tak�e jestli
se vám u kní�ky zrychlí  tep, nebojte  se,   mù�e za  to urèitì
napínavý pøíbìh, nikoliv nìjaký zákeøný vir!

  Knihovna je také èerstvì vymalovaná, okna dostala nové
�aluzie  a máme  i  jednu  horkou  novinku. U  vnitøních  dveøí
máme  tzv.  �CHYTROU ZEÏ�.  Je  to  prostor  napøíklad  pro
va�e návrhy nebo tipy na knihy, vzkazy, pøání , prostì cokoliv
co máte na srdci. Tak jen smìle do toho, pi�te nám.

  Velmi nás také potì�ilo, �e s námi øada ètenáøù komuni
kovala i v dobì uzavøení. A to jak pøes Facebook knihovny,
tak telefonicky nebo emailem. Na�e knihovna je toti� místem,
kde  to  �ije  a  kde  se    poøád  nìco  dìje  a�  jsou  to  besedy,
koncerty, pøedná�ky nebo jen obyèejné setkávání lidí z Vele
�ína a okolí.  Museli jsme zru�it v�echny ji� naplánované akce.
Bohu�el  i  ty  pro  na�e  nejmen�í  ètenáøe  ze  Z�  a  M�,  ale
doufáme, �e situace nám bude pøát a na podzim knihovnu opìt
zaplní dìti i náv�tìvníci akcí pro �irokou veøejnost.

  V�em na�im ètenáøùm bychom rádi podìkovali za pøízeò
a  moc  se  tì�íme,  �e  a�  se  �ivot  vrátí  k  normálu,  v�ichni
odlo�íme  rou�ky, poøádnì  se  zhluboka nadechneme a hlav
nì��e  zase budou vidìt úsmìvy.

  O v�ech novinkách i nadále budeme informovat na na�ich
webových  stránkách.  Tamté�  najdete  i  ná�  online  katalog,
pøes který si ka�dý ètenáø mù�e jakoukoliv kní�ku vyhledat,
zarezervovat a pøípadnì  prodlou�it i z pohodlí domova.

Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová

Telefon: 380 331 847, 731 181 433
Adresa: Dru�stevní 340, 382 32 Vele�ín

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

V�em  lidem dobré  vùle,  kteøí  svým podpisem podpoøili
my�lenku vytvoøení vítacích tabulí, chci podìkovat po �kama
rýtovsku�: Kdo  se  za  své mìsto  nestydí,  hoden�    pochvaly
všech lidí ☺ , a vzkazuji, že kromě dvou zastupitelů  všichni
ostatní (13 èlenù) hlasovali pro jejich zhotovení.  Sna�ila jsem
se  co  nejpodrobnìji  prezentovat  pøedstavu  velikosti  tabulí,
umístìní v krajinì, vèetnì lavièky, kolostavu, a osázení okolí
kvetoucími keøi, aby dílo bylo libé oku, a turisté si tam rádi
udìlali pìknou fotku na památku, �e byli ve Vele�ínì. Pouká
zala  jsem i na  to, �e zhotovení  tìchto vítacích míst by bylo
dùstojnou oslavou toho, �e k 1.2.2021 uplyne 25 let, co byl
Vele�ín pový�en na Mìsto.  Samozøejmì ka�dé místo se musí
zpracovat samostatnì, ze smìru od Budìjovic navrhuji jednu
vítací tabuli dát je�tì pøed odboèováním do Vele�ína, aby øidièi
u� zpomalili èi jeli obezøetnìji, a pak a� skonèí stavební práce
s  podchodem,  tak  vytvoøit  (na  místì,  kde  byl  billboard
s nástavbou): �Vele�ínský pahorek�   vyvý�ené místo s kru
hem z bílých kamenù, uvnitø ceduli s erbem, kolem kvìtena.
Nebojme se být originální. Vstup do mìsta musí lákat k jeho
náv�tìvì.  Taky  jednu  tabuli  mù�eme  umístit  u  �eleznièní
stanice  mìsto  Vele�ín,  proto�e  vlaky  smìrem  na  Kaplici
zastavují  tak,  �e  lidé  v  posledních  vagónech  nevidí  název
zastávky.

Tak se tì�me na realizaci, radost a pohodu pøeje
D. Javoøíková.



6

Z dùvodu pandemie koronaviru a následné nejistoty vyplý
vající z vládních naøízení a omezení, se spolek 2/4 po zralé
úvaze rozhodl pøeru�it práci na realizaci leto�ního roèníku a
pøesunout charitativní a multi�ánrový festival HOUPAÈKA
na pøí�tí rok a to na 14. srpna 2021!

I pøes tuto nemilou skuteènost, bychom rádi alespoò men�í
mìrou chtìli podpoøit cíle a potøeby dìtí s diagnózou SMA,
kterým mìl být leto�ní výtì�ek festivalu vìnován. Pøipravu
jeme men�í virtuální  benefièní projekt, kterého se bude moci
zúèastnit ka�dý z Vás.

Pokud byste chtìli sami pomoci dìtem se spinální svalovou
atrofií  a  jejich  rodièùm,  mù�ete  zasílat  své  pøíspìvky  na
transparentní úèet    2701806794/2010

Bli��í  informace  k  jakému  konkrétnímu  úèelu  budou
prostøedky pou�ity, naleznete na www.spolek24.cz , nebo vám
je ochotnì poskytne paní Helena Koèová � místopøedsedkynì
pacientské  organizace  �SMÁCI�  www.smaci.cz  .Mobil:
604 330 489, email: helena.kocova73@gmail.com

Velké díky za pochopení a Va�í pøípadnou pomoc.
Vìøte, �e pøí�tí rok to spoleènì opìt poøádnì rozhoupáme!!!

Maminky, neváhejte s pøihla�ováním do bezplatného kurzu
poèítaèù. Máte jedineènou pøíle�itost absolvovat kurz, který
zvý�í Va�i kvalifikaci  a  zároveò Vám pomù�e  i  v osobním
rozvoji.  Kurz  startuje  16.  záøí  2020  na  Nových  Hradech
a v Bene�ovì nad Èernou.

Øe�íte  brzký  návrat  do  práce?  Uva�ujete  o  podnikání?
Nebo hledáte  chvíli  sama pro  sebe? V  tom pøípadì  je  na�e
nabídka urèena právì pro Vás. Osnova vzdìlávacího programu
je  zamìøena  na  posílení  a  získání  nových  znalostí  nejen

z  oblasti  poèítaèù.  Vyzkou�íte  si  práci  s  kanceláøskými
a  grafickými  programy.  Za�ijete  psychologické  sezení.
Nauèíte se dìlat vlastní webové stránky. Zjistíte, jak správnì
nastavit rodinné finance. Zaktualizujete svùj �ivotopis a pøi
pravíte  se  na  pracovní  pohovor.  Poznáte  se  s  inspirujícími
lidmi, kteøí podpoøí va�e sebevìdomí. A to se Vám hodí jak
v  pracovním,  tak  i  osobním  �ivotì.  A  co  s  dìtmi?  I  na  ty

Dùvody proè je stolní tenis skvìlým sportem:
Nejen, �e se mezi sebou rovnocennì mohou utkat navzájem kluci
i holky,  ale i dìti rozdílného vìku!  Tøeba pá�ák porazí devá�áka,
nebo se ve spoleèném prostoru  pohybují  dìvèata  s chlapci dokonce
døív ne�  a� v  taneèních  a mohou  sledovat  svá  chování v  rùzných
situacích ( kdy� nìkdo prohrává, kdy� nìkdo vyhrává, kdo pomù�e
trénovat  men�í  a  slab�í,  kdo  se  nebojí  dát  si  zápas  se  star�ím
a silnìj�ím,..) a �ivì spolu komunikovat!!  Je to realita, ne virtuální
hra  na  poèítaèi, mobilu. Taky  tu  nerozhoduje  vý�ka,  síla  ( David
porazí Goliá�e). Dokonce  ani  naprosto  zdravý  sportovec    nemusí
automaticky  vyhrát  nad  hendikepovaným  hráèem!  A�    se  mu
vìnujete  pouze  rekreaènì    nebo  závodnì,    zapojujete  pøi  høe
rovnomìrnì ruce i nohy (ne jak mají v jiných sportech vymakané víc
urèité tìlesné partie ), ale dùle�itá je i psychika.  Tak�e dìti pozorují
chování protihráèe a zároveò se uèí zkoordinovat pohyb celého tìla
(  a  opravdu  je  to  pro  nìkteré  obtí�né,  zvlá��      kdy�  znají  jenom
zapnutí ovladaèe televizního mozko�routa).

Radost pøi sportování Vám pøeje
D.Javoøíková.

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz: 3.4. Poslední svoz: 27.11.

UPOZORNÌNÍ
Z dùvodu státních svátkù (pátek 10.4., 1.5. a 8.5.)

PROSINEC � 1x mìsíènì   pátek: 4.12.

Pro  obèany  mìsta  Vele�ín  a  okolních  obcí,  které  mají
mo�nost ukládat odpad (Besednice, Loèenice, Øímov, Mojné,
Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní doba:

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie) nebo
ulo�ení odpadu pro podnikatele 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

myslíme a víme, �e spokojená maminka znamená spokojené
dítì. Bìhem kurzu mù�ete  vyu�ít  hlídání  dìtí  zdarma. Dìti
stráví  spoleèný  èas  s  novými  kamarády  a  u�ijí  si  spoustu
legrace  s  �ikovnými  chùvièkami. Ukonèením  kurzu  získáte
certifikáty a mo�nost proplacení dal�ího vzdìlávání.

Pro  bli��í  informace  vyplòte  nezávazný  formuláø  na
,    nebo  kontaktujte  koordinátorku  kurzu

Lenku Koi�ovou lenka.koisova@attavena.cz, 608 022 573.

Kapacita kurzu je omezena, proto se neváhejte pøihlásit.
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Výtisk zdarma
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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.pomal

si.cz

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

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 pro
mítacím zaøízením)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jar.Bartizal  tel.:725 919 382
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 ve Vele�ínì. Tel.: 724 709 077

 1+1 nebo 1+kk nebo garsonku ve Vele
�ínì. Soukromì, nejsem realitka. Tel. 603 861 552

 1+1 na Sídli�ti Vele�ín, tel. 721 507 590

Pøijmeme plavèíky na letní brigádu od
èervna do záøí.

DPP  120 Kè/hod.
Uchazeè musí být dobrý plavec.

Za�kolení zajistíme.
Info:

SMM Karel Krejèí 602 379 331

na adrese:  Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.
Info: SMM Karel Krejèí tel. 602  379 331
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