
1

léto koneènì zaèalo a ji� nyní mohu prozradit, co nás v nìm
èeká. Od prvního srpna nastupuje do funkce øeditelky mateøské
�koly Mgr. Zuzana Levá, která byla vybrána komisí slo�enou
ze zástupcù mìsta,  �kolky, Krajského úøadu a Èeské �kolní
inspekce.  Vìøím,  �e  spolupráce  s  mìstem  bude  i  nadále
fungovat stejnì dobøe jako dosud a �e se nové paní øeditelce
bude daøit naplòovat koncepci  rozvoje na�í mateøské �koly.
Mìsto jí v tom bude urèitì podporovat.

Ve svých funkcích naopak konèí strá�níci Alois Lackinger
a Václav Ottenschläger, kteøí dlouhá léta dohlí�eli nad veøej
ným poøádkem a pomáhali zvy�ovat bezpeèí obèanù ve mìstì.
To  ostatnì  potvrzuje  zpráva  Policie  ÈR,  ve  Vele�ínì  se
v souèasné dobì nesetkáváme se záva�nou trestnou èinností.
Za to patøí obìma strá�níkùm podìkování. Z výbìrového øízení
na pozici strá�níka vze�li dva noví uchazeèi.

V souèasné dobì se pøipravuje architektonická soutì� na
rekonstrukci budovy U Zlaté Podkovy, její výsledky by mìly
být  k  dispozici  do  kvìtna  roku  2021.  Dále  se  pracuje  na
roz�íøení kapacity mateøské �koly, zde intenzivnì spolupracu
jeme s mìstským architektem,  ing.  arch. Petrem Hornátem,
který se do práce ve mìstì zapojil v prùbìhu leto�ního dubna.
Areál �kolky je tvoøen star�ími budovami, jejich� interiér si
zachoval historického ducha � z toho dùvodu je tøeba k pøí
stavbì postupovat citlivì, aby výsledek zapadl do celkového
vzhledu mateøské �koly.

Výstavba podchodu pod silnicí E55 pokraèuje dle plánu,
tak�e v druhé pùlce léta by mìl být ji� pøístupný veøejnosti.

Prázdniny  jsou  v�dy  obdobím  poøádání  spoleèenských
akcí, letos se nìkteré z nich bohu�el neuskuteèní, pøesto má
mìsto v tomto ohledu co nabídnout � prohlédnìte si kulturní
program  akcí  poøádaných  mìstem  a  dal�ími  organizátory.
Tì�ím se na vidìnou.

Pøeji v�em pìkné léto.
Petr Vágner, starosta

V�em krásné léto.
Máme tady opìt èas prázdnin a dovolených.
Snad  u�  opadne  téma  stra�ení,  omezování  a  v�ichni  si

znovu zaèneme u�ívat kultury, sportu a dal�ích aktivit. Mimo
místní kulturní nabídku je mo�né vyu�ít i bohatý program na
hradì Poøe�ín a neobvyklou akci NPÚ ,, Archeologické léto�.

Na  stránkách  mìsta  i  KIC  najdete  odkaz  na  seznam
a pøihla�ovací  formuláø na  terénní prohlídky  s komentáøem
odborníkù mnoha archeologických lokalit.

Nám nejbli��í je Kamenná vì� a obranný val � tady budou
prohlídky ve dnech 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., v�dy od 14hodin.
Nezapomeòte se nahlásit pøes odkaz.

Podchod Blanka  II.  �  stavba  jede  podle  harmonogramu
a bez nìjakých vìt�ích problémù. Pøedpokládané dokonèení
je do konce èervence.

Pokud dopadnou dobøe plány ØSD, zahájí se v záøí práce
na úpravì køi�ovatky právì v místì podchodu. Po dokonèení,
zhruba  zaèátkem  listopadu,  by  mìlo  ØSD  je�tì  odfrézovat
asfalt v úseku Holkov � køi�ovatka u Benziny a udìlat nový
povrch  silnice. Na  podzim  budou  pravdìpodobnì  zahájeny
i  pøípravné  práce  na  úseku  ,,dálnice�  Prostøední  Svince    
Kaplice Nádra�í.

Bìhem léta se pokusím vykomunikovat s obyvateli Chodèe
pøesun  kontejnerového  stání  a  s  obyvateli  Skøidel  probrat
nápad � vysadit zelenou clonu mezi budoucí ,,dálnicí� a osa
dou. Mohla by se na to vyu�ít naøízená náhradní výsadba za
kácení v trase stavby. Je ale nutný souhlas vlastníkù pozemkù.

Okénko z pøírody: máme okrou�kované dva mladé èápy
z hnízda nad Hou�vákem a po tøech letech èekání zahnízdily
po�tolky na pøipraveném hnízdì na vì�i kostela Filipa Jakuba.
Úroda ètyø mladých nám pøivodila nejednu horkou chvilku,
kdy jsme museli vypadlé mladé po�tolky vyná�et a� nahoru
na vì�. Podìkování patøí hlavnímu pozorovateli panu Marke
sovi,  který  pravidelnì monitoroval  situaci.  Teï  u�  to  snad
s mladými dopadne dobøe. Poèasí se umoudøilo a potravy mají
dost.

U�ijte  si  krásné  a  klidné  léto,  nepøehlédnìte  výzvu  pro
návrh názvu novì vybudované ulice pro výstavbu rodinných
domù Na Vr�ích.

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

U�iteèný kontakt :
prac.èeta: 603 537 754

Zábìry Vele�ína poøízené dronem. Vìdìli jste, �e budova èekárny na
AN má na støe�e útulnou zahrádku ?                         Autor: P.Skøivánek



2



3

  p.starostovi  ing.Petru Vágnerovi  za  pøání  a  paní
Kleinové  za  pøedání  dárku  k  mým  narozeninám.  Zároveò
dìkuji  odborové  organizaci  Jihostroje  Vele�ín  za  písemné
blahopøání.                 Josef Slamka

  vedení  mìsta  a  panu  starostovi  za  blahopøání
k mému �ivotnímu jubileu a paní Papírové a Uretschlägerové
za  náv�tìvu a pøedání daru. Zároveò dìkuji p.Sumerauerové
a  p.Jirkalové  za  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  od  vedení    SD
Jednota Kaplice .                   Jaroslav �vec

 p.starostovi  ing.Petru Vágnerovi  i paní Kleinové
za blahopøání k mým narozeninám. Zároveò dìkuji za dárky
a milou náv�tìvu man�elùm Máèeovým a paní Opekatové.

                M.Dichtlová

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

                M.Kavalír

  p.starostovi  ing.Petru Vágnerovi  za  pøání  a  paní
Kleinové za pøedání dárku k mým 70.narozeninám.

                Vladimír Le�tina

 p.starostovi Vágnerovi za pìkné blahopøání. Té�
dìkuji paní Kleinové za pìkný dárek.

                 Al�bìta Juhaòáková

p.starostovi  ing.Petru  Vágnerovi  za  blahopøání
k mým narozeninám a paní Opekarové a Máèeové za milou
náv�tìvu.  Zároveò  dìkuji  odborové  organizaci  Jihostroje
Vele�ín za písemné blahopøání.

                Rudolf Buchanec

       Milé maminky pøes prázdniny bude
klubíèko  oficiálnì  zavøené.  Znovu  se
zaèneme scházet  v záøí. První klubíèko probìhne ve støedu 2.
záøí.  V  létì  se  mù�eme  domluvit  a  výjimeènì  se  sejít  se
v klubíèku, nebo venku na høi�ti � sledujte FB stránky, kde
budeme o pøípadné schùzce informovat.

Moc bych chtìla  je�tì podìkovat maminkám a hasièùm,
kteøí  se  zapojili  do  pøípravy  a  organizace  DÌTSKÉHO
BAZÁRKU. Bylo to super a u� se tì�íme na podzimníJ.

Dne 3.6. probìhl v klubíèku dìtský den, kterého se zúèast
nilo 18 dìtí � pro dìti byly pøipraveny hry a soutì�e. Ka�dý
si odnesl domù drobnou odmìnu.

Pøejeme v�em dìtem klidné pro�ití prázdnin.
Dáda Kleinová

Zastupitelé mìsta Vele�ín se rozhodli pro oslovení �iroké
veøejnosti s prosbou o návrh pojmenování novì vybudované
ulice pro výstavbu rodinných domù v lokalitì Na Vr�ích.

Návrhy mù�ete poslat emailem na adresu: podatelna@ve
lesin.cz nebo psané na papíøe vlo�it  do  schránky v pøízemí
radnice.

Na  záøijovém  zastupitelstvu  budou  zastupitelé  návrhy
posuzovat a vybraným názvem bude ulice pojmenována.

Dìkujeme v�em za zamy�lení a návrhy.
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Zdroj: Budweiser Kreisblatt 1879, 21.5.1879, èíslo 41, str. 13, a èíslo 44, str. 13

(Konec z èísla BK 41, s. 13)

    Ná�  Èéè  byl  právì  kolem  poloviny  13.  století  v  nejlep�ím
mu�ném  vìku. Kdy�  se  v  roce  1251  Pøemysl Otakar  II.,  tehdy
je�tì pouhý markrabì moravský a vévoda rakouský, na své cestì
do Rakous zastavil také v Netolicích a nìjakou dobu se tu zdr�el,
vidíme mezi  mu�i,  kteøí  budoucího  èeského  krále  obklopovali,
také Èéèe z Budìjovic.
      Zdá  se  ale,  �e  nebyl  jedním  z  dru�iny  markrabìte,  nýbr�
pravdìpodobnì pouze pøijel do Netolic, aby mu vzdal hold.
   A pøi té pøíle�itosti podepsal vedle mnoha jiných zemských pánù
jako  svìdek  listinu,  ve  které  Pøemysl  Otakar  II.  potvrzuje
a roz�iøuje urèitá darování Bavora ze Strakonic øádu johanitù.
   Tato listina je, pokud vím, nejstar�í listina, je� zmiòuje na�eho
Èéèe  a  s  ním  také  Budìjovice,  jeho  sídlo.  Je  jen  otázka,  zda
Budoywiz  z  roku  1251  skuteènì  stály  na  místì  dne�ních
Budìjovic, nebo zda to snad nebylo úplnì jiné, stejnojmenné sídlo.
     Pro  skuteènost,  �e  to zøejmì �ádné  jiné  sídlo ne� právì  staré
Budìjovice, jejich� jméno pozdìji pøe�lo na dne�ní mìsto, nebylo,
mluví vícero dùvodù:
   Na Moravì sice v tehdej�í dobì existovalo území a také se zde
nacházelo místo jménem Budìjovice (Budewigez, Budwih), ale v
Èechách mù�e být dolo�eno  jen  jediné  sídlo  s  tímto  jménem, a
toto  sídlo  urèitì  le�elo  na  jihu  zemì,  nebo�  jeho  vlastník  se
pøichází  pøedstavit  èeskému  následníku  trùnu  a  souèasnì
markrabìti  moravskému  a  vévodovi  rakouskému,  právì  kdy�
tento cestuje ji�ními Èechami.
     A  toto sídlo se urèitì nacházelo na  tém�e místì nebo v  tìsné
blízkosti místa, kde pozdìji vzniklo mìsto Budìjovice. Kdy� toti�
v roce 1265 purkrabí Hirzo von Klingenberg (ze Zvíkova, pozn.
pøekladatele) na rozkaz svého krále pøidìluje dominikánùm místo
ke stavbì nového klá�tera, zmiòuje výslovnì, �e toto místo le�í u
Budìjovic,  tam,  kde  se  stékají  Vltava  a  Mal�e  a  kde  má  být
zalo�eno nové mìsto.
   Bylo by mo�né uvést je�tì více dùvodù dokazujících, �e na místì
dne�ního  mìsta  Budìjovice  existovalo  ji�  døíve  stejnojmenné
sídlo a �e toto sídlo v roce 1251 patøilo podle listinných podkladù
zmínìnému Èéèovi:
laskavý  ètenáø  nech�  je  sám  vyvodí  z  èetných  následujících
informací.
   Nikde v dobových pramenech v�ak není ani jen lehce naznaèeno,
�e by staré Budìjovice byly trhová ves nebo vesnice, jak jsme byli
odedávna stále zvyklí slýchat. Staré Budìjovice byly spí�e pouhý
hrad,  obklopený  vodou,  a  ten  nestál  tudí�  tam,  kde  se  dnes
rozkládá Pra�ské pøedmìstí, nýbr� blí�e ke bøehu Mal�e.
   Kdyby to bývala byla trhová ves, byla by musela mít rychtáøe.
Toho by byl Èéè zcela urèitì pøivedl s sebou jako svìdka, kdy� 29.
bøezna 1263 prodával klá�teru ve Vy��ím Brodu svou ves Záboøí
(8),  le�ící  poblí�  Budìjovic.  V  listinì  o  prodeji,  která  byla
vyhotovena v Budìjovicích, se objevuje jako svìdek napø. rychtáø
vsi  Ro�nov.  Proè  by  byl  ale  pominut  mnohem  bli��í  rychtáø
samotných Budìjovic, kdyby nìkdo takový existoval?

(6) Nezamìòujte  prosím  s  obcí  Záboøí  u  Strýèic,  je�  tehdy  byla
královským majetkem  a  teprve  pozdìji  (1292)  pøe�la  do  dr�ení
klá�tera Vy��í Brod.
Nedá se u� bezpeènì zjistit, kterému dne�nímu místnímu jménu
odpovídá  Záboøí  Èéèovo.  Vesnice  snad  le�ela  na  místì  dne�ní
Vèelné. Staøí lidé slovanského jazyka v ji�ních Èechách mají ve
zvyku  nazývat  je�tì  dnes Vèelnou  �Na Boøích�.  Podle  toho  by
bylo potøeba opravit u Pangerla (Font. rer. Austr. 2, XXIII, s. 20)
to místo, kde tehdej�í Zabore ztoto�òuje s dne�ním Záboøím.
   Informace o prùbìhu �ivota a osudu Èéèe jsou velmi skrovné,
a  tak o nìm  také nelze mnoho  øíci. Byl  dvakrát  �enatý:  poprvé
s  �enou  jménem  Jeuta  (Jeotta)  neznámého  pùvodu,  podruhé
s  Giselou  z  vzne�eného  rodu  Kuenringù  v  Dolních  Rakousích.
Jeho první man�elka je�tì �ila 29. bøezna 1263: s jejím svolením
Èéè  vý�e  jmenovanou  ves  Záboøí  mnichùm  z  Vy��ího  Brodu
prodal.
   Brzy poté v�ak zøejmì opustila tento svìt, nebo� zji��ujeme, �e
u� 26. èervna 1266 Èéè nazývá svou man�elkou jinou �enu, toti�
Giselu von Kuenring. S Giselou kromì jiných statkù vy�enil také
vesnici Reinprechts u Weitry/Vitorazi v Dolních Rakousích, ale

  Na�í patronku dìtského oddìlení Josefínu u� znáte. Aby
nebyla tak sama, tak se k ní pøidal je�tì potápìè Tonda. Moc
bychom  chtìli  podìkovat  ZU�  Vele�ín  paní  uèitelce  Ivì
Hulíkové  a  jejím  �ákyním Ádì Buchancové, Kaèce Korbe
lové., Kaèce Bürgerové a Ivu�ce Hulíkové, autorkám na�eho
Tondy  .  Stále  zvelebujeme  knihovnu  tak,  aby  se  u  nás  i  ti
nejmen�í ètenáøi cítili jako doma a rádi se k nám vraceli. Na
facebooku knihovny si mù�ete prohlédnout  i pár  fotek "jak
ná� Tonda na svìt pøi�el" .  Zároveò bychom Vás rádi pozvali
na  výstavu  leto�ních  absolventù  výtvarného  oboru  ZU�
Vele�ín. Výstavu bude mo�né si prohlédnout od 23.6.2020 a�
do konce záøí.

,  která  bude  stejná  jako  ka�dé
prázdniny:

Ve ètvrtek bude tudí� pro veøejnost zavøeno. Zmìna se týká
doby od 1.7. 31.8.2020.

  Rádi bychom Vám popøáli krásnì strávené prázdniny a a�
budete  své  letní  volno  trávit  nìkde  daleko  nebo  tøeba  na
chalupì nìkde poblí�, nezapomeòte se pøijít vybavit nìjakou
dobrou knihou tøeba od nás z knihovny.

  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/
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proto�e to pro nìj pravdìpodobnì bylo trochu z ruky, daroval ji se
svolením  své  drahé  polovièky  26.  èervna  1266  cisterciákùm
klá�tera Zwettl.
   Darovací listinu vyhotovil v klá�teøe Zwettl osobnì, odebral se
tam s majiteli sousedních panství, Oldøichem z Hradce, Hogerem
(Ojíøem) z Tøebonì, Vítkem z Krumlova, Budivojem ze Skalice,
Albertem z Bor�ova a je�tì dal�ími, kteøí zde mìli funkci svìdkù.
Gisela se v�ak s Èéèem dlouho netì�ila: V roce 1270 se ji� v jedné
listinì  jejího  bratra  Heinricha  o  ní  hovoøí  jako  o  �blahé
vzpomínce�. (9)

(7) Frast, op. cit., s. 245

   Z man�elství s Giselou nemìl Èéè �ádné dìti, a také man�elství
s Jeutou bylo zjevnì bezdìtné. (10)

(10)  Mohli bychom sice,  svedeni výrokem       opata Neplacha
z Opatovic (Chron. Boh.), pøipsat Èéèovi alespoò jednoho syna,
který nesl otcovo jméno, ov�em øeèený kronikáø je, jak uká�u dále,
pramálo hodnovìrný zdroj.

      Není  pøirozenì  známo,  �e  Èéè  z  Budìjovic  zastával  nìjaký
zemský  nebo  dvorský  úøad,  i  kdy�  velmi mnoho  èeských  listin
z poloviny 13. století obsahuje jméno Èéè, je� je v�dy ozdobeno
jedním z atributù summus judex provincialis (tj. nejvy��í dvorský
a zemský soudce) nebo dvìma z nich souèasnì.
   Aèkoliv ná� zaslou�ilý historiograf M. Pangerl patrnì díky této
okolnosti  pova�uje  za  jisté,  �e  vrchnosti  z Budìjovic  pøíslu�ela
zmínìná  vysoká  hodnost (11),  Èéè  z  Budìjovic  pøesto  nikdy
nejvy��í soudcovský a ani jiný veøejný úøad v Èechách nezastával.

(11) Mittheilungen des Vereines für   Gesch. der Deutschen in
Böh., IX, 20, a X, 149)

   Úøad dvorského a zemského soudce toti� zastávala jiná osoba,
je� mìla statky poblí� Prahy a zemøela v Praze v roce 1267 (12),
zatímco Èéè z Budìjovic jistì �il je�tì v roce 1268.

(12) Emler, Regesta II, s. 208

    Podle ne pøíli� spolehlivé kroniky opata Neplacha z Opatovic
(13), nepøátelsky naladìné vùèi králi Pøemyslu Otakaru II. kvùli
povolání  nìmeckých  kolonistù  do  Èech,  byl  ná�  Èéè  také
majitelem  hradu  Hluboká,  le�ícího  severnì  od  Budìjovic,
a hospodáøství, je� k nìmu patøilo.

(13) Hieronymus  Petz,  Scriptores  rer.  Austr.  II,  s.  1034.
S opravenou interpunkcí u Palackého, Dìjiny Èech II, s. 389.
   Pokud je na této informaci vùbec nìco pravdivé, pak se Hluboká
urèitì  nacházela  pouze  v  Èéèovì  zástavním  dr�ení,  proto�e  to
pøece  od  pradávna  ve  skuteènosti  byl  èeský  královský  korunní
statek.
      Pravdìpodobnìj�í  ale  je,  �e  se majetek  tohoto Budìjovièana
rozprostíral  podél  pravého  bøehu  Mal�e  smìrem  na  jih  a�  do
blízkosti Bene�ova.
      Je  toti�  nesporná  skuteènost,  �e Èéè  byl  v  roce  1266 pánem
panství Vele�ín,  jeho�  ji�ní  ohranièení  je mo�no  hledat  v  okolí
Bene�ova.
   Av�ak i toto panství patrnì obdr�el teprve od Pøemysla Otakara
II. kolem roku 1265, jak uvidíme pozdìji.
   Své sídlo mìl Èéè a� do doby kolem roku 1265 na svém hradu
Budìjovice, zhruba v této dobì ale jistì postoupil hrad a území a
stejnì tak i nìkteré sousední osady králi Pøemyslu Otakarovi II.,
a to pokojnou cestou, nikoliv s pou�itím násilí. (14)

(14) Neplach, který �il skoro sto let po Otakarovi II., nám sice
o  velkém  èeském  králi  ve  své  kronice  sdìluje,  �e:  On  (král)  se
v roce 1277 pøipojil k Rudolfovi Habsburskému (!), zaèal pohrdat
svými krajany a povolávat do zemì cizince.

Z toho dùvodu svým krajanùm pùsobil mnoho tì�kostí a odebíral
jim  jejich  statky.  Vítkovcùm  sebral  Ústí  a  Jindøichùv  Hradec,
Èéèovi  Budìjovice,    Vele�ín  pánu  z  Michalovic,    Hlubokou
znovu odòal panu Èéèovi z Budìjovic kvùli zajíci, kterého Èéè
ulovil v královských lesích, a dal mu za to pozdìji vesnici Veli�
u Jièína se statky, které k ní nále�ely, atd. �

   Ka�dý, kdo toto místo nezaujatì ète, musí nahlédnout, �e bylo
napsáno  pouze  s  úmyslem  uvalit  na  tohoto  èeského  krále  co
nejvíce zloèinù kvùli jeho pøátelskému smý�lení vùèi Nìmcùm.
   Zdá se, �e uvádìní skuteèností podle historické pravdy byla pro
na�eho  kronikáøe  vìc  vedlej�í,  jak  je  patrné  na  pøíklad  ji�  z  té
okolnosti, �e nechává panu z Michalovic odebrat Vele�ín, aèkoliv

je dokumentárnì dolo�eno, �e Michalovci získali hrad a panství
do svého dr�ení a� v roce 1283.

   Král novì získané pozemky urèil pro zalo�ení nového mìsta, je�
se  pøièinlivostí  svých  germánských  obyvatel  rychle  vy�vihlo
k mimoøádnému rozkvìtu.   Není jisté, zda Otakar II. na�eho Èéèe
od�kodnil  penìzi,  nebo  jinými  statky.  Je  mo�né,  �e  Èéè  za
budìjovickou pùdu obdr�el panství Vele�ín;  nebo� v  roce 1266
nazývá sám sebe výslovnì pánem z Vele�ína (von Wilitschin), co�
se pøedtím, pokud je mi známo, nikdy nestávalo.
   Èéèe z Budìjovic je tøeba chápat jako zakladatele hradu Vele�ín.
Svùj rodový hrad pøenechal králi, hrad Hluboká, pokud ho vùbec
mìl v pøechodném dr�ení, byl opìt vyplacen ze zástavy, a tak si
musel zalo�it nový domov.

   Vele�ínsko mìlo sice znaènou rozlohu a poèet obcí, které se na
jeho území nacházely, byl pravdìpodobnì jen o nìco men�í ne�
dnes. Také  trhová ves Vele�ín u� urèitì existovala, ale nebyl  tu
centrální  bod,  nìjaký  hrad,  proto  není  obec  pøed  rokem  1266
nikdy  zmiòována.  Roku  1265,  který  je  pro  Budìjovice  tak
významný, zaèal Èéè stavìt. Takto vybudoval na strmé skále na
pravém bøehu Mal�e naproti  trhové vsi Vele�ín pro  své panství
právì takový pevný centrální bod a pro sebe vhodné obydlí.
      Patrnì  uplynulo  mnoho  èasu,  ne�  byl  nový  hrad  zcela
dobudován, av�ak jeho èást urèitì byla obyvatelná a také skuteènì
k obývání slou�ila pøinejmen�ím ji� v roce 1266, proto�e v tomto
roce se u� Èéè podle svého hradu pojmenovává.
   Pokud to nebylo døíve, byl hrad zcela dokonèený pøinejmen�ím
ji� roku 1283.

   Mìsto Budìjovice a hrad Vele�ín tedy zapoèaly svou existenci
ve  stejné  dobì:  Zatímco  Budìjovice,  mìsto  nìmecké  kultury
a neúnavného  sna�ení  v oblasti  dopravy  a prùmyslu,  si  udr�ely
svou prosperitou a rozkvìt a� do dne�ního dne, hrad Vele�ín le�í
u� dávno v troskách, které snad truchlí nad za�lými èasy rytíøství.
   Není známo, jak dlouho zakladatel vele�ínského hradu toto své
pevné  sídlo  obýval,  kdy  zemøel  a  kde  jeho  tìlesná  schránka
nalezla  místo  posledního  odpoèinku.  V  listinách  se  objevuje
naposledy 27. bøezna 1268: Kdy� toti� Pøemysl Otakar II. v Písku
písemnì  dokládá  a  potvrzuje  darování  statku  Mokrá,  které
purkrabí Hirzo von Klingenberg (ze Zvíkova, pozn. pøekl.) uèinil
ve  prospìch  klá�tera  Zlatá  Koruna,  vystupuje  zde  Èéè  vedle
mnoha jiných zemských baronù jako svìdek. Nazývá se tu je�tì
Checho  de  Budiwogevich  podle  svého  pùvodního  sídla,  co�  je
opìtovný dùkaz, �e pøenechání budìjovické pùdy králi probìhlo
pokojnou  cestou.  Po  jeho  smrti  pøipadlo  vele�ínské  panství
Korunì  èeské,  proto�e  patrnì  neexistovali  �ádní  pokrevní
dìdicové. Král Václav II. je poté spolu s dal�ími statky 28. srpna
1283 postoupil panu Janu z Michalovic.
   Závìrem vyvra�me je�tì nìkteré chybné Millauerovy informace.
Tento uèený vy�ebrodský mnich, který si získal nemalé zásluhy
o zpracování dìjin ji�ních Èech, se ve svém pojednání �Die Ritter
von  Poresching  im  Süden Böhmens� (15) domnívá,  �e  døívìj�í
sousední panství Vele�ín a Poøe�ín byla toto�ná, �e tvoøila jediné
dominium  a  �e  toto  dominium  bylo  pùvodnì  �pozemkovým
vlastnictvím èeských Ro�mberkù�.

(15) Abhandlungen  der  k.  böhm.  Gesellschaft  der  Wissen
schaften, VIII. sv. 1823, s. 5 nn.

Tento názor jsem u� jednou vyvrátil (16):
(16) Bud. Kreisblatt, 27. roèník, è. 1222, jmenovitì ale è. 20.

   Panství Vele�ín se s výjimkou trhové vsi Vele�ín nerozkládalo
nikde na  levém bøehu Mal�e,  zatímco poøe�ínské  zbo�í  je  tøeba
hledat  výluènì  pouze  na  levém  bøehu Mal�e  a  �varcavy  (dnes
øíèky Èerné, pozn. pøekl.). Pokud jde o poslední mínìní, opírá se
pouze chabì o skuteènost, �e kdy� celá oblast v okolí, Budìjovice
(!), Krumlov, Ro�mberk, Nové Hrady(!) a Tøeboò, byla v rukou
Ro�mberkù  (!),  muselo  i  to,  co  le�elo  uvnitø  tohoto  okruhu
(Vele�ín a Poøe�ín), patøit Ro�mberkùm.
   Millauerovi ov�em musíme takováto provinìní proti historické
pravdì  prominout.  Jeden  z  Ro�mberkù  (Vok  I.)  byl  pøece
zakladatelem jeho klá�tera a celý jejich staroslavný rod neustále
zahrnoval tento klá�ter svou pøízní � a je to proto výraz úcty, kdy�
Millauer mnohé historické  jevy v  ji�ních Èechách, které v  jeho
dobì nebylo mo�né vysvìtlit na základì pramenù, spojuje s tímto
mocným  panským  rodem,  jen�  v  na�í  u��í  vlasti  zanechal
nespoèetnì stop své existence.

Pøeklad do èe�tiny: Eleonora Krásová, Strakonice
spolupráce: Bernhard Riepl, Hana Musilová (Kaplice), Miroslav
Klouda (Hradec Králové)
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Není nároèný na sportovní vybavení � staèí pálka, míèek,
dobré tenisky. Pingpongový stùl     (a�   vnitøní, èi venkovní)
mají skoro v�echna rekreaèní zaøízení, docela  èasto nachází
místo i v rodinných gará�ích. Dá se provozovat celoroènì a
v�ude na svìtì.

Mohou ho hrát v�echny vìkové kategorie � od 8letých dìtí
a�  po  aktivní  seniory  (  vìkový  prùmìr  jednoho  okresního
dru�stva  je  74  let!),  co�  právì  umo�òuje  vyniknout  dal�í
nedocenitelné výhodì:

Propojuje    generace  �  dìda,  babièka  si  u�ijí  zábavu
s vnouèaty, ani� by je tento druh pohybu extrémnì vyèerpal.

Styl  hry  odrá�í  povahu:  jsou  útoèníci,  obranáøi,  hráèi
kombinující  více mo�ností,  ale pøíjemným bonusem  je, �e

 � 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

Vývoj  je  pøirozenou  souèástí
�ivota,  vyvíjí  se  nové  technologie,
trendy a stejnì tak se mìní i pohled na
stáøí a umírání. Od doby, kdy umíra
jící trávil své poslední chvíle v kruhu
svých  milovaných,  nechal  si  zavolat  knìze,  pøijal  svátost
nemocných, rozlouèil se a v klidu zemøel doma, a� po úplný
opak v dobì rozvoje urbanizace. Umírající byl pøemístìn do
nemocnice, kde byl sice obklopen profesionální zdravotní péèí,
ale pøi umírání byl sám.

Poslední roky v�ak dochází ke zmìnám, díky poskytování
paliativní péèe se vrací péèe zpìt do rodiny (ty jsou podpoøeny
státem � pøíspìvkem na péèi, terénními slu�bami � o�etøova
telská  i  hospicová  slu�ba,  apod.).  Sociální  slu�by  i  nìkterá
zdravotnická zaøízení se vrací ke koøenùm a tak se opìt klade
velká  pozornost  na  rodinu  a  její  dùle�itost  v  posledním
okam�iku lidského �ivota. Paliativní péèe se poskytuje paci
entovi, který  trpí nevyléèitelnou nemocí v pokroèilém nebo
terminálním stadiu. Cílem je zmírnit bolest a dal�í tìlesná èi
du�evní strádání, zachovávat pacientovu dùstojnost a poskyt
nout podporu jeho blízkým.

Základními principy paliativní péèe jsou:
ꞏ   chránit důstojnost a zaměřit se na kvalitu života,
ꞏ   dokázat zvládat bolest a další projevy nemoci,
ꞏ     pohlížet  na  umírání  jako  na  přirozený  proces  –

neusilovat o oddálení èi urychlení smrti,
ꞏ   interdisciplinární  spolupráce  a  celostní  pohled  na

nemocného èlovìka, integrace lékaøských, psychologických,
sociálních, existenciálních a spirituálních aspektù,

ꞏ   respektování individuálních přání a potřeb pacientů,
jejich hodnotových priorit a ochrana práva pacienta na sebeurèení,

ꞏ   důraz na význam rodiny a nejbližších přátel nemoc
ných, zachování nemocných v  jejich pøirozených sociálních
vazbách,

ꞏ   všestranná  účinná  opora  příbuzným  a  přátelům
umírajících, pomoc zvládnout zármutek po smrti blízkého èlo
vìka.

V Domovì pro seniory Kaplice pova�ujeme paliativní péèi
za nezbytnou souèást poskytované slu�by. Na�i zamìstnanci
jsou  v  této  oblasti  pravidelnì  pro�kolováni,  zároveò  zde
funguje na velmi dobré úrovni slu�ba pastoraèní péèe, vèetnì
individuálních  náv�tìv  knìze  èi  pastoraèního  asistenta.
  Umírání je pøirozenou souèástí �ivota ka�dého z nás. To,
aby  èlovìk  mohl  strávit  konec  �ivota  doma,  mezi  svými
blízkými,  se  zachováním  maximální  míry  dùstojnosti,  bez
bolesti  a  ve  smíøení  se  svým  �ivotem,  je  na�ím  velkým
posláním a dlouhodobým cílem.

se  v�dy  pøi  soustøedìní  na  zápas    odpojíte  od  okolního
technického stresujícího svìta, tak�e vlastnì relaxujete. Napøí
klad nìkteøí hubnoucí jedinci zapomenout na diety, poèítání
kalorií,  a svìte div se, i bez døiny ve fitku ztratí kila, získají
sebevìdomí a kamarády.

Jeden èínský mistr svìta øekl, �e hrát pingpong je jako bì�et
stovku a hrát pøi tom �achy. Ano, �pièkoví hráèi jsou rychlí a
chytøí,  proto�e  musí  bìhem  krátké  doby  pøeèíst  soupeøe,
vymyslet, co na nìho platí za údery,  jaká  taktika  je dovede
k vítìzství. Umìt blesku rychle reagovat a zároveò ovládat své
emoce, co� je ve vypjatých chvílích velmi, velmi tì�ké. Ono,
kdy� nìkdo vede,  tak pøizná prasátko, nechá dát nový míè,
atd., ale udìlat to samé pøi pro nìj nepøíznivém stavu vy�aduje
charakter.

Jenom  ta  mo�nost,  �e  pinèes  mù�e  hrát  skoro  ka�dý,
s sebou nese trochu potí� v tom, �e právì proto je tak velmi
tì�ké  vyhrávat  a  být  nejlep�ím,  ale  o  to  vìt�í  je  to  výzva
a slad�í vítìzství!!

Samozøejmì bych mohla pokraèovat ve výètu výhod tohoto
sportu dál, ale dovolím si pøipomenout známý výrok o velké
lásce: kdo ji neza�il, tomu ji nevysvìtlíte, a kdo ji pro�il, tomu
u� nic øíkat nemusíte�  Tak�e pøijïte mezi nás a vyzkou�ejte
si svou vlastní hru!  Jste srdeènì zváni.

Krásné prázdniny a pohodové léto Vám pøeje  D.Javoøíková

Trenéøi: Vladimír Mike�,
Mgr. Alena Rozko�ná,
Mgr. Filip Rozko�ný,

Josef Mike�
Info na (tel.:603 530 247, 608 518 832,775

289 288,722 487 652)
pro dìti ve vìku 510 let
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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.pomalsi.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 promítacím zaøíze
ním)

Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jar.Bartizal  tel.:725 919 382
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Podrobný popis akcí a termíny zahájení pøedprodejù na www.kicvelesin.cz,
FB KIC Vele�ín. Dal�í informace a rezervace na tel. èísle 380 331 003.

Program se bude je�tì doplòovat o cestovatelské pøedná�ky a vystoupení
dìtí.

Tì�íme se na vás.      Hana Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Je�tì pár momentek z festivalu

Hudební kavárna s kapelou LE�ÁCI
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Pronajmu byt 2kk ve Vele�ínì.
Tel.: 731 654 954

èíslo 7/82020
vydáno ve Vele�ínì dne 29.6 2020

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

Detail �utajené� zahrádky na budovì autobusového nádra�í
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