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poslední mìsíc leto�ního �kolního roku je pøed námi. �áci
základní �koly dostali v  kvìtnu �malý� dárek: Víceúèelové
høi�tì v    areálu  �koly  je hotové.  Je na nìm mo�né  rozehrát
fotbalový  èi  florbalový  zápas,  na  své  si  pøijdou  tenisté,
volejbalisté  èi  hráèi  nohejbalu.  Díky  lep�ímu  sportovnímu
zázemí nám ve mìstì mohou vyrùst dal�í  sportovní  talenti.
Ani  dnes  jich  není  málo.  Høi�tì  mohou  vyu�ívat  i  spolky
a  kluby,  po  dohodì  se  základní  �kolou.  Souèástí  stavby  je
i sektor pro vrh koulí.  Investice vy�la na 2,2 milionu korun
a  polovinu  nákladù  uhradila  dotace ministerstva  pro místní
rozvoj.

Pracujeme na elektrifikaci zahrádek smìrem od podchodu
pod  silnicí  I/3  na  Skøidla.  Zahrádkáøi,  kteøí  mají  zájem
o elektrifikaci èi se potøebují na cokoliv ohlednì ní zeptat, se
mohou  obrátit  na  radního  mìsta,  Tomá�e  Èulíka,  a  to  na
telefonu  722    911    743.  Upozoròuji,  �e  se  nejedná  se
o investièní akci mìsta, ale o akci dodavatele energií (EG.D.,
døíve E.ON Distribuce), kdy mìsto zde  figuruje pouze  jako
prostøedník.

Máme za sebou z  hlediska dopravy nároèné období, kdy
ve�kerá  tranzitní  doprava  proudila  pøes mìsto.  Øada  øidièù
vozidel  nad  6t  nerespektovala  objízdnou  trasu  pøes  È.
Krumlov  a  sna�ila  se  projet  mìstem.  Mìstská  policie  ve
spolupráci  s    Policií ÈR  øidièe  pokutovala,  vracela  zpìt  na
objízdnou  trasu  èi  pomáhala  pøi  výjezdu  tìchto  vozidel
z  míst, kde opravdu nemají co dìlat � ze Sídli�tì èi z  ulice
Latrán.  Zároveò  strá�níci  dohlí�eli  na  bezpeènost  chodcù,
zejména na autobusovém nádra�í. Za dobu trvání dopravního
omezení nedo�lo ve mìstì k  �ádné vá�nìj�í dopravní nehodì.

V  mìsíci èervnu a v  létì nás èekají kulturní a spoleèenské
akce.  Sledujte web mìsta,  facebookové  stránky Kulturního
a informaèního centra èi Mìstské knihovny. Situace se mù�e
mìnit. Vìøím, �e jen k  lep�ímu.

Hezký mìsíc èerven v�em.
Petr Vágner, starosta

Vá�ení ètenáøi.
Na  stavbì  køi�ovatky  se  karta  obrátila.  Obyvatelùm

Sídli�tì skonèilo období klidu a souèasnì se tro�ku zklidnila
doprava  v    centru.  Obì  firmy  jedou  podle  harmonogramu
a navzdory poèasí odvádí dobrou práci.

Teï nás èeká výmìna schodi�tì v  Sídli�ti a s  tím spojené
opravy  komunikací,  chodníkù,  stok  a  dal�ích  nutných  vìcí.
Je�tì je tedy èas nahlásit pøípadnou závadu, kterou jsme mohli
tøeba pøehlédnout.

Doby,  kdy  byly  ostrùvky  v    krajinì  hospodáøùm
vy�krtávány  z    dotací,  jsou  dávno  pryè.    Znovu  zkou�ím
apelovat  na  vlastníky  ,,�irých  lánù�.  Zkuste  podpoøit
rozmanitost v  pøírodì. Staèí opravdu málo. Jeden dva stromy,
pár  kamenù  a  tøeba  zbytek  listnatého  kmene.  Vytvoøením
takového  ostrùvku  na  zemìdìlsky  vyu�ívaném  pozemku
vytvoøíte podmínky pro hmyz, tím pro ptáky a krajina o�ije.
Pomozte  pøírodì  tøeba  tak,  jako  pomohli  úèastníci  jarního
kola Ukliïme svìt. Sebrali jsme pøes 120 kg odpadu, z  toho
se podaøilo vytøídit 40 kg. Pøes omezující opatøení se zapojilo
60 lidí, z  toho 19 do 18 let. Díky za pomoc.

Na  poslední  chvilku  jsme  stihli  vymìnit  po�kozenou
,,trojbudku� pro rorýse na panelovém domì v   Sídli�ti. Tak
snad se jim tam bude dobøe bydlet.

U pøírody  je�tì chvilku zùstanu. Pøi diskusi o vyu�ívání
krajiny  okolo  Vele�ína  k    rekreaèním  a  sportovním
èinnostem,  jsem  narazil  na  zajímavost.  Lidé  u�  vùbec
nevnímají  I.  ochranné  pásmo  vodní  nádr�e  Øímov.  Není
opravdu  potøeba  vyvì�ovat  doplòující  znaèky,  zákazy
a podobnì.

Tato místa jsou
znaèena turistickou znaèkou. Je proto na ka�dém z  nás, aby
se choval v  pøírodì tak, aby nikdo nepoznal, �e tam byl. Co
si pøinesete, to si zase odneste.

Stejnì tak je to s  rozdìláváním ohòù v  lesích. Opìt není
nutnì  vyvì�ovat  tabulky.  Je  to  prostì  ze  zákona  zakázané.
Pokud nìkdo dìlá oheò v lese, je povinen nahlásit tuto èinnost
hasièùm.  Není  to  stra�ení,  jen  pøipomínka  základních
pravidel. Nebylo by pøíjemné pøijít o  ta zpøístupnìná místa.
Jednání o jejich zpøístupnìní trvala dlouhých pìt let. Myslete
na to, a� zase vyrazíte do lesù.

Staveni�tì køi�ovatky Uctìní památky váleèného letce RAF Prokopa Brázdy
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Upozoròujeme obèany, �e poplatek
za  svoz  a  likvidaci  komunálního
odpadu na rok 2021 ve vý�i 840 Kè na
jednoho poplatníka je splatný do 30. 06.
2021  (dle  OZV  Mìsta  Vele�ín  è.
2/2020,  o  poplatku  za  komunální
odpad).

Poplatníkem  je  ka�dá  fyzická  osoba,  pøi  její�  èinnosti  na
území  mìsta  vzniká  komunální  odpad,  zejména,  která  je
pøihlá�ená 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 pøevodním
pøíkazem  na  è.  úètu:  582481309/0800,  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

Rád  bych  jménem  celé  rodiny  podìkoval  za    èetné
kondolence k  úmrtí paní Julie Gregorové vedení mìsta, Z�
i ostatním Vele�ákùm. Dìkuji  také paní Vágnerové  a    paní
Rù�ièkové za  jejich zajímavá osobní ohlédnutí v  minulém
èísle Vele�ínského zpravodaje.

Dovolil  bych  si  tímto  pøidat  také  nìkolik  vzpomínek,
nejen pro pamìtníky, s  pøemostìním do souèasnosti, proto�e
historie je tu i od toho, abychom se z  ní (po)uèili.

U vele�ínského chrámového sboru a orchestru  se v   po
slední dobì zmiòuje jako vrchol jeho pùsobení vystoupení ve
vatikánské bazilice sv.  Petra v  èervnu 2019. Z  mého pohledu
to  ale  bylo  spoleèné  úèinkování  s    japonským  pìveckým
sborem v  oran�erii vídeòského Schönbrunnu 3.  kvìtna 2006,
jeho�  jsem  se  zúèastnil  jako  posluchaè,  nebo  tøeba  jedno  z
prvních  uvedení  Pavlicovy  Missy  brevis  ve  Vele�ínì,  èi
dlouholetá  dru�ba  s  nizozemským  chrámovým  sborem
z  Leensu  (trojí  vzájemná  náv�tìva).  Bude  skvìlé,  budeli
mìsto  Vele�ín  pìvecké  a  dal�í  aktivity  dùle�ité  pro
stmelování  starousedlíkù,  udr�ování  genia  loci
a  reprezentování  mìsta,  i    nadále  morálnì  a  finanènì
podporovat.

Pokud jde o tehdej�í �kolní pìvecký sbor, na který si také
mnozí pamatují, vyhrávaly v  80.  letech minulého století jeho
èlenky skuteènì øadu soutì�í po celém kraji i jinde, na piano
èi  klavír  je  èasto  doprovázel  pan  Vladimír  Jantaè.  Osobnì
jsem  byl  pøítomen  napøíklad  úspìchu  tria  tehdej�ích  �ákyò
No�ièkové, Uretschlägerové a  Proke�ové na pìvecké soutì�i
v  Milevsku. Za vrchol pùsobení své maminky u tohoto tehdy
zhruba  �edesátihlavého  hudebního  tìlesa  pova�uji  spoleèné
úèinkování s  Kühnovým dìtským sborem, nejlep�ím v Èes
koslovensku, který byl v  r.  1990 spolupoøadatelem Meziná
rodního setkání dìtských sborù na nádvoøí Pra�ského hradu.
Tam  tyto  soubory  v    euforické  atmosféøe  nastupující  nové
doby v  latinì spoleènì provedly Beethovenovu Ódu na radost
(Ode an die Freude), od r  1985 evropské hymny.   Zrovna
ten �kolní rok 1989/1990, kdy jsem mìl poprvé a naposledy
na Z� ru�tinu, jsem jako pá�ák do  sboru chodil  jako témìø
jediný kluk. Ta latina mi vùbec ne�la, nikdy, ani pozdìji, jsem
se ji neuèil, proto jsem zpìv spí�e jen napodoboval, co� v  tom
poètu  jistì zaniklo. Qui non est hodie cras minus aptus erit
(Kdo není pøipraven dnes,  bude zítra ménì, Ovidius). Akci

Podìkování v�em obèanùm mìsta Vele�ín za ukáznìnost
a  zvládnutí  silného  dopravního  provozu  vedeného  centrem
mìsta v dobì dopravní uzávìry silnice E 55. Hlavním úkolem
Mìstské  policie  bylo,  mimo  jiné,  zajistit  bezpeènost
pøecházení chodcù v centru mìsta a v prostoru autobusového
nádra�í. Jmenovitì také patøí podìkování paní Petøe Bláhové
a  panu  Janu  �tindlovi  z  Vele�ína  za  nabízenou  pomoc  pøi
øe�ení  pøestupkù  neukáznìných  øidièù  kamionù  v  prostoru
autobusového nádra�í.

Strá�ník MP Vele�ín Ladislav Moudrý.

 panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi a paní Kleinové
za písemné blahopøání k mým narozeninám.

Josef Dole�al

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  a  Sárince  za
pìkné blahopøání k mým narozeninám a   dále pí. Máèeové
a pí. �áèkové za milou náv�tìvu.

                  Josef �edivý

  panu  starostovi  Ing.  Petru  Vágnerovi  za  písemné
blahopøání k mým narozeninám.

Ing. Miroslav Koudelka

  panu  starostovi  ing.  Petru Vágnerovi  za  blahopøání
k  mým narozeninám. Té� podìkování pí. Sumerauerové a pí.
Doubkové za pøedání dárku od Jednoty Kaplice. Té� dìkuji
za milé pøání peèovatelkám CHARITY Vele�ín. Také dìkuji
za písemné pøání Odborové organizaci Jihostroje Vele�ín.

                  Marie Hùlková

V  úterý 22. èervna si pøipomínáme úmrtí pana Petra Voka
� tento významný velmo� je zapsán v  historii na�eho mìsta
tuèným  písmem.  I  toto  téma  bude  námìtem  pøi  pøípravì
Slavnosti mìsta Vele�ína. V�ichni organizátoøi doufají, �e v�e
dobøe dopadne a koneènì se poveselíme.

Pokraèují  i  pøípravy  na  pøipomínce  událostí  okolo
transportù smrti v  kvìtnu 1945.

Zaèali  jsme  pracovat  i  na  Vele�ínském  hradì,  který  se
koneènì  podaøilo  dostat  do  majetku  obce  Svatý  Jan  nad
Mal�í.  Volné  sdru�ení  pro  záchranu  královského  hradu
Vele�ína  vás  rádo  uvítá  ve  svých  øadách.  Práce  na  této
zøíceninì je opravdu dost a ka�dá pomocná ruka bude dobrá.
Mìjte se pìknì a v�em hodnì zdraví.

 Na závìr jako v�dy nìkolik kontaktù pro pøípad potøeby:
MP Vele�ín � 736  600  799,

pøedák prac. skupiny � 603 537 754
Jirka Rù�ièka, místostarosta � 739  026  248,

ruzicka@velesin.cz
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Vzhledem k okolnostem je i leto�ní
termín  vycházky  posunut  na  pozdìj�í
termín a to na sobotu 5. èervna. Letos
budou  opìt  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  areálem  zemìdìlského  dru�stva  na

vyhlídku  Velký  kámen  a  zpìt  a  cestou  budeme  pozorovat
ptáky  a  urèovat  je  podle  hlasu.  Doporuèuji  nenápadné
obleèení, dalekohled, pøípadnì 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

moderovala populární TV hlasatelka Marie Retková a já pak
v�ude léta zdùrazòoval, �e se s  ní znám.

Na  vele�ínské  Z�  byl  za  maminèiných  a  mých  èasù
výborný,  vyzrálý  kolektiv,  pod    vedením  pana  øeditele
Cvacha, pozdìji paní øeditelky Neustupové a Novákové. My,
uèitelské dìti, jsme byli za èerné ovce, ostatním èasto trnem
v    oku,  proto�e  �automaticky�  prote�ovány,  a  na�e  dobré
�kolní  výsledky  to  v    oèích  spolu�ákù  jen  potvrzovaly.
Myslím, �e maminka v praxi dobøe uplatòovala pedagogickou
zásadu  �laskavé  pøísnosti�  a  �padni  komu  padni�.  Rùzní
darebáci  ji  sice  nesná�eli,  ale  v  dospìlosti  to  èasto
pøehodnotili. Mnohokrát jí pak a� u� pøi øemeslných úpravách
zahrady nebo  jinde  osobnì  a    s  úctou dìkovali  právì  za  tu
pøísnost  a    za  to,  �e  se  toho  dost  nauèili  a  nic  nedostali
zadarmo. Z  toho si mù�eme vzít ponauèení i   pøi  výchovì
vlastních  dìtí  a  nesvádìt  v�echno  na    vzdìlávací  (nikoli
nápravnì výchovné) zaøízení (�kolu), kdy� u� je pozdì.

Mamka  s    tátou  vedli  dlouhá  léta  kroniku  chrámového
sboru.  Kdyby  jednoho  dne  vzniklo  ve    Vele�ínì  muzeum,
mohly by tam být pøedstaveny nìkteré významnìj�í osobnosti
20.   stol. z    rùzných oborù i  tøeba (mezinárodnì) úspì�né �
kulturní,  sportovní  aj.  �  aktivity Vele�ákù,  napø.  chrámový
sbor,  taekwondo  aj.  Na  webu  Spoleènosti  pøátel  mìsta
Vele�ína se sice doèteme o  ètyøech osobnostech, ale jde spí�e
o star�í historii, pøièem� básník J.  V.  Kamarýt je známý jen
místnì a jeho pøesah do souèasnosti je malý. Mo�ná by bylo
pøíhodné  poøádat  pravidelná  setkání  vele�ínských  rodákù
nebo v  tomto Zpravodaji uveøejòovat rozhovory s  místními
zajímavými  osobnostmi  èi  rodáky  stejnì  jako  napø.
v obsa�ných Vimperských novinách (dostupné na internetu).
Zpravodaj by se zatraktivnil a pro místní by  to mo�ná bylo
objevné  ètení  o  svých  �sousedech�  a    i  inspirativnìjí
a  vèasnìj�í ne� po úmrtí dotyèných.

Na�e  rodina  se  rozhodla,  �e  maminka  v    létì  spoèine
v urnovém háji ve Vele�ínì. Sice bychom uvítali  jeho vìt�í
ozelenìní a tøeba i zkrá�lení umìleckými pøedmìty, ale i tak
je  to  velmi  pìkné  pietní  místo  blízko  námìstí,  odkud
pocházela. Masivní  ozelenìní  a  dal�í  opatøení  ke    zlep�ení
místního  mikroklimatu  stejnì  èekají  vìt�inu  èeských  mìst,
Vele�ín nevyjímaje, máli se v  rámci boje proti klimatickým
zmìnám stát �ivot na ulicích pro lidi i zvíøata v  parném létì
a  suchu snesitelnìj�ím. V�ude øíkám, �e Vele�ín je nejlep�í
mìsto na svìtì a nepochybuji, �e pùjde s  dobou nebo bude
dokonce udávat smìr.

Jan Gregor, syn

Docela se tì�ím na novou Podkovu!   Sám jsem pøi stavbì
staré  odpracoval  nìjakou  tu  desítku  brigádnických  hodin.
Také jsem tam v kruhu rodiny oslavil pár rodinných událostí.
Ten vítìzný návrh se mi líbí, zejména loubí s posezením a to
�e se dá projít za budovu ke kinu, kde bude víceúèelová hala.
Jen  ta  "smuteèní"  barva  fasády  by  mohla  být  veselej�í
v souladu s budovami na této stranì námìstí.
   Podle  mého  názoru  úpadek  staré  Podkovy  nastal  po
zpìtném  odkoupení  mìstem  s  následujícími  pronájmy
rùzným podnikatelùm. Vìøím, �e tentokrát bude osud nové
Podkovy  lep�í  a Mìstský  úøad  si  to  ohlídá,  aby  tam  je�tì
dlouhá léta byl èilý spoleèenský ruch. Vele�ín i vele�áci si to
zaslou�í! Dr�ím palce�        Bøetislav Helebrant
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U�  druhou  jarní  sezónu  zahajujeme  v    rozsáhlé  zahradì
Domova pro seniory Kaplice � se v�ím, co k  ní patøí: svì�í
zelenání trávníku, rozpuk kvìtù, návrat ptákù a vèel, ale také
kompletní  jarní  údr�ba,  kterou  si  takto  rozsáhlý  areál
zasluhuje.
  Obèasné sluneèní paprsky, kterých je letos zatím jenom
poskrovnu, vybízí klienty k  trávení volného èasu právì na
zahradì  �  a�  u�  procházkou,  relaxací  na  lavièkách  pøi
pozorování chovaných ovcí a slepic nebo dokonce drobnými
zahradními  pracemi.Pestrá  paleta  mo�ností  je  jedním
z  pøínosù  zahradní  terapie,  její�  dílèí  èásti  v    rámci
aktivizaèních èinností v  Domovì aplikujeme. Zahrada jako
taková  nabízí  èlovìku  tolik  podnìtù,  �e  si  ka�dý  klient
doká�e  vybrat  pro  nìj  pøínosný  zpùsob  trávení  èasu  v    ní.
Souèástmi provozované zahradní terapie tedy jsou stimulace
smyslù,  procvièování  motoriky  pøi  aktivních  èinnostech
a  zá�itek  spolupráce  s    ostatními. Výsledným efektem pak
bývá zlep�ení nálady i celkového rozpolo�ení klienta. Díky
vhodným  terénním  úpravám  nejsou  o  pøínosy  zahradní
terapie ochuzeni ani klienti, kteøí  se pohybují  s   dopomocí
kompenzaèní pomùcky. S  ohledem na specifika seniorského
vìku jsou pak pøipraveny i dal�í pomùcky: mobilní truhlíky,
vyvý�ené  záhony  ve  skleníku,  v�udypøítomná  zábradlí
a dal�í.
Zámìr,  se kterým byla  zahrada budována �  tedy  setkávání
klientù s  rodinami, veøejností             a místní komunitou �
jsme vzhledem k  okolnostem dosud nemohli uplatnit v  celé
jeho  �íøi.  Co  nejèastìj�í  komunikaci  a  setkávání  klientù
s  jejich  blízkými  se  tak  sna�íme  zprostøedkovávat
i  alternativními  cestami.  Zapojením  do  projektu  Tablet  od
srdce  jsme  získali  tablet,  který  roz�íøil  dosavadní
technologické  vybavení  v   Domovì  vyu�ívané  klienty  pro
pravidelnou  online  komunikaci  s    jejich  blízkými.  Na�e
zku�enosti s  tímto zpùsobem setkávání klientù s  rodinami
jsou popsány v   pøíruèce Spolu na dálku, kterou vydala  IT
komunita Èesko.Digital.

Kolektiv   autorù DPS Kaplice, 2021.

  Ráda bych v�echny pozvala do knihovny nejen pro zásobu
nových knih a audioknih, ale u�    je mo�né si u nás vypùjèit
i spoleèenské hry Dixit, Gump, Dooble nebo �ivot na dlani.
 Samostatnou pozvánku si zaslou�í ú�asná výstava vele�ínské
autorky  paní    Eli�ky  Martinovské.  (Barevná  pozvánka  na
str.15)
    Paní  Martinovská  je  v�estranná  výtvarnice  s    velkým
smyslem pro detail, která se øadu let vìnovala keramice. Její
práce  jistì  zdobí  nejednu  vele�ínskou  domácnost,  vèetnì  té
mojí. Po pøestìhování ale nemìla pro keramickou pec místo,
tak se chopila �tìtcù a barev. Doká�e ve svých dílech zachytit
pøírodu a její promìny takovým zpùsobem, �e na vás doslova
dýchne pøíjemná atmosféra a po del�ím prohlí�ení i pocit, �e
je vám místo z   obrazu  i nìjak dùvìrnìji známé. Výstava  je
nainstalována v  chodbì knihovny a mù�ete se pøijít podívat
v  bì�né výpùjèní dobì a� do konce srpna.
Do konce kvìtna bylo mo�né nosit do knihovny kousky �ály.
Moc dìkujeme v�em, kteøí se �zapletli s  knihovnou� a snad se
u  toho  i  dobøe  pobavili.  Jen  co  bude  �ála  se�itá  a  zmìøená,
pochlubíme se výsledkem.
  Také  se  po  dlouhé  coronavirové  pauze  otevøela  na�e
knihobudka  na  autobusovém  nádra�í.  To,  co  se  tam  ale

Dìkujeme v�em dìtem i paní uèitelkám z  mateøské �kolky
ve  Vele�ínì,  kteøí  nám  pomohli  ozdobit  májku.  Byla  sice
malá,  ale  ozdobená  �od  hlavy  a�  k    patì� mnoha  barvami.
Jenom �koda, �e nám hned druhý den zmokla. Dìkujeme také
hasièùm Kájovi a Patrikovi, kteøí májku postavili.

Dìti  malovaly  v  prùbìhu  mìsíce  dubna  obrázky
èarodìjnic  a  odpovídaly  na  jednoduché  otázky.  Dozvìdìli
jsme se, kolika let se do�ívají èarodìjnice, kde bydlí a na èem
nejèastìji  létají.  Odpovìdi  to  byly  opravdu  zajímavé
a výkresy jste si mohli prohlédnout ve vývìskách kulturního
centra.  V�em  výhercùm  gratulujeme  a  budeme  se  tì�it  na
setkání s  nimi pøi filmových nebo kulturních pøedstaveních
v  kinì ve Vele�ínì.
Hana Rù�ièková
Øeditelka KIC mìsta Vele�ín

objevilo, rozhodnì do knihobudek nepatøí. Prosíme, udr�ujte
místo v èistotì a poøádku a odkládejte zde jen knihy, které
byste si (v pøípadì zájmu) sami vzali domù. Knihy nesmí být
zneèi�tìné,  plesnivé  nebo  neúplné.  V�em,  kteøí  toto
jednoduché pravidla dodr�ují, patøí velký dík.

O v�ech novinkách pravidelnì  informujeme  i na na�em
facebooku a webových stránkách.
Za Mìstskou knihovnu Vele�ín
Jana Buchancová
Telefon: 731 181 433 / 380 331 847
Email: knihovna@velesin.cz
Web: www.knihovna.velesin.cz
https://www.facebook.com/knihovnavelesin



6

Ji�  první  obyvatelé  hradi��  okolo  øeky  Mal�e  se
nezabývali pouze zemìdìlstvím, ale také obchodem. V tomto
dávnovìku  pohranièní  hvozd  dosahoval  hluboko  do
vnitrozemí.  Byly  jím  proklestìny  kupecké  stezky,
zprostøedkovávající  výmìnný  obchod  mezi  Èechami
a  alpskými  zemìmi.  Podle  nìkterých  historikù  spadá  vznik
dálkového obchodu do dìjinného úseku star�í doby bronzové.
V Hallstattu a okolí se zaèala tì�ebnì vyu�ívat lo�iska soli a v
Alpách  byla  objevena  a  zpracovávala  se  zde mìdìná  ruda.
Pøedmìtem smìnného obchodu v dobì bronzové byla z jihu
sùl  a  alpská  mìï,  která  se  dopravovala  v  kruhových  "
høivnách". Ze severu byl transportován zejména z Kru�ných
hor  cín,  baltský  jantar,  ko�e�iny  a  snad  i  zlato.  V  obou
smìrech to byly metalurgické výrobky z bronzu jako luxusní
zbranì (dýky), ozdobné jehlice, sekery, víno a dláta. Z  jihu
na�í  zemì  se  vyvá�elo  �elezné  zbo�í,  støíbro,  zlato  ze
�umavských rý�ovi��, obilí, tuhovaná keramika atd.

V dobì øímské a slovanské se sortiment  importu roz�íøil
o nìkteré potraviny, ozdobnou i u�itkovou keramiku a látky.
Sùl stále zùstávala nejdùle�itìj�í slo�kou dovozu. V exportu
se  kromì  tradièního  zbo�í  vyvá�eli  konì,  hovìzí  dobytek,
ko�e�iny, kù�e a také otroci.

Regionem  Èeský  Krumlov  procházelo  nìkolik
obchodních  stezek.  Nás  zajímá  stezka  zvaná  Cáhlovská,
nìkdy také Kaplická, která se stala osou celého obchodního
�ivota  Kaplicka  a  Vele�ínska.  Ve  starých  listinách  je
nazývána " antiqua via versus Bohemiam directa" a má se za
to, �e vedla  ji� v dobì prehistorické ve smìru od keltského
oppida Lentia (Lince) na Dunaji ve smìru Cáhlov (Freistadt)
  Kaplice  do  nitra  Èech.  Pùvodní  stezka  vedla  v�dy  po
schùdném bøehu øíèky Mal�e  a tam, kde prales zasahoval a�
k vodì a byl neschùdný na obou bøezích, procházela i øíèním
korytem.  Také  k    ochranì  této  cesty  byl  vystavìn  hrad
Vele�ín.  V    pozdìj�í  dobì  se  nazývá Cáhlovská  stezka,

vedoucí z Lince k Cáhlovu (Freistadtu) a odtud pøes Dolní
Dvoøi�tì, Kaplici, Vele�ín    a Doudleby    do Èeských
Budìjovic  a dále pøes Sobìslav  a Tábor  do Prahy. Hlavní
severovýchodní  vìtev  vedla  pøes Vele�ín    do Doudleb.
Smìrem  na  sever  pokraèovala  stezka  a�  do Prahy.
K  zásadnímu  obratu  do�lo  po  roce  1265,  kdy  èeský  král
Pøemysl Otakar II. zalo�il mìsto Èeské Budìjovice. Hradi�tì
v Doudlebech ztratilo  svùj význam,  správním a obchodním
støediskem se  stalo právì  zalo�ené mìsto. Odtud  zaèal  král
stavìt novou silnici smìrem na Linec, do svých vy�enìných
rakouských dr�av. Naproti ní se stavìla silnice i z rakouské
strany. I pro Vele�ín to byla zásadní zmìna. Zaèal se stavebnì
roz�iøovat  od  Latránu  západním  smìrem  k    této  nové
obchodní tepnì. Silnice mìla témìø stejný smìr jako dne�ní
E55.

Jaký  byl  sortiment  dovozu  a  vývozu  ve  støedovìku?
Dová�ela se hlavnì sùl, �týrské zlato, drahá sukna, hedvábí,
víno, moøské  ryby,  ji�ní  ovoce,  zámoøské  koøení  a  zbranì.
Vyvá�ely se rùzné druhy obilí, slad, chmel, pivo, sladkovodní
ryby, máslo, vosk, med a dal�í zemìdìlské produkty, a také
øemeslnické  výrobky.  Cesta  nebyla  jen  �ivou  obchodní
tepnou,  ale  také  souèástí  po�tovní  linky  ve  smìru  Praha  
Benátky.  Èím�  zaji��ovala  pravidelné  spojení  s    okolním
svìtem. První zpráva o po�tovní  stanici v Kaplici  je z  roku
1530.

V polovinì 16. století naøídil èeský král a pozdìj�í císaø
Ferdinand  I.  dovoz  gmundenské  soli.  Cesta  císaøské
gmundenské  soli  vedla  z  alpských  solivarù  do  Gmundenu,
Mauthausenu, Lince  Urfahru, Freistadtu, Kaplice, Vele�ína,
Èeských  Budìjovic,  Týna  nad  Vltavou  a  Prahy.
Gmundenskou  solí  se  zásoboval  východní  bøeh  Vltavy.
Sklady  soli  byly  v  Èeských  Budìjovicích  a  v  Týnì  nad
Vltavou. Vele�ín,  podobnì  jako Kaplice,  v    této  dobì  tì�il
z  výhodné  polohy  uprostøed  cesty  mezi  Freistadtem
a  Èeskými  Budìjovicemi.  Zároveò  byl  Vele�ín  posledním
èesky  mluvícím  mìsteèkem  pøed  hranicemi.  V  místních
krèmách nalezli vozkové útulek pøed nepøízní poèasí, mohli
si zde odpoèinout, najíst se, napít, pøípadnì i noclehovat. I o
konì mìli postaráno, dostali pro nì píci a oves. Silnice mìsto
neobcházela jako dnes, ale vedla pøímo mìstským centrem.
Tøicetiletá  válka  sní�ila  dovoz  na  minimum.  Po  urèitém
o�ivení  v  18.  století  se  dovoz  na  zaèátku  19.  století
stabilizoval  tak,  �e  na  silnici  mezi  Mauthausenem,
Freistadtem,  Kaplicí  a  Èeskými  Budìjovicemi  bylo
v neustálém pohybu 400 souprav formanských vozù, které do
Èech  dová�ely  sùl.  Doprava  soli  po  silnici  skonèila
zprovoznìním  konìspøe�né  �eleznice  z  Lince  do  Èeských
Budìjovic dne 1. srpna 1832. Trasa trati �la témìø ve stejném
smìru  jako  solná  cesta.  Sùl  se  zaèala  pøepravovat  jen  po
�eleznici a povozníci, i pøes snahy bojkotovat její stavbu, se
museli pøeorientovat na jiné zbo�í nebo i nové �ivobytí. Je�tì
hor�í  to  bylo  po pøestavbì konìspøe�ky na  parní  dráhu. To
pøesnì  vystihl  J.  Koidl,  majitel  zájezdního  hostince
U Nìmeèkù, kdy� øíkával: �Co jsem pøi formanech za jeden
den mìl èistého výdìlku, to teï ani za celý týden neutr�ím.�
Velkou  újmu  od  výdìlku  mìli  také  místní  kováøi,  sedláøi,
�evci, pekaøi a dal�í. Nepøátelùm tohoto pokroku se nakonec
alespoò podaøilo posunout stavbu �eleznice dále od mìsteèka,
a proto je na�e nádra�í dva kilometry daleko.

Zásadní  spoleèenskou  zmìnou  bylo  zru�ení  poddanství
patentem ze 7. 9. 1848, který s  sebou pøinesl i zánik robotních
povinností.  Vzniklo  i  nové  správní  èlenìní.  Od  1.  2.  1850
Vele�ín  nále�el  k    politickému  a  soudnímu  okresu  Èeský
Krumlov a z  bývalého poddaného se postupnì stával obèan.
Dal�í  novoty  následovaly  zaèátkem  20.  století.  Bylo  to
roz�íøení  vodovodu  a  zavedení  elektøiny.  Také  pøíliv
rekreantù  a  výletníkù  pøiná�el mìsteèku  a  jeho  obyvatelùm
nemalý prospìch. Bohu�el 1. svìtová válka zasáhla do tohoto
poklidného vývoje.         Zpracoval J.Bartizal
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DOUDLEBSKÉ NÁØEÈÍ NA VELE�ÍNSKU
ZMÌNY V  HLÁSKÁCH
Mám uvaøíno, upeèíno, uklizíno, podojíno
On se meje, on zaleje, fizule (fazole), dvíèka (dvojèata), plívy
(plevy), zíblo me (záblo mì),
kríkorá (krákorá), bríborá (vrávorá), síhnout (sáhnout), líky,
voda stýká, bedle (vedle),
babouk  (pavouk),  bøes  (vøes),  babùza  (pavuza),  køtít  (�tít),
skøipka (chøipka), støe�nì (tøe�nì),
kvo�tì  (ko�tì),  uratit  (utratit),  japko  (jablko),  �veska
(�vestka), kerak (kterak), kobela (kobyla)

Byl  som  Vele�ínì,  du  na  Choè  (Chodeè),  du  do  Dluhý
(Dlouhé)
Dycinky (v�dycky), hnedlinko (hnedle), jinaèí (jiný)
ZDROBNÌLINY
Misalka  (mistièka),  svíèalka  (svíèièka),  tøísalka  (tøístièka),
kolíèko (koleèko), kní�alka (kní�eèka),
prkejèko (prkýnko)

Nárut  (nárt),  kù�  (ko�),  pomùhat  (pomáhat),  pùtpora
(podpora), porculán (porcelán),

ekuláda (èokoláda), ruláda (roláda)
JEDNA  ZE  DVOU  PODOBNÝCH  HLÁSEK  SE
NAHRAZUJE HLÁSKOU  J
Dej kojce (dej koèce), pojtsebe (pod sebe), helejte (hleïte),
byl bejsebe (byl bez sebe),
nelej  sem  (nelez  sem),  zamej  to  (zame�  to),  pojtrhnout
(podtrhnout), helejce (hleï),
nejèko (nyní), pøilítli �pajci (pøilétli �paèci), uèej se (uèe� se),
najej se (najez se), otoj se (otoè se)
oblej se (obleè se), drej�í (dra��í), mlej�í (mlad�í), tìj�í (tì��í),
lep�atìj�í (lep�í)

Mu�ím (musím)
Vejce  bez  vejcete,  strni�tì  bez  strni�tìte,  hnoji�tì  bez
hnoji�tìte, kosi�tì bez kosi�tìte
ROZDÍLNÁ DÉLKA SAMOHLÁSEK
Nahóru,  dólu,  pivovár,  pani,  klucí,  mákový,  jdu  domu,
kamen, pívo, pelíchat, rozínky
PØIDÁNÍ K nebo CH  NA KONEC SLOVA
Kudyk,  tadyk,  pøecek,  na  rukouch,  na  nohouch,  obouch
dvouch, obouma dvouma
EJ � PO MÌKKÝCH A OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH
Høebejk, cejpek, vozejk

Rou�nout (rozsvítit), no�iny (nohavice), pøevazet (pøeká�et)

 pokraèování z minulého èísla
Kerak� (kerak�) � jak, kterak.
Klapaèka �1. výøeèná ústa, 2. velikonoèní nástroj.
Klejt�  hrnèíøská  barva  nános  na  keramiku,  obecnì  glazura,
smalt.
Kloèej � tùòka na potoce, u�ití ... v tí kloèeji se pláklo prádla...
Klofec � pohlavek.
Klubalka � kolíèek na prádlo.
Kmín � vìtev.
Kobza �1. chroust, 2. lehká �ena nebo dívka.
Koèièák � vaøené brambory nebo knedlíky smíchané se zelím.
Kochánek (kuthánek) � kastrùlek.
Kolemádník (kolemádit) � �vanil, �vanit.
Kolik� (kolik�) � jak mnoho, kolik.
Koprvadlo � poklice, poklièka na hrnec.

Lajntuch � prostìradlo.
Lancouchovat � nedìlat nic poøádného, toulat se.
Lautr �1. ryzí, èistý, samý, 2. vùbec, úplnì.
Lavièník � hadr na utírání v kuchyni.
Láz � pozemek ve svahu porostlý travou, nikoliv lesem.
Lele � hle, hele.
Lichníèek � malíèek.
Lík  mast.
Lísa � nízký plùtek, vrátka z  latìk, aby drùbe� nemohla do
domu.
Lohòa � kdo hodnì pije, hltá vodu (nikoliv alkohol).
Loch � sklep, díra, vìzení.
Lutový � slabý, opotøebovaný.

Machtat se � mazlit se.
Mandlík � oznaèení sestavy postavených snopù, panákù.
Mastihubka � mlsoun.
Máselník � hrnec na máslo.
Ma�tal � chlév na krávy, konì.
Ma�och � králík, zajíc.
Melák � kdo mluvil hloupì (mlel).
Menteøit � uhánìt, rychle bì�et.
Meruzalka � angre�t.
Míchanice (mi�kulanc, koèièák) � smìs knedlíkù, vepøového
mas a, zelí.
Misijèka, misalka � mistièka.
Mít slovíno � mít s nìèím konec.
Mít tøísalku � o neposedném, neklidném èlovìku
Mít v prdeli v�i � být chudý, v nouzi.
Mláka � ba�iny, moèál, blata
Mlej�í  mlad�í.
Mlovina � plaòka v plotì, tyèovina kácela se pøi probírce.
Modliè � pøedøíkávaè modliteb
Mo�et � muset.
Mrcouch � nadávka, kdo dìlá v�e pomalu
Mr�afa �hloupý, pøihlouplý èlovìk.
Mrtohlavý � hloupý, omámený.
Mucký � mu�.
Muïatý � mající moudì.
Mu�et � muset.
Pøipravuje J. Bartizal, Pokraèování historie i slovníku v pøí�tím èísle.
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Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
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,
tel.: 380 331 003,
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

 � mo�nost  poøádání komornìj�ích
pøedná�ek (øadová i stolová úprava s promítacím zaøízením)
Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jar.Bartizal  tel.:725 919 382

Pøijmeme plavèíky na letní brigádu od èervna do záøí.
DPP  120 Kè/hod.

Uchazeè musí být dobrý plavec. Za�kolení zajistíme.

1/  Fotbalový klub FC Vele�ín pøíjme správce høi�tì a areálu
oddílu. Finanèní odmìna 5.000, Kè/mìsíc. Pro bli��í

informace nás kontaktujte na tel.: 775 289 348.

2/ Chce� se stát trenérem nové éry mladých nadìjí (nejen)
vele�ínského fotbalu? Pøidej se k nám do nového projektu

na vybudování této základny. Odmìna dohodou.
Kontaktuj nás na tel: 775 289 348. FC Vele�ín.

èíslo 6  2021
vydáno ve Vele�ínì dne 30. 5. 2021

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

16 m2 vèetnì vybavení ,
na adrese: Námìstí J. V. Kamarýta 131, Vele�ín.
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Jedná se o dva
:

, byt 1+1   48,73 m2  v pøízemí domu,
,  byt  1+kk  39,98 m2  ve  II.  patøe  (pùvodní

èásti).    Informace na SMM  Vele�ín
tel. 380 331 761, 602 379 331

do kuchynì do restaurace �U Koòské
dráhy� v Holkovì na HPP nebo brigádnì po uvolnìní
vládních opatøení. V pøípadì zájmu se ozvìte
na tel. 721 562 489, nebo infoholkov@gmail.com

 ve Vele�ínì u �koly, nekuøáci.
Tel.: 723  930  374

 (cca do 900 m2) ve Vele�ínì, nebo okolí,
pro výstavbu men�ího domku. Tel.: 703  979  310.

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad,
�e v období od bøezna 2021 do prosince 2021

 � 1x týdnì � ka�dý pátek
První svoz:
(UPOZORNÌNÍ: první dubnový svoz probìhne

, proto�e v  pátek 2.4.2021 je svátek.
Dal�í svozy budou ji� probíhat tradiènì ka�dý pátek.)
Poslední svoz: 26.11.

  Pátek: 3.12., 17.12.

(dodr�ujte platná hygienická opatøení ) V pøípadì zmìny
situace najdete informace na webových stránkách mìsta

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

se zájmem o gastronomii.
Jedná se o pøípravu denního menu, pøíloh, salátù, dezertù.
Nabízíme stálý celoroèní pracovní pomìr ( HPP), dobré

finanèní ohodnocení.
Nástup : 0607/2021

Více info na tel. 777 347 190, stilec@stilec.cz "
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