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brány léta se otevírají a èekají nás prázdniny a dovolené.
Vele�ínské  koupali�tì  je  ji�  od  pùlky  èervna  otevøeno  pro
veøejnost, tak si pøijïte u�ít vodní atrakce, bazén a skluzavky.
Maximální kapacita koupali�tì je v  souèasné dobì omezována
naøízeními vlády. Aktuální informace o provozu naleznete na
webu mìsta, v  sekci Volný èas � Koupali�tì nebo zavolejte
na pokladnu na èíslo 723  680  750.

Prázdniny se v�ak netýkají dìní ve mìstì. Realizujeme øadu
stavebních akcí � pokraèuje výstavba køi�ovatky, instalujeme
kotelnu  do  suterénu  budovy  Podkovy,  probíhají  opravy.
Dokonèena u� je pergola pro obyvatele domu s  peèovatelskou
slu�bou  ve  Strahovské  ulici.  Pøeji  v�em  obyvatelùm  hezké
posezení. Dále pracujeme na pøípravì projektù.  Ve finále je
dokumentace ke stavbì odstavné plochy na Sídli�ti, u projektu
na  pøístavbu  mateøské  �koly  èekáme  co  nevidìt  stavební
povolení (chystané zvìt�ení tøídy Medvíïat v budovì naproti
pizzerii).

A  je�tì  jedna  dobrá  zpráva:  Uzavøeli  jsme  smlouvu
s  vítìzem  architektonické  soutì�e  na  Podkovu,  Ing.  arch.
Karlem Filsakem, tak�e se v létì rozbìhne i projektování �nové
Podkovy�! Ne� se ov�em projekèní tým naplno vrhne do práce,
dovolte  mi  pozvat  vás  na  veøejné  pøedstavení  vítìzného
projektu, které  se uskuteèní  formou diskuzní pøedná�ky 13.
èervence od 17:00 v  sále kina. Projekt pøedstaví  autor,  pan
architekt  Karel  Filsak.  Také  bude  prostor  pro  va�e  dotazy
a pøipomínky. Srdeènì vás zvu!

Zároveò jsme v  první polovinì roku nezaháleli a pøipra
vovali �ádosti o dotace, v  øadì z  nich jsme byli úspì�ní: Od
kraje jsme získali dotaci na obnovu lesù po kùrovcové kalamitì
a  péèi  o  mladé  lesy.  Ve  spolupráci  s    obìma  hasièskými
jednotkami (Vele�ín a Skøidla) jsme uspìli s �ádostí o krajskou
dotaci na materiálové a provozní náklady. Celkem dostaneme
skoro 360  000 Kè. A nakonec zeleò: Mìsto uspìlo v  �ádosti
o  dotaci  na  obnovu  zelenì  ve  mìstì.  Pøesto  jsme  dotaci
nakonec odmítli, i kvùli napjatém mìstskému rozpoètu (záro
veò dotace není tak finanènì výhodná, jako bývala v minulých
letech). Pøesto o zeleò nepøijdeme! Díky dobrému naèasování
vysadíme  v  pìti  lokalitách  uvnitø  mìsta  (vèetnì  �kolního

Vá�ení ètenáøi.
Léto je tady a s  ním i rozmary poèasí.
Rád bych hned na zaèátku podìkoval na�im dobrovolným

hasièùm z   Vele�ína a Skøidel za rychlé odstranìní �kod po
silném vìtru 21.6. Dìkuji také za pomoc pøi vrácení vypadlého
mladého èápa na hnízdo. Máme tøi mladé a je jim tam nìjak
tìsno.

Stavba  køi�ovatky  postupuje  podle  plánu  a  je  zajímavé
sledovat promìnu tohoto místa. A� bude stavba dokonèena,
teprve oceníme ná� ,,tunel Blanka II.�, proto�e pøi nové �íøce
komunikace by asi pøecházení nebylo ten nejlep�í nápad�

Slavnosti mìsta  probíhá intenzívní pøíprava, a tak doufám,
�e nás poctíte náv�tìvou 7.8. na námìstí.

Stejnì  tak probíhají práce na  realizaci místa pøipomínky
transportù  smrti. Máme  hotovou  pamìtní  desku  a  zaèneme
pracovat na místì samém v  blízkosti zastávky ÈD, Vele�ín
Mìsto.

Na  Sídli�ti  dokonèujeme  nové  schodi�tì,  staré  bylo
v  hodnì �patném technickém stavu.

Na závìr dìkuji klukùm a holkám z na�eho oddílu Taek
wondo  a  pracovníkùm  KIC  za  zorganizování  soutì�e  pro
mláde�  ,,Po  stopách  hrdinù�.  Téma  bylo  �iroké  a  úkoly
nelehké. Pøesto vlastnì vyhráli v�ichni � i poøadatelé.

V�em pøeji klid a pohodu a snad i pìknou dovolenou.

 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

Staveni�tì køi�ovatky Uctìní památky váleèného letce RAF Prokopa Brázdy

høi�tì) nové aleje, a to formou náhradní výsadby za pokácené
stromy  pøi  stavbì  køi�ovatky  a  dálnice.    A  aby  to  bylo
kompletní: Od  ministerstva pro místní rozvoj jsme získali 1,8
milionu na opravu místních komunikací v  Chodèi a na Sídli�ti.

Øady zamìstnancù mìsta opou�tí knihovnice a kronikáøka,
paní Vlasta Ferencziová. Ta na pozici pracovala více ne� dva
roky. Paní Ferencziová, dìkuji Vám za výbornou spolupráci
a v�dy vstøícné jednání a pøeji Vám mnoho �tìstí v  osobním
i  pracovním  �ivotì! Novì  se  v   mìstské  knihovnì  budeme
setkávat s  paní Lenkou Bro�íkovou.

        Pìkné prázdniny v�em!              Petr Vágner, starosta



2



3

5.  èervna  se  zdálo,  �e  dé��  nám  pøekazí  letní  vítání
obèánkù,  které nám covid posunul a� na èerven. Asi se mraky
nad  malými  prcky  smilovaly    a  pustily  i  sluníèko.  Bìhem
dopoledne  jsme  pøivítali  miminka,  vlastnì  rok  a  pùl  stará
miminka, nìkterá si pro svùj dárek pøi�la sama. Vítali  jsme
toti� dìtièky celého  roku 2020 a celý obøad se odehrál pod
ka�tany.  Dìkuji  v�em  rodièùm,  �e  pøi�li  s  miminky,  ale
i rodièùm, kteøí doprovázeli pøedná�ející dìti z Beru�kové tøídy
mateøské

�koly.  Pøedná�ely miminkùm  ve  ètyøech    etapách. Díky
Vám dìti.

Pøeji  v�em  zúèastnìným  hodnì  zdraví,  radostí  a  pøi
výchovì dìtièek hodnì trpìlivosti.

Vítání  byli:  Jandová  Dominika,  Bobek  Pavel,  Ginzel
Antonín, �vábirtová Tamara, Pa�ha Ondøej, �týs Sebastian,
Mrázová Nikola, Mièke Mikulá�, Klein Karel,

Vojta  Jakub, Mach  Valentino,  Pikhart Matìj,  Vodrá�ka
Jakub,  Míková  Nikola,  Brauerová  Lilien,  Petrièák    Filip,
La�tovková Angela, Hodianek Matyá�, Chrá�tánská

Emma, Kouba Matyá�, Veselá Daniela, Øehoøová �ofie,
Vosiková Laura, Pøichystal Vladimír, Korecký Jiøí, Bøezinová
Elen, Kmochová Alice, Líkaø Oliver Jaroslav a Králik Martin.

za Obèanskoui komisi Zdeòka Kleinová.

místnímu Hasièskému sboru za
rychlý zásah pøi mé zdravotní pøíhodì a tím i záchranì mého
�ivota.                    Dìkuji Syslová

panu  starostovi  Ing.  Vágnerovi  za  blahopøání
k  mým narozeninám a milé pøedání dárku zástupkyní mìst
ského úøadu. Podìkování za pøání patøí té� odborové organi
zaci Jihostroje.                   Jan Bláha

panu  starostovi  mìsta  ing.  Vágnerovi  a  paní
Kleinové za blahopøání a pøedání dárku k  mým narozeninám.
Dìkuji  za  písemné  blahopøání  také  Odborové  organizaci
Jihostroj Vele�ín.                Jiøí Havlíèek

 starostovi Ing. Vág
nerovi,  p. Müllerové  a  p. Kleinové,  jako  zástupcùm Mìsta
Vele�ín,  dále  pak  p.  Ing.  Skøivánkovi,  p.  �lunkovi  a  p.
Vla�nému za SDH Vele�ín a Ing. Alenì Janou�kové za vedení
ZD Netøebice, �e se mnou 7. 6. 2021 oslavili spoleènì mé 90.
narozeniny.  Dìkuji  té�  za  krásné  vìcné  dary  a  za  hudební
blahopøání  od  SDH  Vele�ín  v  Èeském  rozhlase  Èeské
Budìjovice.                           Karel �korvánek

  panu  starostovi  Ing.  Vágnerovi  za  milý  dárek
a kytièku, kterou mi pøi náv�tìvì u mne pøedaly paní Amchová
a paní Sumerauerová. A tisíceré díky mojí nejlep�í kamarádce
Maru�ce Amchové za psychickou pomoc nad zármutkem po
náhlém  skonu mého  jediného  syna,  který mi  ètyøi  roky mé
nemoci dennodennì slou�il.            Anna Semerádová

 mìstu Vele�ín za pøípravu
a dovezení døeva do ohni�tì, které jsme pou�ili  23. èervna pro
venkovní výpal keramiky ve  výtvarném oboru.

                 Základní umìlecká �kola Vele�ín

Dìkujeme  vedení  Jihostroje  a.s.  za  zapùjèení  prostorù,
panu  starostovi  za  podporu  a  zprostøedkování  a  èlenùm
pracovní èety pod vedením paní Suché za pomoc pøi odvozu
sbírky. V  neposlední øadì dìkujeme v�em obèanùm, kteøí do
této sbírky pøispìli.             Èlenky sociální komise.

V  polovinì èervna 2021 byly vyhlá�eny výsledky soutì�e
Presta ji�ní Èechy 2018 � 20, kterou vyhla�uje pod zá�titou
hejtmana Jihoèeského kraje Èeský svaz stavebních in�enýrù
ve  spolupráci  s  Èeskou  komorou  autorizovaných  in�enýrù
a  technikù  èinných  ve  výstavbì,  Svazem  podnikatelù  ve
stavebnictví ÈR a Jihoèeským krajem. Cílem soutì�e je ocenit
kvalitu  staveb  realizovaných  na  území  Jihoèeského  kraje
v letech 2018  2020.

V    této  soutì�i  zvítìzila  budova  na�í  �koly  v    kategorii
Obèanské a prùmyslové stavby � novostavby. Rádi bychom
pøi této pøíle�itosti podìkovali v�em, kteøí se o výstavbu nové
budovy zaslou�ili � p. Stanislavu Bù�kovi, Mìstu Vele�ín �
bývalému  starostovi  p.  Josefu Klímovi  a místostarostovi  p.
Jiøímu  Rù�ièkovi,  firmám  PORR  a.s.  a  AVA  s.r.o.,  které
stavbu  realizovaly,  firmì  DOREKO  s.r.o.  �  pánùm  Janu
a Tomá�ovi Ungermannùm, kteøí  zaji��ovali  stavebnìtech
nický dozor, pøedev�ím ale Jihoèeskému kraji, investorovi celé
stavby a p. Pavlu Pechovi z  firmy SP Studio s.r.o za architek
tonický návrh a provedení ve�keré stavební dokumentace.

Ocenìní  nám  udìlalo  velkou  radost  a  je�tì  vet�í  radost
máme z toho, �e nám nová budova dobøe slou�í. Nejvíc si v
dne�ních dnech pøejeme, aby tøídy a chodby této budovy byly
plné nad�ených �ákù, aby u� nikdy nezely prázdnotou, a kdy�,
tak jen o prázdninách.

Tento  �kolní  rok  byl  svým
zpùsobem  zvlá�tní,  uèili  jsme
distanènì, uèitelé pøevá�nì z  domova. Nicménì jsme nezahá
leli a zapojili  jsme se do rùzných projektù, které bych chtìl
realizovat je�tì do konce tohoto �kolního roku.

Z evropských fondù se nám se�ly tøi velké projekty, z nich�
bude modernizována øada odborných uèeben a dílen. Ve �kole
vznikne nová poèítaèová uèebna, laboratoø mìøení urèená pro
výuku  strojírenství,  laboratoø  zamìøená  na  Internet  vìcí
a prùmysl 4.0 a také úplnì nová uèebna virtuální reality. �kolní
dílny budou vybaveny novými frézkami a soustruhy.

Nová  poèítaèová  uèebna  urèená  pro  patnáct  �ákù  bude
kompletnì vybavena novými pomùckami a poèítaèi pro práci
s 2D a 3D grafikou. Nebude chybìt ani zelené plátno a video
kamery pro vytváøení video efektù a práci s multimédii.

Hledáme dìti ve vìku od 4 let.
Kurz probíhá 1x týdnì  90 minut.
Náplò: základy baletu, lidového a moderního tance
   mnoho taneèních a doprovodných vystoupení
Zahájíme: v  týdnu od 7. záøí 2021
Kontakt: zus.velesin@seznam.cz, tel. èíslo: 602  537  145

Co:  získávání  hudebních  dovedností  hravou  formou
  vyu�ívání  hlasových  dispozic  a  roz�iøování  hlasového
rozsahu
  vytváøení  intonaèní  pøedstavivosti
  prohlubování  rytmického  cítìní
Jak:  rytmizování  øíkadel
  hra  na  rytmické  a  melodické  nástroje
  zpìv  písnièek
  pohybové  prvky  s  hudebním  doprovodem
Zahájíme: v  týdnu od 7. záøí 2021
Kontakt: zus.velesin@seznam.cz, tel. èíslo: 602  537  145
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 V pátek 18.6.2021 probìhlo v  na�í knihovnì �Pasování
na ètenáøe�. V�ichni prvòáèci svùj ètenáøský úkol hravì zvládli
a pan starosta tak slavnostnì pasoval na �Rytíøe øádu ètenáø
ského� celkem 52 nových ètenáøù.

 Skonèila akce �Pletení �ály�, do které se zapojilo ètrnáct
ètenáøek  a  �ála  narostla  do  úctyhodných  sedmnácti  metrù.
Hotová  je  i  s    deníèkem  k    vidìní  u  výpùjèního  pultu,  je
opravdu krásná a v�em pletaøkám patøí velká poklona.

  Za  zmínku  jistì  stojí  mo�nost  pùjèit  si  v    knihovnì
i audioknihy, kterou ji� nìkteøí ètenáøi hojnì vyu�ívají. Díky
spolupráci s Mìstskou knihovnou Èeský Krumlov teï máme
ve volném pùjèování pøes 150 titulù a fond budeme pravidelnì
obmìòovat.

 Chtìla bych také podìkovat paní Vlastì Ferencziové za
její  pùsobení  v    knihovnì,  za  úsmìv,  který  v�dy  ka�dému
ètenáøi vìnovala a za práci, kterou odvedla pøi vedení mìstské

Laboratoø  mìøení  ve  strojírenství  bude  vybavena  pro
patnáct  �ákù  moderními  elektronickými  mìøicími  pøístroji,
jako jsou digitální vý�komìr, profilprojektor a  tøíosý mìøící
pøístroj. K  tomu patøí samozøejmì také klasická ruèní mìøidla,
bez nich� se �ádný strojaø neobejde.

Laboratoø  Internetu  vìcí  bude mít  dvanáct  pracovi��  na
nich� se �áci nauèí vytváøet a programovat prvky od chytré
domácnosti, a� po prùmysl 4.0 (automatizace a digitalizace).
Nebudou  chybìt  nejrùznìj�í  hlasoví  asistenti,  RGB  prvky
s rozliènými senzory, chytrá tlaèítka a øada mikrokontrolérù
a serverù.

Uèebna virtuální reality bude mít pro �áky dvacet praco
vi��. Ka�dé z nich bude vybaveno nejnovìj�ími brýlemi pro
virtuální realitu, pomocí nich� se budou �áci nejen virtuální
realitu  uèit  obsluhovat,  ale  i  vytváøet  a  programovat  svou
vlastní. V uèebnì budou pro �áky k dispozici i dvì 3D tiskárny,
které  �ákùm umo�ní  pøenést  objekty  z  virtuálního  svìta  do
skuteèného. Øadu interaktivních pomùcek v uèebnì doplní i
holografický projektor.

�kolní dílny získají jedenáct nových frézek, jednu mecha
tronickou  frézku,  deset  univerzálních  hrotových  soustruhù
a jeden mechatronický soustruh.

Celkem jsou to projekty za pøibli�nì tøicet milionù, které
podstatným zpùsobem zkvalitní výuku na na�í �kole, co� také
pøispìje k  �íøení dobrého jména �koly i mìsta Vele�ína. Pøeji
Vám v�em hezké léto a hodnì zdraví, aby se u� neopakovala
situace z  minulého roku.

                                    Milan Timko, øeditel SO� SE Vele�ín

K l i e n t i
Domova  pro
seniory Kaplice
za�ili, jaké to je,
kdy�  se  o  vás
starají profesio
nální  vizá�isté
a fotograf. Díky
J e � í � k o v ým
vnouèatùm, která nám pomohla splnit pøání, jsme si v pondìlí
14.  èervna    spoleènì  u�ili  krásné  odpoledne  plné  krásy  a
zábavy.

Dìkujeme paní Karolínì Koèí � koordinátorce vizá�istù,
vizá�istùm  z  Èeské  Televize      Ale�i  Romanovskému
a Dominice Nau�ové, Leonì Kunayové za asistenci pøi akci
a fotografovi panu Michalovi Turkovi.

kroniky. Pøeji hodnì �tìstí a mnoho úspìchù jak v  osobním,
tak i v  dal�ím profesním �ivotì.

 Blí�í se prázdniny, a proto bychom vás touto cestou rádi
informovali o zmìnách v otevírací dobì na�í knihovny.

Prázdninová výpùjèní doba 1.7. 31.8.2021:
Pondìlí 8:0011:30 , 12:30 17:00
Støeda 8:00 11:30, 12:30 16:00
V    prvním  srpnovém  týdnu,  tj.  2.8.a�  6.8.2021  bude

knihovna z  dùvodu dovolené úplnì uzavøena. Doba na vrácení
knih bude o tento týden automaticky prodlou�ena.

    Ráda  bych  v�em  ètenáøùm  a  náv�tìvníkùm  knihovny
popøála krásnì strávené prázdniny a a� své letní volno vyu�i
jete k  cestì za exotikou nebo doma na zahradì, nezapomeòte
se vybavit nìjakou dobrou knihou tøeba z  na�í knihovny.

  O v�ech novinkách i nadále budeme informovat na na�ich
webových stránkách a na na�em facebooku. 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/



5

Velkým pozitivním zlomem byl nejen konec války, ale také
vyhlá�ení  republiky 28.  øíjna 1918. Nebyly  to  zmìny pouze
politické, ale i zmìny v  ob�ivì obyvatel. Se vznikem továrny
a prùmyslových dílen se zaèali vracet i v  cizinì zamìstnaní
dìlníci. Bìhem dvou desetiletí v�ak továrna vystøídala nìkolik
majitelù a názvù (Jevan, Telegrafia, Radio, Bratøi Steinerové
Jikov). Také výroba pro�la mnohými promìnami. Od souèástí
telefonù èi baterií pøes elektrické souèástky, nábytkové kování
a� po díly leteckých motorù. Zásadním pøínosem pro továrnu
i  obec  se  stal  pøíchod  ing. Antonína �elezného,  který  nejen
pozvedl výrobu, ale nezapomínal ani na Vele�ín. V  mezivá
leèném období se také znaènì rozvíjela stavební èinnost. Lidé
si �ili dobøe.

Vývoj byl opìt zabrzdìn velkou hospodáøskou krizí a po
sléze  okupací  republiky  v  roce  1939. Alespoò  fabrika,  díky
leteckému  programu  s    naøízenou  výrobou  pro  nenávidìné
Nìmecko, stále vyrábìla a zamìstnávala místní lidi. Díky tomu
se vyhnuli odchodu na práci do Øí�e.

Po únoru 1948 se vedoucí silou v  obci, ale i ve fabrice, stala
komunistická  strana.  Po  znárodnìní  byl  ambiciózní  výrobní
program  ing.�elezného  rozdìlen  do  ostatních  strojírenských
fabrik v  kraji (ÈZ Strakonice, Motor ÈB, Jikov Jihlava) a nìjak
fungoval  pod  názvem  Jihostroj  a�  do  pøevratu  roku  1989.
V  roce  1950  bylo  pod  nátlakem  újezdního  tajemníka  také
zalo�eno JZD, které té� fungovalo na místních pozemcích do
stejného  roku.  Hodnì  obyvatel  zaèalo  postupnì  dojí�dìt  za
prací do blízkého i vzdáleného okolí nebo� industrializace jihu
nebyla  v    socialistickém  plánování  prioritou.  Díky  tomu  si
Jihoèeský kraj, pota�mo Vele�ín, zachoval svou krásnou èistou
pøírodu a vesnický ráz.

Po roce 1989 tyto dva zásadní podniky pro ob�ivu obyvatel
Vele�ína zaznamenaly pøevratné strukturální zmìny. Jihostroj
byl privatizován a nadále prosperuje jako akciová spoleènost.
Podnik zaznamenal v  poslední dobì nebývalý technický rozvoj
a vyvá�í výrobky do celého svìta. Pozemky spravované JZD
byly vráceny svým právoplatným majitelùm a vzniklo dru�stvo
vlastníkù ZD Netøebice, které podniká jak na vlastních, tak na
pronajatých  polích  a  pastvinách.  I  ZD  si  poøídilo  moderní
techniku a patøí k  významným firmám v  regionu.

S  návratem ke svobodì se rozhodlo mnoho obèanù Vele
�ína podnikat ve slu�bách, øemeslech, obchodì a zemìdìlství
na vlastní pìst. Po poèáteèním nad�ení z  uvolnìní v  devade
sátých letech se poèet samostatnì výdìleèných osob hlavnì ve
slu�bách  a  obchodì  hodnì  sní�il  s    nástupem  obchodních
øetìzcù, které vytváøí nerovné podmínky na volném trhu. Ani
stát se k  �ivnostníkùm nechová pøíli� pøívìtivì, a tak hodnì
lidí zase skonèilo. Zmìny v  roce 1989 pøinesly uvolnìní nejen
v    ekonomických  a  politických  strukturách,  ale  i  v    kultuøe
a sportu, a také iniciovaly obnovu tradièní spolkové èinnosti
v  na�em mìstì. Dal�í pokrok smìøuje k  digitalizaci a roboti
zaci  nejen  výroby  ale  i  obchodu  a  èlovìk  si  bude  muset
postupnì najít novou smysluplnou náplò svého �ivota, co� bude
zøejmì hlavním programem 21. století.

Zpracoval J.Bartizal

(podle sbìru Anny Froòkové z  Komaøic) Doudleby

Podle vyprávìní se ta �ena vlastnì Agneska nejmenovala,
správnì  by  jí  mìli  øíkat  obèanským  jménem.  Byla  to  ale
vyhlá�ená porodní bába. Agneska, jak jí tedy øíkali, si nejdøív
odbyla  svou povinnost u  rodièky, ale  také  jí hned vyprala,
uklidila a dìtem navaøila. Kolikrát pro ni pøi�li i cikání, a to
pak o ni mìly její dìti strach, �e se jim u� nevrátí.

Agneska rozná�ela také po vsi rodeníky. To dìlala, kdy�
se stalo, �e nìjaká dívka pøi�la do  jiného stavu. Její  rodina
upekla  bochník  chleba,  a  kdy�  to  byla  rodina  bohatá,  tak
sladkou  caltu  (pletené  peèivo,  vánoèku)  s    rozinkami,
dlouhou  pøes  celou  nù�i.  Tomu  se  øíkalo  �rodeník.� Kdy�
rodièe  �enicha  rodeník  pøijali,  slavila  se  svatba,  kdy�  jej
nepøijali, dostala nevìsta nìjaké peníze, ale nìkdy taky nic.
To pak ta holka nesmìla dovnitø do kostela, stála jen v  kupci
(ve  vstupním  prostoru,  ve  vchodu  do  kostela)  a  musela
ka�dého odprositi. Kdy� Agnesku vyhodili  i  s    rodeníkem,
pøinesla  ho  dìtem  domù.  Mìla  ètyøi  dìti.  Tak  jí  dìti  u�
pøedem øíkaly: �Maminko, kdyby vás tak dneska vyhodili�
Agneska  ale  odpovídala:  �Dìti,  dìti,  kdybyste  vìdìli,  jak
tì�ce na mì u nevìsty èekají, s  jakou se vrátím, a jak jsou
nìkde ne��astní, �e rodeník nepøijali. Ani by vám nechutnal!�

Podle Marie Bìhounkové z  Doudleb.

Na �tìdrý den nesmìl nikdo nikam. To se nesmìlo ani
nikomu nic pùjèovat. Byli ov�em lidi, kteøí si chodili právì
na �tìdrý den pùjèovat, aby druhým udìlali �kodu.

Tak  tøeba  jedna  stará  �ena  ze  Straòan.  Jednou  si  pøi�la
pùjèit k  sousedce krupièku pro dítì. Kdy� ta jí to nechtìla
pùjèit, pøi�la po chvíli  znova a chtìla pùjèit  cucák.  Jednou
také  nìkdo  vidìl,  jak  z    jejího  komína  vystøelilo  plno
èmoudu, jako kdyby to bylo létající ko�tì.

Øíkalo  se,  �e  prý  v    Doudlebech  jsou  tøi  èarodìjnice.
Jedna z  nich vypadala úplnì jako èarodìjnice na obrázcích.
Pøesnì  tak  chodila  i  obleèená.  Její  syn  naproti  tomu,
vídeòský  frajer,  nosil  kostkované  kalhoty,  v    uchu  zlatou
náu�nici, na hlavì fe�ácký klobouèek. O jiné z  tìch starých
�en se øíkávalo, �e prý umí èarovat tak, �e pøièaruje ne�tìstí
zvíøatùm i lidem. Také chodila do mlýna na hrátky. Pantáta
mlynáø  vyprávìl,  �e  prý  po  dlouhou  dobu  nacházeli  v�dy
pøed mlýnem na  prahu  jakési  lejno,  které  nemohli  nièemu
pøièíst. Nebylo ani zvíøecí, ani od lidí. Toto vyprávìla èasto
i  moje  babièka,  také  maminka  o  tom  nìkdy  mluvila.
Podobalo se  to  jakoby kusu vyvaøeného másla,  lívanci. Na
hnoji se ty lívance objevily v  noci a bývaly tam a� do rána.
A� pátrali v�ichni, jak chtìli, nepøi�li na to, od èeho to mù�e
být. Øíkali,  �e prý  to byl máselník èili pytlíkáè  (stra�idlo),
snad èerný kocour, který èarodìjnicím pomáhal.  Jiní øíkali,
�e to mìlo tvar ohnivé koule. Kdy� dìti zlobily, øíkalo se jim:
�Chytne tì pytlíkáè!� �To udìlal pytlíkáè!�, øíkalo se o tom
hovínku.  Také  v    Komaøicích  to  vidìli.  Bì�el  prý  tenkrát
nìjaký takový ohnivý stra�ák od Mikolá�ù ke Koubùm pøes
vrata  a  pøes  les. V    noci  ho  prý  vidìli.  Jiskry  zalétly  a�  k
Mikolá�ùm.  Byla  taková  pabìrka  (povìra):  tam,  kde  byl
pytlíkáè,  na�li  ráno  hovínko.  A  u  Mikolá�ù  takové  �luté
hovínko ráno na�li na hnoji.

A v  Doudlebech se to pøestalo dít teprve od té doby, kdy�
ta stará bába umøela. To ji potom na�li utopenou v  mlýnské
stoce. Lidé øíkali, �e prý ji tam nìkdo shodil. Stará dìveèka,
která u rodiny slou�ila, stále naøíkala, jak se v  komoøe sama
bojí, proto�e jí tam chodí ta stará bába stra�it.

�eny také malovaly na zadní pelest postele �muøí nohu�,
která  je mìla  v  noci  pøed  èarodìjnicemi  ochránit.  Byla  to
jakási hvìzda malovaná jedním tahem.
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Je�tì  kdy�  byla  paní  Bìhounková  malá,  udr�oval  se
v  Doudlebech  na  svatého  Ondøeje  zvyk  vypráskání
èarodìjnic. Ze vsi chodili chlapci s  bièi a s  praskaèkami a ve
vzduchu s  nimi práskali. Po vsi byly sly�et mohutné rány. Pøi
tom  øíkali:  �Èarodìjnice,  jdìte  pryè,  jdìte  �kodit  jinam,
èarodìjnice odejdìte!�

Podle  vyprávìní  Ane�ky  �ajblové  a  Franti�ka  Pavla
(zajímavé  je srovnání s   vyprávìními o èarodìjnicích, která
zachytil Ing. Z. Janù v  Sobìnovì).

  (1835  �  1906):  rodák  z    Øímova.
Absolvent FF UK, slavista a klasický i moderní filolog (vedle
klasické fiologie studoval ru�tinu, francouz�tinu a ital�tinu).
Pedagogicky pùsobil v  Brnì, ve Strá�nici i v  Olomouci (na
slovanských i nìmeckých gymnáziích, øadu let jako øeditel),
vyznamenán  øádem  �elezné  koruny  3.  tøídy. Od  roku  1888
zemský �kolní inspektor v  Praze. Do r. 1872 byl redaktorem
Brnìnské  Vèely.  Zkoumal  (a  odborné  veøejnosti  poprvé
dùkladnìji  pøedstavil)  doudlebské  náøeèí  (O  podøeèí
doudlebském, Prha 1868). Byl èinovníkem Sokola  i Matice
moravské,  v    Èasopise  Matice  moravské  také  publikoval.
Kromì  klasických  jazykù,  jim�  se  vìnoval  i  ve  svých
komentáøích  (napø.  k   Sofoklovým  textùm: 1865),  studoval
i  staroèeské  rukopisy  (napø.  Pøíspìvek  k    rhythmice
staroèeské, 1879, Klasobraní po rukopisích, 1888). Vìnoval
se  i  analýze  gramatických  kategorií  (O  genitivì,  1869)
a metodice výuky.

Ve Støí�ovì na faøe mìli døíve dost velké hospodáøství, asi 5
krav. A tu kuchaøka zjistila, �e snad jim nìkdo chodí v  noci
na smetanu. Pan faráø se moc zlobil, co �e je to za zlodìje, ale
nic se nedalo vypátrat.
  Kdy�  dali  potom  pøes  noc  krajáèe  hlídat  kostelníkem,
smetana se neztrácela, ale kdy� nehlídali, smetana byla pryè.
  Jednou �el v  noci na obchùzku i sám pan faráø. Kostelník,
kdy�  vidìl,  �e  pan  faráø  prochází  farou,  popadl  sochu  sv.
Bartolomìje, namazal milému svìtci ruce i pusu od smetany,
postavil jej ke krajáèi a chutì (rychle) se schoval. Tu pan faráø
vzal  hùl  a  milého  Bartolomìje  roztøískal,  urazil  mu  hlavu
i ruce.
  Druhý den mìla být ve Støí�ovì pou�. Svatý Bartolomìj,
který mìl stát na oltáøi, byl rozbitý a na opravu u� nebyl èas.
  Tu  pan  faráø  pøemluvil  kostelníka,  �e  prý  ho  obleèe  do
�atù,  jako  má  svatý  Bartolomìj,  a  aby  stál  na  oltáøi  místo
nìho, �e prý mu zaplatí tøi zlaté. V�ecko �lo hladce, kostelník
po celou m�i stál na oltáøi jako socha a ani se nehnul. Je�tì po
m�i svaté bylo v  kostele nìjaké modlení, kterých bylo tehdy
plno.  Babièky  mìly  roz�até  svíèièky,  ty  lepily  svatému
Bartolomìji na nohy. Pokud svíèièky hoøely, bylo dobøe, ale
hor�í bylo, kdy� potom dohoøívaly. Tu to zaèalo domnìlého
svatého  Bartolomìje  tak  pálit,  �e  se  pohnul.    Babièky  se
radovaly, �e je svatý vysly�í. A zase se modlily k   svatému
Bartolomìji: �Vysly� nás, svatý Bartolomìji, oroduj za nás!�
Tu u� to nemohl svatý Bartolomìj vydr�et a poèural se, a ony
se  radovaly:  �Mana  teèe,  mana  teèe!�  a  chtìly  to  lízat.
A  potom  babièky  zas:  �Svatý  Bartolomìji,  oroduj  za  nás,
ochraòuj  nás!�  Tu  u�  toho  mìl  �svatý  Bartolomìj�  dost,
skoèil dolù a zaøval: Za tøi zlatý�podìlal bych vás!� A v�e
bylo odhaleno.
Podle Anny Krátké z  Komaøic (1960), motiv se objevuje i u
jiných  sbìratelù  povìstí,  poø.  i  v  dal�ích  (dochovaných)
pohádkových vyprávìních z  jihu Èech, obd. ale také jinde (u
vyprávìní o  sv. Florianovi) na Chodsku  (podle  J. �. Baara:
Chodské  písnì  a  pohádky,  oddíl  Povìsti  z    Chodka,  Vo
svatým Floryjánu nejfrkoutským) a na východì Èech (podle
J. �. Kubína: Strakatý máslo, �vec svatým Frolijánem).

Výòatky z  knihy Prof. Zbyòka Holuba a kol.
Zajímavosti, vyprávìnízvyky,  významné osobnosti, náøeèí,
 aneb co bychom mohli znát o Doudlebsku  vybral V. Koupal

Nábli�ka � zkratka.
Nacuclý � nasátý, opilý.
Naèáchnout � chytit pach.
Naèáplý � o èlovìku, který je cítit pachem.
Náèínek  krajíc, skrojek chleba
Naèuøený � zamraèený.
Nadírat � odporovat, provokovat.
Nahemovat � natlaèit.
Nachmoustaný � nacpaný, zmaèkaný.
Nakøáplý � nemocný.
Náký � nìjaký.
Òamka � cukroví, sladkost.
Natahovat fuc � zaèínat plakat.
Nav�esvaté rohlíky tradièní peèivo ke svátku V�ech svatých.
Nedovøitý � nevyspalý.
Nehdá � nìkdy.
Nejèin � nejèky � nyní, teï.
Nemehlo � druh ko�tìte.
No�iny  nohavice

Obkroèák � název jihoèeského (i doudlebského) tance.
Obøíkaný � zamluvený.
Ob�erek � ohryzek ovoce, ale i souèást hrdla èlovìka.
Ocajï � odsud.
Ocmrdat se � otálet, párat se s nìèím.
Odklada � nerozhodný.
Odnekad � odnìkud.
Odr � patro nad vjezdem do stodoly.
Odr�ky  draní peøí.
Ochcápek � �kraloup na mléce.
Okle�ek � suchá vìtev.
Omìtek � pøeká�et.
Oringle � náu�nice.
O�ouch � bramborová placka.
Otrejch � nechutný nápoj.
Outerej  úterý.
Ozer ozrán � nosní hlen.

Páè � ponìvad�.
Padlina � prasklina, rozpraskané místo na poko�ce.
Pajdlovat � tøást se, klepat se.
Páraèka � postup pøi jídle (nejèastìji pøi obírání ryby).
Pastu�ina � rozpadlá chalupa.
Pazdøivák � nespolehlivý, nepoctivý.
Peckaø � pìstitel ovoce.
Pej�it se � vyvy�ovat, py�nit se.
Penál � rakev, truhla.
Petenèit � pelá�it.
Petrachtovat � sledovat, hlídat.
Piglovat � �ehlit (prádlo), vylep�ovat, �ehlit si nìco, u nìkoho.
Píchlý (ej) � pra�tìný, ztøe�tìný.
Pjívo � pivo.
Pláchnout  máchat prádlo.
Plonkovní � pøebyteèný, osamocený.
Podìlat dìlat drobné práce, nìco málo.
Podná�et se pøenesenì o �enì, py�nit se.
Pod�krtnout � zapálit, podpálit oheò v kamnech.
Pøevazet  pøeká�et

Rajtovat � jezdit koòmo
Ramlík � samec od králíka
Rá�ky � hlinìné kulièky
Rejdovat � zatáèet
Rohatinì � vidle se ètyømi zuby
Rou�nout � podpálit, zapálit, rozsvítit
Rozbramboøený � rozvrtaný
Rukovítko � rukoje�
Rychtovat se � chystat se

Pøipravuje J. Bartizal, Pokraèování historie i slovníku v pøí�tím èísle.
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Spolek 2/4 + Naturamed
�

Charitativní  a  multi�ánrový  festival  na  podporu  dìtí  se
spinální svalovou atrofií.

Kdy? 14.8. 2021 od 13.00 hod
Kde?  Vele�ín � Fotbalák
BENEFIÈNÍ BÌH PRO SMAèky
START: 14.00 hod parkovi�tì Jihostroj
CÍL: Festival HOUPAÈKA � fotbalák
Velmi odlehèenou tra� lze absolvovat pouze prostøedky na

vlastní èi solární pohon � bì�mo, chùdy, kolo, inv.vozík, trakaø
apod. K  dispozici obèerstvovací stanice. Startovné 150. kè,
platné jako vstupenka na festival.Dìti do 12 let a ZTP zdarma.
Rozcvièení v  podání Jardy a Anety z  FITPEOPLE.

NATURAMED MUSIC STAGE
WILD STICKS and BRASS BAND /drums show/
a dal�í
EXHIBICE
IMPROVE YOURSELF /parkour show + workshop/
a dal�í
POHOUPÁNÍ start 13.00 hod
Výtvarná dílna
a dal�í
ATRAKCE start 13.00 hod
Virtual reality
a dal�í

PREZENTACE start 13.00 hod
Pacientská organizace �SMAci�
METODÌJ z.s
a dal�í
BENEFIÈNÍ TRH start 13.00 hod
Boutique �HOUP�
a dal�í

DAL�Í INFO
Vstupné:  200. kè, dìti do 12 let + ZTP ZDARMA!
Startovné benefièního bìhu: 150.kè, dìti do 12 let + ZTP

ZDARMA (platné jako vstupenka na festival)
Stanová vesnièka, První pomoc, Parking free,
Kontakt: kamil.zeman@seznam.cz , 606148544
Zmìna programu vyhrazena !
Èlenové  spolku  2/4,  pracují  na  projektu  bez  nároku  na

odmìnu.

Kulturní léto
     na Holkovì 2021

3.7. Tøi sestry
9.7. Somersby party
16.7. Alkehol & Walda Gang
26.7 30.7. Pøímìstský tábor  1
30.7. 1.8. Salsa party
9.8. 13.8.  Pøímìstský tábor  2
13.8.  Harlej  host: Dilated
27.8. Koòka fest  host Janek
Ledecký
4.9. Evropa 2    louèení s létem
Host: Leo� Mare�
11.9. Rybièky 48
Host: Street69
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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

Koronavirus mù�e omezit lidi, továrny, cestování, ale ani
on nemù�e zastavit èas. V  únoru 02.02.2022  bude ná� oddíl
slavit 20 let, tak�e ji� nyní plánujeme prùbìh oslav. Nyní to
v�ak zmiòuji z  toho dùvodu, �e pøi èervnovém tréninku mi
budoucí osmáci øíkali: � Paní trenérko, od záøí se musíme moc
uèit, proto�e vysvìdèení bude  rozhodovat u pøijímaèek,  tak
nebudeme tak èasto trénovat.�  A já jim na to odpovídám to
samé, co jsem bìhem tìch 20 let vysvìtlovala tìm pøed nimi:
�  Ano,  samozøejmì,  �e  �kola  je  na  prvním  místì,  proto�e
pùjdete dál na støední, vysoké, tøeba i do ciziny na zku�enou,
ale pak se do Vele�ína vrátíte a pøijdete si zahrát nebo pøivedete
svoje dìti.�   V�dycky mì baví sledovat,  jak z    tìch malých
osmiletých  klukù  a  holek,  kteøí  nervóznì  u�dibují  kousky
potahù z  pálek, kdy� pøijdou poprvé, pak bìhem �esti let hraní
pinèesu rostou sebevìdomí mladíci a krásné sleèny. Pozdìji
si ti nejlep�í hráèi udìlali trenérské licence a pomáhají trénovat
dal�í nováèky. Z  dìvèat se staly hrdé maminky, ukazují mi
své dìti a ptají se, kdy je mohou pøihlásit do oddílu�

 24.6. jsme se pøed prázdninami rozlouèili na�ím tradièním
� Sladkým turnajem�, kdy se nevyhrávají medaile, ale òamky
☺.( foto na str. 2 )

Krásné,  dobrodru�né,  nezapomenutelné  prázdniny  v�em
dìtem pøeje D. Javoøíková.
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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

 na 1520 hodin týdnì s
eventuální  mo�ností  pozdìj�ího
zamìstnání.
Nástup srpen/záøí.
Kontakt:  Tel  777  664537,
vackova@amabiente.cz

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
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