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jsme velice rádi, �e ve svých rukou dr�íte ji� druhé èíslo speciálního vydání
èasopisu MASKOT. V tomto èísle se mù�ete tì�it napø. na objasnìní pojmu
Vitorazsko a pùvod Vitorazska, reportéry osmé tøídy, kteøí se dotazují obèanù v
ulicích mìsta, vzpomínku z výletu v Èeském Krumlovì a v neposlední øadì na
podrobné popsání stanovi�� na�í stezky. Doufáme, �e se vám ná� èasopis bude co
nejvíce líbit.

Studujeme historii...



1.stanovi�tì�kola
Nacházíme se u  prvního
stanovi�tì na�í stezky  �koly,
kde sídlí také redakce  tohoto
èasopisu.

Máme zde �kolní dvùr. Kdysi,
po  zalo�ení �koly, buï
omylem èi úmyslnì, vyznaèili
na  �kolním dvoøe  15.
poledník. Popravdì le�í a�
o kousek dál u Blockheide.
Na dvoøe �koly najdeme
dopravní høi�tì a kousek od nìj
høi�tì na streetball. Díky za nìj, proto�e jinak by nebylo, kde co hrát. J

: �kola vznikla  roku
1911, samozøejmì jako �kola
nìmecká. Èeskou   �kolou se    stala
a� po   vzniku   Èeských Velenic.
Roku   1996 byla na místì pùvodní
�kolky postavena  nová budova,  kde
se dnes nachází  napø. �kolní jídelna,
výtvarný   ateliér,   uèebny fyziky,
chemie, èeského jazyka a poboèky
tøeboòské ZU�.

: �kola
se nachází na ji�ním okraji tøeboòské
pánve. Byla postavena na øíèní terase
øeky Lu�nice, proto �kola neøe�í
záplavy. Hned u hlavního vchodu
nejdou pøehlédnout jalovce
a u chodníku alej okrasných jabloní.

Martin Mráz



Vitorazsko je historické
území na jihu Èech.
Rozkládá se v okolí
horního toku øeky
Lu�nice a na
dolnorakouském území
severnì od øeky Dunaje.
Rozloha èeského území
Vitorazska je 110 km2.
Název oblasti byl umìle
vytvoøen èeskými
vlastenci v 19. století. Je
odvozen od staré
slovanské osady (dne�ní Weitry) a hradu Vitoraze, ze kterého �kdysi
dávno� vládl slovanský kní�e Vitorad. Star�í historikové pova�ovali
pùvod názvu této oblasti za historicky dolo�ený. Novodobé èesko
rakouské studie v�ak ukazují, �e celé vypravování o Vitoradovi je mýtus,
jeliko� nemá �ádné významné historické podklady. Vìt�ina Èechù
�ijících na tomto území si ale ani pøesto nemù�e pøipustit, �e by ne�ili
v historickém Vitorazsku, v�dy� hlavní ulice v na�em mìstì se nazývá
Vitorazská a i celé Èeské Velenice jsou neodmyslitelnì spjaty s
Vitorazskem...

A� do 12. století bylo Vitorazsko prakticky neobydleno. Nacházel se zde
ohromný prales (nazývaný té� Silva nortica) se spoustou moèálù, ba�in a

ra�elini��, který
zpoèátku nechtìl nikdo
osídlovat.
Jeliko� byl nedostatek
obhospodaøovatelné
pùdy , postupovali
slovan�tí kolonisté dále
na jih a �ïáøili
(vypalovali) zdej�í
prales. Nìmecky
hovoøící kolonisté ale



také nezaháleli a postupovali dále na
sever. Obì dvì vlny se støetly právì
ve Vitorazsku.  Kolonisté v�ak
nevìdìli, kde se nachází hranice státu,
a proto ji nevìdomì pøekraèovali,
a tak  zakládali nové osady ve druhém
státì. Z toho vyplývá, �e se místní
obyvatelstvo prolínalo a z tohoto
dùvodu nacházíme u rakouských obcí
èeské názvy a u èeských obcí názvy
nìmecké (Litschau Lièov, Zwettel
Svìtlá nebo také Krabono� 
Zuggers, èi Rap�ach 
Rottenschachen.)

Pro vyøe�ení vleklých sporù o území
musela být roku 1179 na dvorském
sjezdu v Chebu vytýèena ji�ní hranice
èeského státu. Tato hranice byla
velice podobná té souèasné.

Oblast èeského Vitorazska patøila a� do 12. století Èechùm. Ve válce o
Vitorazsko byl v�ak roku 1176 èeský kní�e Sobìslav II. pora�en rakouským
vévodou Jindøichem II. a Vitorazsko bylo odtr�eno od Èech a bylo dáno v
léno Kueringùm. Nadále v�ak nále�elo pod svrchovanost èeských panovníkù.
V roce 1280, po porá�ce Pøemysla Otakara II., bylo Vitorazsko za trest odòato
Kueringùm a pøestalo být èeským lénem. Rudolf Habsburský ho natrvalo
pøipoji k Dolnímu Rakousku. Hranice mezi Èechami a Dolním Rakouskem se
ustálila v roce 1629, po vítìzství
Habsburkù nad èeskými stavy.
Èeské Vitorazsko se stalo souèástí
na�eho státu v roce 1920. V té dobì
tu bylo 7059 Èechù a Nìmcù 2479.

Marek Zimmel



2. stanovi�tì � u øeky
Nacházíme se u druhého stanovi�tì, kdy se ocitáme u Lu�nice (o èem� jsme
se zmiòovali ji� v pøedchozím díle èasopisu). Dozvíme se zde nìco z botaniky
a také z historie. Historickou èást si necháme do dal�ího dílu èasopisu. Nyní
se podíváme na rostliny, které zde mù�eme najít.

Martin Øepa

 Na bøehu øeky se nám naskytne
pohled na , která
zpevòuje celý bøeh øeky, také
nepøehlédneme celé zástupy

, které v�ak v poslední
dobì mizí. 
invazní rostlina nám hned dodá
pøedstavu, �e jsme na nìjakém
bájném místì.
Zahlédli jsme i  nebo
velice zajímavou , která
nás velice pobavila, kdy� jsme jí objevili. (Hned se dozvíme  proè ).

 a  myslím, �e v�ichni známe, tak�e netøeba dal�ích
slov. Dále  (øasa) která na ruku pùsobila celkem nepøíjemnì, nejspí�
jako vìt�ina øas. Dále stromy:

 jak u� název napovídá, je jarní kvìtina, která u na�í øeky na�la
výborné prostøedí. Dále u nás najdete  pøipomínající trávu,  také
sasanky zpestøují krajinu :). I mírnì jedovatá je u nás
domovem.



  V roce 1900 byla vybudována úzkokolejná dráha do
Heidenreichsteinu (Kamýku) a Litschau  (Líèova). V roce 1902 poté do Weitry
(Vitorazu) a do Gross Gerungs  (Velkých Keru�ic). Celá oblast se tak zapojila do
evropské dopravní sítì a hlavnì do hospodáøského �ivota tehdej�í rakouskouherské
monarchie. Mìsto Gmünd   s pøilehlými obcemi, z nich� pozdìji vznikly
È. Velenice, nebývale vzkvétalo.
Roku 1909 bylo postaveno na území dne�ních Èeských Velenic nové nádra�í
s elektrickým osvìtlením a
zabezpeèovacím zaøízením.
K tomuto nádra�í vedly dvì
vìtve úzkokolejné dráhy.
Tra� vedla po dne�ním
pì�ím pøechodu, kolem
hotelu Konzul a souèasné
budovy MìÚ. Pøímý tah
konèil u správní budovy
úzkokolejné dráhy �
�Landesbanky�, která
stávala asi 200 m za dne�ní
nádra�ní budovou, ale
bombardováním v roce
1945 byla znièena. Druhá
vìtev trati odboèovala
do dne�ní Masarykovy ulice, vedla tøe�òovou alejí a dále smìøovala do Rakouska.
Zatímco v Rakousku je tato doprava stále funkèní,
provoz poslední èásti úzkokolejky v Èeských
Velenicích byl  roku 1950 zru�en.

Klára Kosaøová

Toto místo se nazývá �hranièní pøechod
pro pì�í a cyklisty�, co�  jasnì øíká, �e
se tudy dá pøejít jen pì�ky nebo na kole.
V  minulosti  tu  jezdila  úzkokolejka.
Na rakouské èásti území se je�tì nachází
koleje,  které  døíve  vedly  pøes most  do
È. Velenic.

Na  tomto  stanovi�ti  se  budeme  zabývat
zoologií  a  èeskorakouskými  vztahy
v minulosti a souèastnosti. Proto�e v tìchto

  místech  pøekraèovala  úzkokolejka  souèasnou  státní
hranici, vìnujeme teï pozornost právì úzkokolejce.



V poøadí je to ji� ètvrtá zastávka èili
na�e èeskovelenické námìstíèko,
zastávka, na které se budeme
zabývat trolejbusem a úzkokolejkou.
Na�e námìstí je ji� pár let
zrekonstruováno a vypadá velice
pìknì(viz foto).
A nyní u� k trolejbusu (úzkokolejka
 viz stanovi�tì è.3)

 � Kdy� procházíme historií, narazíme u roku 1907 na slavnostní
otevøení trolejbusové dopravy. Pøesný datum zahájení 2,2 kilometrù dlouhé
tratì mezi dne�ními Èeskými Velenicemi
a rakouským Gmündem je 16. èervence
1907.
  Tato trolejbusová pøeprava, jedna vùbec
z prvních ve støední Evropì, byla øe�ením
problému dopravy mezi nádra�ím
v dne�ních È.Velenicích  a centrem mìsta
Gmünd. Na na�e území vjí�dìl trolejbus
v prostoru bývalé celnice, dále pokraèoval
ulicí Èsl. legií a kolem dne�ního pomníku
Obìtem nacismu ke starému nádra�í (za souèasnou èerpací stanicí HOS).
V roce 1909 se tra� prodlou�ila z dùvodu výstavby nové nádra�ní budovy
v Èeských Velenicích. Za první rok provozu trolejbusu se pøepravilo celých
90 000 cestujících. Na této trati jezdily dva trolejbusy znaèky Daimler
Stoll.
   První trolejbusový vùz  se py�nil kapacitou ètrnácti míst k sezení a deseti
míst ke stání. Druhý trolejbus byl o nìco chud�í. Pro pøepravu bylo urèeno

deset míst k sezení a osm míst ke
stání. Zaèátkem 1.svìtové války byl
roèní zisk z provozu pouze 80,70 K.
S pøíchodem roku 1916 byl provoz
ukonèen  proto, �e tato doprava
byla výraznì prodìleèná. Z
trolejbusové dopravy se dochoval
jediný sloup trolejového vedení.

Magdalena Tonková



O zalo�ení kostela usilovali lidé z osad Èeská Cejle, Dolní Velenice a Josefsko, ze kterých
pozdìji vznikly Èeské Velenice. Za tím úèelem zalo�ili ji� roku 1889 Kostelní spolek. Stavba
v�ak byla odlo�ena kvùli 1. svìtové válce. Proto byla v roce 1915 postavena v Josefsku kaple
sv. Rodiny. Bohoslu�by zde vykonávali knì�í z Gmündu. Vysnìný  kostel byl postaven a�
v roce 1935.
16. 6. 1935 byl posvìcen základní kámen kostela. Patronem byl èeskobudìjovický biskup
�imon Bárta, který také dostal od pape�e zvlá�tní povolení zasvìtit kostel tehdy blahoslavené,
dnes  svaté Ane�ce. Kostely mohou  být  zasvìceny  svatým  ,  blahoslaveným  jen  ve  velice
výjimeèných pøípadech. Ane�ka Èeská byla kanonizovánasvatoøeèena a� v listopadu 1989.
O stavbu kostela se zaslou�il ledenický dìkan, senátor F. J. Kroiher, který také kostel 22. 12.
1935 slavnostnì vysvìtil. Kostel je v moderním slohu podle projektu architekta Pilce, postaven
byl  arch.  Staòkem  z Trhových Svinù. Celkové  náklady  stavby  èinily  350.000 Kè. Okolo
kostela byl zøízen park v anglickém stylu a o 2 roky pozdìji postavena budova fary.
Z  vnitøního  vybavení  zaujme  pøedev�ím  kazatelna,  hlavní  oltáø  a  køtitelnice,  které  jsou  z
umìlého pískovce. Køí� na hlavním oltáøi je odlit podle návrhu J. V. Myslbeka. Vitrá� v oknì
zobrazující Ane�ku Èeskou je dílem prof. Holeèka z Boru u Èeské Lípy. Nádherné èervené
barvy dosáhl autor pøidáním zlata.
Zajímavou historii mají  zvony. Pùvodnì sem byly pøevezeny ze zvonice, která stála vedle
Besedy. �lo o malý zvon jménem sv. Josef a velký nesoucí jméno sv. Václava.Ten v�ak byl
za války roztaven a pravdìpodobnì pou�it pro váleèné úèely.
Smutnou a tragickou kapitolou kostela v jeho krátké historii je bombardování Èeských Velenic
na Velikonoce v bøeznu 1945. Kostel byl znaènì po�kozen, pøedev�ím okenní výplnì, dla�ba
a  obrazy  køí�ové  cesty.  Hlavní  okno  s  vitrá�í  sv.  Ane�ky  zùstalo  nepo�kozeno.  Po
bombardování slou�il kostel jako doèasná márnice. Bylo zde ulo�eno 1500 obìtí náletu.
Po válce byl kostel opraven v letech 1945 a� 1947. V listopadu 1989 byl znovu opraven a
modernizován (spolu s farou). V závìru 2. tisíciletí byl v kostele instalován zvon jménem sv.
Klára, který odlila firma Perner v bavorském Pasovì. Na jeho úhradì se podíleli formou sbírek
i èeskoveleniètí obèané. Zvon byl posvìcen biskupem Antonínem Li�kou. V roce 2004 byla
provedena oprava a rekonstrukce varhan.
Na základì besedy s p. faráøem �mejkalem zpracovaly

V. Faktorová, K. Kosaøová a K. Mó�iová



Dne 23. 2. vyrazily sleèny od nás ze tøídy na �výzvìdy� neboli na námi pøipravenou anketu
s otázkami týkajícími se historie na�eho mìsta. Kromì zpovídání obèanù v ulicích mìsta
vyrazily také na mìstský úøad kde vyzpovídaly pana místostarostu, který odpovìdi na otázky
urèitì zná. Více u� v následujícím pøehledu�

 Kde jezdil první trolejbus ve støední Evropì ?

  a) Budape��
  b) Gmünd (Èeské Velenice)
  c) Praha
  d) Brno

 Do které øeky vtéká Lu�nice?

  a) Amazonka
  b) Dunaj
  c) Vltava
  d) Ohøe

 Jaká byla mìstská hromadná doprava v Èeských Velenicích na zaèátku  20.století?

  a) Tramvajová
  b) Autobusová
  c) Trolejbusová
  d) �ádná

  Dochovali se nìjaké pozùstatky z mìstské hromadné dopravy?

a) Ano
b) Ne

Kristýna Èalkovská,

Monika Forstová



ÈESKÝ KRUMLOV

Dne 18.prosince ráno jsme
pøed �kolou nastoupili do
autobusu a vyrazili jsme
do Èeského Krumlova. Po
pøíjezdu jsme rozdìlení na
2 skupiny absolvovali
prohlídku regionálního
muzea.  Vìnoval se nám i
mladý nad�ený  muzejní
archeolog. Poté jsme
nav�tívili muzeum
útrpného práva. Zahlédli
jsme tu i zvlá�tního
panáka (�eleznou pannu), do kterého byli lidé zavíráni. Uvnitø má høeby,
jejich� rozmístìní je takové, aby nezpùsobilo rychlou smrt, ale dlouhodobou
bolest.      Podivuhodných zvrácených nástrojù na muèení byla celá øada a
nìkteré z nich mì docela zaujaly� Nìkteré z na�ich holek se dost bály, a tak
si doká�ete pøedstavit, jak to vypadalo v temné místnosti plné tìchto muèících
nástrojù. Kdy� jsme se dostali ven z toho vcelku zajímavého a malinko
stra�idelného muzea, �li jsme na námìstí v oèekávání rozchodu. Po krátkém
oddechu jsme se potkali se omladinou z Malont. V ètyøèlenných skupinkách
jsme dostali lísteèek, na kterém bylo napsáno jméno jednoho �áka/�ákynì
z malontské �koly a mìli jsme o nìm/ní získat co nejvíce informací. A
následovalo dal�í muzeum  voskových figurín, kde jsme vidìli spoustu
známých a slavných osobností. Napøíklad figurínu Michaela Jacksona
(okam�itì se na nìj vrhla nejmenovaná spolu�aèka M.H.), Tomá�e Garrigua
Masaryka (na toho se nikdo nevrhal  O tempora, o mores!), Harryho Pottera a
mnoho dal�ích�Poté jsme se vydali pomalým krokem smìrem k námìstí a
z námìstí k obchodùm, kde jsme si mohli, a mnozí i nakoupili, dárky
k Vánocùm. Mìli jsme rozchod, tak�e mohl jít ka�dý, kam potøeboval. Po
nakoupení dárkù jsme �li do cukrárny, kde jsme si dali rùzné dobroty a ostatní
vìci, no,  v�dy� to znáte�J Poté jsme se se�li na urèeném místì  a jeli jsme
zpátky domù. Celkovì to byl moc hezký výlet a urèitì to bylo lep�í ne� být ve
�kole a poèítat a poèítat a poèítat�

David Tyemnyák
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Mgr. Pavel Cehák

Informace o nás a na�í
�kole se dozvíte na

internetových stránkách
Z�

 www.zsvelenice.cz

Informace  byly
èerpány v

Èeskovelenickém
zpravodaji, kronice mìsta
Èeské Velenice, kronice
kostela a samozøejmì
také na internetu.


