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Vážení spoluobčané,
po půlroce Vás opětovně zdravím v roce 2015 jménem svým a všech zastupitelů obce
v letošním prvním vydání Našich novin.
V minulém roce jsme uskutečnili sedm stavebních akcí celkově v hodnotě necelých 500.000
Kč pro zlepšení vzhledu a lepšího žití v naší obci. Byla provedena kompletní oprava školní jídelny
a hasičské zbrojnice. Poskytnuté dotace ve výši 180.000 Kč byly řádně vyúčtovány. Konkrétně
jsem jednotlivé akce popsal v novinách na konci loňského roku. Jídelna je po výměně oken, podlah,
radiátorů a celkové výmalbě více využívána i občany než v minulosti.
Letos jsme dokončili rekonstrukci bytu nad obecním úřadem. Byt byl připraven
k nastěhování ke dni 1. 2. Dále jsme zabezpečili pokácení 4 přerostlých stromů - lip na hřbitově a
jedné lípy před hřbitovem. Práci provedla specializovaná firma stromolezeckou metodou. S pomocí
dotace ve výši 50.000 Kč provedeme opravu fasády zdi u dětského hřiště a s dotací 130.000 Kč
opravu fasády hřbitovní zdi a márnice. Na základě výběrového řízení byla z oslovených firem
vybrána pro obě zakázky firma Služby Města Milevska, která předložila nejnižší cenové nabídky.
Celkem by výdaje na uvedené akce neměly překročit 432.000 Kč. Práce by se měly rozběhnout po
místních poutích. Podle zpracovaného rozpočtu pro dotaci se předpokládala cena na tyto akce ve
více jak dvojnásobné výši.
Ušetřené peníze z těchto akcí oproti plánovanému rozpočtu máme v zámyslu využít na
opravu zdi a střechy skladu u hřiště a na další potřebné nahodilé opravy.
Z kulturních akcí v prvním pololetí letošního roku jsme 27. února zabezpečili hudební posezení
s písničkářem Jiřím Dědečkem. Vystoupení mělo velký ohlas a jídelna byla zcela zaplněná. Dále
24. dubna nám provedl výklad s ukázkou historických zbraní v téměř též plně zaplněné jídelně
ředitel Milevského muzea p. Vladimír Šindelář. Dne 30. dubna pak hasiči stavěli novou májku
u hasičské zbrojnice a na Hajku proběhlo pálení čarodějnic. Třináctého června se zúčastnil pan
Zdeněk Hynek z Biliny a pan Jiří Lešek z Veselíčka soutěže v kosení trávy pořádané Městysem
a ZD Bernartice s názvem „ Bernartický sekáč. “ Z 31 účastníků obsadili 9. a 10. místo. Poslední
akcí byla 22. 6. beseda v jídelně s názvem „ Rodinné setkání “, kterou pořádalo Centrum mladé
rodiny Milísek o.s. . Bohužel na této zajímavé akci byla dost nízká účast. Škoda že to nevyužili
především ti, co by to potřebovali. Kulturní akce pořádané v letních měsících a do konce roku
budou probrány v jiné části novin.
Musím připomenout, že termín k zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu
z popelnic byl 31. 5. 2015. Upozorňuji, že ne všichni místní občané a majitelé rekreačních chalup
mají tento poplatek zaplacen. Dosud nemá poplatek zaplacen více jak jedna třetina poplatníků. U
nás platíme poplatek ve výši 350 Kč za občana, či rekreační objekt podle obecně závazné vyhlášky
obce č. 1/2012. Oproti jiným obcím je to částka výrazně nižší. Vymáhání poplatku se uskutečňuje
podle zásad daňového řádu podobně jako u vymáhání nedoplatků daní. Podrobněji jsem o tom psal
v Našich novinách před rokem. Poslední dobou se objevuje nešvar, že v odpadkovém koši
u autobusové zastávky se nachází pytel s odpadky z domácího koše na odpadky. Věřím, že tohoto
počínání konkrétní osoba zanechá, abychom její jméno nemuseli zveřejňovat. Všichni bychom měli
dodržovat určitá pravidla. Nemůžeme jen od obce chtít. Týká se to především chalupářů. Někteří
ani popelnice nemají, tvrdí mi, že známky nepotřebují, protože odpady vozí do místa svého bydliště
a přitom je odhazují do odpadkových košů, či zanechávají u kontejnerů.
Přeji vám všem příjemné prožití druhé poloviny letošního roku a pěknou dovolenou.
starosta obce
Jiří Lešek

Z dějin obce Veselíčko
Tak jsem si říkal, že už o historii našich vesnic do NAŠICH NOVIN psát nebudu, že už to
čtenáře ani nemusí bavit. Přesto mě pan starosta uhranul, abych ještě napsal upoutávku na novou
knihu o historii naší obce, kterou jsem spolu s dalšími autory připravil do tisku. Nedivím se. Obec
je vydavatelem této knihy a financuje její tisk. Pan starosta, jako dobrý ekonom, chce, aby se kniha
prodávala a peníze se obci vrátily. Řešením by bylo způsobit paniku, že knížek bude málo a vyvolat
mimořádnou poptávku, ale to by nebylo fér. Knížek bude dost, náklad je 500 kusů a s ohledem na
to, že obec Veselíčko má 200 obyvatel vč. kojenců, tak se snad dostane na všechny.
Teď k té knize. Ještě jsem jí neviděl vytištěnou, ale moc se na ni těším. A těším se
s obavami. Říká se, že když autor čte svůj text počtvrté, tak už není schopen zaregistrovat v něm
chyby. Žiju tedy nadějí, že těch chyb snad nebude moc.
Knížka je pojatá jako almanach, tedy soubor různých textů, dokonce různých autorů. Popis
veselíčského pivovaru od Jiřího Pešty je ukázkou toho, jak by kniha vypadala, kdyby jí napsal
profesionální historik. Já jsem takové ambice neměl, ani nemohl mít, přesto jsem si jist, že texty,
které jsem napsal já, mají rovněž historickou věrohodnost. Prahnul jsem po tom, zjistit co nejvíce
o veselíčské šlechtě: Ghindertaelovi, Schwartzenwolffech, Bretfeldech a Nádherných a to se mi
v podstatě povedlo. Jsem rád, že jsem našel mnoho informací o jejich životě a samozřejmě jsem
rád, že můžete v příloze knihy vidět i jejich erby. Objevil jsem řadu textů, které mě zaujaly a tak je
v knížce najdete. Mimořádnou radost mám z kreseb, které pořídil v Bilině písecký malíř Václav
Šebele. Škoda, že jich není více, a že Šebele nezašel i do Veselíčka. Historii po roce 1948 jsem
zcela vynechal, s výjimkou obecní kroniky, kde snad nejsou kontroverzní texty. Výjimkou je také
obrazová příloha, kde jsou současnější obrázky.
Samozřejmě je mně líto, že se mi nepodařilo získat více informací i obrázků ze života ve
Veselíčku a Bilině především z období mezi válkami. Snad tím zůstává prostor pro další badatele,
kteří se budou historií našich vesnic zabývat. Prostor pro další bádání zůstává v oblasti historie
jednotlivých statků v Bilině, jednotlivých domů a rodů i ve Veselíčku. Ale to už bude na další
knížku.
Vše zatím nasvědčuje tomu, že se podaří knihu vytisknout a že bude v prodeji nejpozději
v sobotu 1. srpna 2015 na setkání rodáků a přátel Veselíčka a Biliny.
30. června 2015
Petr Fořt

Kulturní akce v druhé polovině letošního roku
Hlavní kulturní akcí letošního roku bude setkání rodáků dne 1. 8. 2015 u příležitosti 800 let
první písemné zmínky o vesnici Bilina ze dne 6. 1. 1215. Spolu s novinami dostáváte i pozvánku
s programem na toto setkání. Rodákům, kteří nebydlí v naší obci jsme odeslali pozvánky na jejich
známé adresy.
Zmíním se částečně o hlavních bodech programu. Dopoledne v 11.00 hod. budou odhaleny
v Bilině dvě pamětní bronzové desky. První deska bude k samotnému vzniku Biliny a druhá
pamětní deska bude na počest před 70-ti lety padlého občana Biliny p. Jaroslava Soldáta na konci 2.
sv. války dne 8. 5. 1945 při boji s německými nacisty v Bernarticích. Desky jsou ve výrobě.
Odpoledne začne kulturní program na parketu u hřiště ve Veselíčku ve 13.00 hod.
vystoupením Jihočeského folklórního souboru „ Kovářovan “. Hlavní akcí odpoledne pak bude
slavnostní křest knihy „ Z dějin obce Veselíčko “ jejímž autorem je náš rodák a občan p. Petr Fořt.
Po tomto slavnostním aktu bude hrát dechovka „ Budvarka “ a večer pak dechovka „ Kovačka “.
Bude to jistě zajímavý program za účasti milevské televize a novinářů. Proto vás na tyto akce jak
rodáky, tak občany a přátele Veselíčka a Biliny srdečně zveme.

Další pouťovou akcí bude již 24. 7. pouťová taneční zábava na parketu u hřiště s již tradiční
hudbou skupiny „ Fantom “, kterou pořádají naši hasiči. Pouťové atrakce firmy Habich u nás budou
ode dne 31. 7. do 2. 8. V neděli 2. 8. dopoledne od 10.00 hod. bude již tradičně hrát na pódiu u
hřiště v omezeném složení naše „ Veselačka “.
Dne 26. 9. bude již tradiční „ Václavský výlov rybníka v Bilině “.
Slavnostní rozsvícení vánočních stromků ve Veselíčku a v Bilině plánujeme na den 29. 11. ,
mikulášskou besídku pro děti na 5. 12. a setkání s důchodci na 11. 12. 2015.
Každoroční pouťový nohejbalový turnaj se uskuteční v sobotu 25. 7. 2015 na nohejbalovém
hřišti ve Veselíčku.

Informace ze zasedání zastupitelstva
V prvním pololetí letošního roku se uskutečnila čtyři zasedání zastupitelstva naší obce. Program

každého zasedání zastupitelstva visí nejméně jeden týden před zasedáním ve vývěskách obce a na
webových stránkách obce.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou k dispozici na webových stránkách obce, na
obecním úřadu a z posledního zasedání visí na vývěskách obce vždy až do nového zasedání
zastupitelů. Částečně se zlepšila účast občanů na těchto zasedáních. Hlavními projednávanými body
na zasedání zastupitelstva obce bylo provedení výběrového řízení na zakázky týkající se oprav zdí u
hřbitova a u dětského hřiště, zabezpečení kulturních akcí a to především setkání rodáků a dalších
pouťových akcí a schválení rozpočtových opatření na změny limitů u konkrétních rozpočtových
položek.
J. Lešek

Údržba veřejného prostranství
Stejně jako v loňském roce pracují pro obec v současné době 4 pracovníci, z toho jsou 3
pracovníci od úřadu práce. Každý občan si může sám zhodnotit jak je naše obec uklizena a to
včetně uklizeného hřbitova. Ve strojním vybavení nedošlo v prvním pololetí letošního roku
k nákupu žádné nové techniky pro údržbu obce.
Václav Tomášek

Hasiči 2015
Letošní rok zahájili naši dobrovolní hasiči výroční valnou hromadou dne 23. ledna. Na valné
hromadě si zvolili nový výbor. Starostou hasičů byl opětovně zvolen p. František Palán,
místostarostou p. Petr Arvai, jednatelem a kulturním referentem p. Zdeněk Bauška, pokladní paní
Simona Palánová st., strojníkem p. Petr Chajdrna a na funkci velitele zásahové jednotky hasičů byl
starostovi obce navržen p. Josef Arvai. Zastupitelstvu obce byli navrženi ke schválení noví členové
zásahové jednotky dobrovolných hasičů. Seznam členů zásahové jednotky byl schválen
zastupitelstvem obce na jeho 3. řádném zasedání dne 18. února a jmenovací dekret novému veliteli
této jednotky byl slavnostně předán na 4. řádném zasedání zastupitelstva obce dne 26. března,
neboť se čekalo na odsouhlasení nového velitele Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.
Další akcí v letošním roce bylo stavění májky u hasičské zbrojnice dne 30. dubna a dále 23.
května sběr železného šrotu. Na okrskové soutěži ve Stehlovicích 13. června obhájili naši hasiči
loňské druhé místo.
V rámci pouťových akcí uspořádají hasiči 24. července pouťovou zábavu na přírodním
parketu u hřiště. Hrát bude tradiční skupina Fantom z Milevska. Na konci prázdnin zorganizují
hasiči 29. srpna pro děti dětský den.
František Palán

Veselské pouťové doprovodné akce pppkkkpppo12111ozváánka
POZVÁNKA na nohejbalový turnaj Veselíčko OPEN
pro neregistrované hráče
7. ročník
25. 7. 2015 od 13:00 hodin na hřišti ve Veselíčku.
Počet účastníků je omezen, a proto kdo se dřív přihlásí, ten hraje.
Přihlášky přijímá:
Zdeněk Bauška tel: 736532311
Občerstvení zajištěno

POZVÁNKA na prohlídky a prodejní výstavy
1. 8. 2015
10.00 – 12.00 Prodejní výstava nábytku v areálu PF nábytek
Prohlídka zemědělské techniky ve firmě STAKO .s.r.o.
Prohlídka vozidle zn. PEUGEOT
Prohlídka zámeckého parku ve Veselíčku
14.30 – 17.30 Prodejní výstava rukodělných prací ve škole

POZVÁNKA na hudbu a pouťové atrakce
2. 8. – 10.00 v parku u hřiště hraje Veselačka
31. 7. - 2. 8. – pouťové atrakce – střelnice, vláček, 2. 8. – pouťové stánky

Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z prvního pololetí letošního roku.

Gratulace
patří všem, kdo v lednu až červnu letošního roku dosáhli významného životního jubilea.
Jsou to:
60 let pan Jiří Lešek, paní Anna Arvaiová,
pan Petr Arvai
65 let paní Jiřina Fuková, pan Miroslav Peřina
75 let pan Jaroslav Vlna
80 let pan Ladislav Dvořák
81 let paní Marie Petrová

82 let
84 let
85 let
88 let
89 let

paní Vlasta Končelíková
paní Marie Švejdová
paní Anna Teplá
pan Antonín Mála
pan Miroslav Švejda

NAŠE NOVINY- vydává obec Veselíčko. Zdarma
Adresa redakce: Obecní úřad Veselíčko, 398 42 Veselíčko u Milevska č. 24, tel. a fax 382 589 284
Šéfredaktor: Ing. Jiří Lešek, mobil: 724 038 232
Registrováno Ministerstvem kultury pod reg. : č. MKČR E 11125 dne 25. 1. 2001

Jiří Dědeček – koncert

Čarodejnice

Přednáška: Zbraně ve

2. světové válce

Kosení v Bernarticích

Přednáška: Rodinné vztahy

