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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil jménem svým a všech zastupitelů obce v letošním prvním
vydání Našich novin.
V prosincovém vydání Našich novin jsem popsal a rozebral kulturní, sportovní a stavební
akce, které jsme uskutečnili v loňském roce. Jenom připomenu, že hlavní stavební investiční akcí
byla výstavba skladu a garáže ve Veselíčku. Stavbu tohoto objektu provedla firma Stavebniny
Bernartice – Vladimír Charypar celkem za 1,6 mil. Kč včetně DPH. Jihočeský kraj nám v rámci
Programu obnovy venkova poskytl dotaci ve výši 210.000 Kč a od České spořitelny jsme na tuto
investiční akci obdrželi úvěr ve výši 400.000 Kč s ročním úrokem 0,7 % a se splatností úvěru do
30. 6. 2018. Převzetí hotové stavby se uskutečnilo 30. 11., její kolaudace 22. 12. a vyúčtování
dotace 27. 12. 2016.
V letních měsících loňského roku jsme s pomocí dotací od Ministerstva zemědělství nechali
udělat nové cestičky na hřbitově a opravit kapličku v Bilině s osazením nového zvonu. Podrobně
bylo o těchto akcích psáno v prosincovém vydání našich novin.
Z kulturních akcí v prvním pololetí letošního roku jsme 31. března zabezpečili přednášku
ředitele Milevského muzea p. Vladimíra Šindeláře na téma zaměřené k vládě posledních Habsburků
v Čechách do rozpadu Rakousko-Uherska. Přednáška měla dosti velký ohlas, jídelna byla téměř
zcela zaplněná. Na sv. Vojtěcha 23. dubna v neděli nám p. farář Zdeněk Pius Vágner posvětil nový
zvon v kapličce v Bilině. Pan Fořt měl poté při občerstvení zajímavý výklad. Pro ty co tam nebyli
připravil do dnešních novin samostatný článek.
Jako každý rok dne 30. dubna hasiči stavěli májku u hasičské zbrojnice a na Hajku proběhlo
pálení čarodějnic.
V rámci zvelebování obce máme v letošním roce dvě stavební opravy objektů. Hlavní větší
akcí je komplexní oprava bytu ve škole s rozpočtem 1,045.000 Kč včetně DPH. Ve výběrovém
řízení zvítězila pro tuto zakázku firma Stavebniny Bernartice – Vladimír Charypar. Dotace
z Jihočeského kraje je pro tuto akci přiznána ve výši 170.000 Kč. Druhou akcí je výměna 7 ks oken
a vchodových dveří na budově obecního úřadu. Tuto zakázku získala firma Ing. David Malát ze
Záhoří s nabídkovou cenou 103.410 Kč včetně DPH. Dotace od Jihočeského kraje je zde
50.000 Kč.
Před dvěma lety jsme nabízeli možnost získání domácích kompostérů. Přihlásilo se 15
zájemců o větší kompostér na 1100 litrů a 6 zájemců o menší kompostér na 700 litrů. Celou činnost
kolem kompostérů zabezpečoval Svazek obcí regionu Písecka. Dotaci v rozsahu 85 % ceny na
nákup kompostérů pro členské obce svazku se podařilo získat v letošním roce. Kompostéry by měly
být předány obcím v měsíci srpnu. Obce uhradí 15 % z ceny kompostérů tj. 601 Kč u většího a 491
Kč u menšího kompostéru. Zastupitelstvo obce rozhodne o výši podílu jednotlivých zájemců na
úhradě uvedených částek.
Od 1. září bude obchod ve Veselíčku dán majitelkou do nájmu obci. Obec pak pronajme
obchod konkrétní zájemkyni. Pro občany k žádné větší změně v zabezpečení této služby nedojde.
Kulturní akce pořádané v letních měsících a do konce roku budou probrány v jiné části novin.
Připomínám, že termín k zaplacení poplatku za odvoz odpadu z popelnic a poplatku ze psů
byl 31. 5. 2017. Dosud nemají všichni místní občané a majitelé rekreačních chalup tento poplatek
zaplacen. Proto využijte prázdninové měsíce na vyrovnání svých závazků vůči obci, abychom
nemuseli přikračovat k administrativnímu vymáhání dluhu.
Přeji vám všem příjemné prožití druhé poloviny letošního roku a pěknou dovolenou.
starosta obce
Jiří Lešek

Kaplička svatého Vojtěcha
Dne 21. srpna 1751 vydala císařovna Marie Terezie „Ohňový patent“. Bylo to nařízení,
kterým byly stanoveny základní protipožární zásady při výstavbě domů, základní zásady pro hašení
požárů a mimo jiné i povinnost vybavit vesnice zvoničkami. Kdy byla postavena zvonička v Bilině
nevíme. Karel Soldát ve svých vzpomínkách tvrdí, že v Bilině bývala zvonička, na které byl zvon
o váze 11 kg s obrázkem sv. Jana Nepomuckého a zapsaným rokem 1803. To ale nemusela být
první zvonička. Někdy v roce 1892 namaloval náves v Bilině Václav Šebele a na této kresbě už je
věrně vypodobněna tehdejší kaplička v Bilině. Obrázek je publikován i v knize „Z dějin obce
Veselíčko“. Karel Soldát popsal i přestavbu kapličky v letech 1914 až 1917 do její dnešní podoby
a její vysvěcení farářem Josefem Šmejkalem ke cti sv. Vojtěcha. V kapličce byl zavěšen obraz
malíře Karla Veselého z Borovan. Na obrázku byl sv. Vojtěch a pod ním byla zobrazena Bilina.
Bohužel tento obraz zmizel při opravě kapličky v roce 2000. Původní zvon byl prý zrekvírován
v roce 1917 pro válečné účely a v roce 1922 obec pořídila do kapličky u R. Pernera v
Č. Budějovicích zvon nový. Tento zvon byl zrekvírován za německé okupace na jaře 1942.
V minulém roce nechala Obec Veselíčko naší kapličku v Bilině opravit. Součástí opravy
bylo i zavěšení nového zvonu do věžičky. Zvon vyrobil a dne 13. září 2016 zavěsil pan Michal
Votruba z Myslkovic u Tábora. Při malé slavnosti, na svátek sv. Vojtěcha dne 23. dubna 2017,
posvětil nový zvon pan farář Pius Vágner. Nyní je tedy v kapličce zvon třetí, s obrázkem sv.
Vojtěcha, o váze 14 kg a v kapličce je i nový obraz svatého Vojtěcha.
Ve Veselíčku a Bilině máme připomínku některých svatých a proč si je tedy nepřiblížit.
Svaté Anně je zasvěcen kostel ve Veselíčku. Anna a Jáchym byli údajní rodiče Panny Marie
a tedy prarodiče Ježíše Krista. Lidé jí často říkali „svatá bába‟. Svatá Anna se stala ochránkyní
matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích,
provazníků a také čeledínů.
Svatý Vojtěch, kterému je zasvěcena kaplička v Bilině se narodil někdy okolo roku 956 do
rodiny Slavníkovců na Libici. Vojtěchovým otcem byl zakladatel rodu Slavník a matkou
Střezislava. Již v dětství byl uvolněn pro kněžský stav a svoje poslání bral velice vážně. Po studiích
v Magdeburku se vrátil do Prahy a byl zvolen biskupem. Neustále bojoval proti pohanským
zvykům, ale moc se mu nedařilo. Dvakrát odešel na delší dobu do Říma a nakonec se vydal na
misijní cestu k pohanům. Zemřel mučednickou smrtí na území Pruska 23. dubna 997.
Podle legendy byl zabit pádlem a ubodán kopími poté, co nevědomky vstoupil na posvátné
území pohanů. Zobrazován je proto s pádlem a někdy i kopími. Svatým byl svatořečen již v roce
999. Od 11. století je svatý Vojtěch pokládán za druhého patrona české země po svatém Václavovi.
Svatý Erazim má svoji sochu před kostelem ve Veselíčku. Byl biskupem v maloasijské
Antiochii, za svou činnost byl pronásledován římskými vojáky a v roce 303 z příkazu císaře
Diokleciána umučen. Bývá vyobrazen v oděvu biskupa s mitrou na hlavě a s berlou v pravici. Jeho
charakteristickým atributem jsou střeva navinutá na hřídeli, kterou drží v levici. Podle legendy mu
při mučení bylo rozříznuto břicho a střeva zaživa navíjena na rumpál.
Patří ke Čtrnácti svatým pomocníkům, universálním patronům lidí v nemoci a v nouzi.
Pomáhá při nemocech dutiny břišní. Dále je patronem námořníků, provazníků, soustružníků
a tkalců.
Svatý Jan Nepomucký je notoricky známým svatým. I jeho socha je před naším kostelem.
Jan se narodil někdy kolem roku 1340 v Pomuku, dnes Nepomuku. Byl velice vzdělaný a zastával
postupně několik úřadů, až se stal generálním vikářem, který již v 80. letech 14. století díky svým
pravomocím hrál podstatnou roli ve správě arcibiskupství a to v neklidné době sporu mezi
arcibiskupem Jenem z Jenštejna a králem Václavem IV. Dne 20. března 1393 se brzo ráno sešel král
Václav IV. s Janem z Jenštejna. Po krátké hádce nechal král zajmout Jana z Pomuku a další tři muže
z arcibiskupova doprovodu. Ti byli vyslýcháni a také mučeni. Jan zemřel během tohoto mučení,
ostatní byli propuštěni. Okolo deváté večer pak bylo jeho tělo svrženo z dnešního Karlova mostu do
Vltavy.
Jan je v křesťanské ikonografii zobrazován jako kanovník, svatozář je obvykle doplněna pěti
hvězdami, v ruce drží kříž a též palmovou ratolest, někdy také knihu. Palma je symbolem vítězství,
hvězdy zastupují legendu, podle níž vltavští rybáři nalezli po smrti Janovo tělo, případně pět ran

Kristových či písmena latinského tacui (mlčel jse
jsem).
m). Jiným atributem je jazyk, který měl být
nalezen v 18. století v Janově lebce neporušený; podle nových výzkumů se však jednalo
o mozkovou tkáň. Je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních
pohromách a povodních.
30. června 2017, Petr Fořt

Kulturní akce v druhé polovině letošního roku
Kulturní a sportovní akce začnou o poutích následovně:
28. 7. v pátek – pouťová taneční zábava se skupinou „ Fantom “ z Milevska od 20.00 hod.;
29. 7. v sobotu – soutěž ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku od 12.00 hod.;
hod
30. 7. v neděli – fotbalový zápas Veselíčko – Bilina na hřišti ve Veselíčku od 10.00 hod.;
hod.
5. 8. v sobotu - pouťové posezení při hudbě v Bilině od 13.00 hod.;
5.–6. 8. v sobotu odpoledne a v neděli od 110.00 hod. – pouťové atrakce p. Habicha ve Veselíčku;
6. 8. v neděli prodejní výstava rukodělných prací v jídelně ve Veselíčku od 10.00 hod.;
6. 8. v neděli – pouťové hudební vystoupení „Veselačky“ – p. Céza a spol. od 10.00 hod.;
6. 8. v neděli – turnaj v nohejbalu na hřišti ve Veselíčku od 14.00 hod.;
30. 9. v sobotu - Václavský výlov rybníka v Bilině od 14.00 hod.;
1. 12. v pátek - setkání s důchodci v jídelně ve Veselíčku od 16.00 hod.;
2. 12. v sobotu slavnostní rozsvícení vánočních st
stromků v Bilině;
3. 12 - Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku od 14.00 hod.;
3. 12. v neděli - slavnostní rozsvícení vánočních stromků ve Veselíčku;
Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z prvního pololetí letošního roku.

Informace ze zasedání zastupitelstva
V prvním pololetí letošního roku se uskutečnila tři 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 no
nového
vého zasedání zastupitelů.
Hlavními projednávanými body na zasedání zastupitelstva obce bylo přijetí nového jednacího řádu,
schválení dohod na vytvoření školských obvodů pro děti do základní školy a do mateřské školy,
provedení výběrového řízení na zakázky týkajíc
týkající se opravy bytu ve škole a na výměnu oken na
obecním úřadu ve Veselíčku.
J. Lešek

Údržba veřejného prostranství
V letošním roce pracují pro obec v současné době 4 pracovníci, z toho jsou 3 pracovníci od
úřadu práce.
Žádáme občany, aby jednorázový hmotný odpad z domácností jako jsou různé matrace,
židle, apod. odváželi ho do sběrného dvora v Bernarticích a nedávali ho na hráz rybníka, ke
kontejnerům či k lesu. S městysem Bernartice máme na ukládání tohoto odpadu v jejich sběrném
dvoře smlouvu, stejně jako na ukládání staveb
stavební sutě na skládce v Bernarticích. Za odevzdání
tohoto odpadu občané nic neplatí. Sběrný dvůr má otevřeno v úterý 10.00-14.00,
10.00
ve čtvrtek
13.00-19.00, v sobotu 9.00-12.00
12.00 hodin. Skládka pro odvoz sutě je otevřena oproti rybníku Pilný
ve čtvrtek od 13.00 do 18.00 a v sobotu do 9.00 do 12.00 hodin. Bližší podrobnosti včetně seznamu
přijímaných odpadů lze najít na internetu zadáním do vyhledávače „ Sběrný dvůr Bernartice“ a na
obecní vývěsce.
Václav Tomášek

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
Dne 20. 1. letošního
etošního roku se uskutečnila výroční schůze našeho hasičského sboru.
V předvečer Prvního máje jsme již tradičně postavili májku u hasičské zbrojnice ve Veselíčku,
opekli buřty a po setmění pak uspořádali pro děti stezku odvahy k dalšímu ohni do Hájku.
V sobotu
botu 24. 6. se v Okrouhlé uskutečnila okrsková soutěž. Zvítězilo družstvo Stehlovic, druhé
místo připadlo Branickým hasičům, naše mužstvo se umístilo na třetím místě, čtvrtá byla Okrouhlá
a pátý Křižanov.
U příležitosti letošního prvního pouťového víkendu pořádáme tyto akce:
Letos, již osmý rok v řadě, konkrétně v pátek 28. 7. se na letním parketu uskuteční taneční zábava
se skupinou Fantom.
V návaznosti na loňskou úspěšnou premiéru proběhne, také na letním parketu, v sobotu 29. 7.
druhý ročník mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového guláše
guláše. V rámci této akce se uskuteční
zábavné odpoledne pro děti. Budou připraveny různé soutěže a oblíbený skákací hrad.
Jménem našich hasičů jsou všichni příznivci dobré zábavy zváni k účasti na obou kulturně
společenských akcích.
Pravidelný svoz železného šrotu plánujeme na některý podzimní víkend. Přesný termín bude
v předstihu oznámen.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška
Nohejbalový turnaj Veselíčko OPEN
Pro neregistrované hráče
9. ročník
oblíbeného turnaje se uskuteční
v neděli 6. 8. 2017 od 14:00 hodin na hřišti ve
Veselíčku.

Zájemci o účast nechť se přihlásí, pokud tak již
neučinili.
Přihlášky přijímá:
Zdeněk Bauška
tel: 736 532 311

Gratulace
patří všem, kdo v lednu až červnu letošního roku dosáhli významného životního jubilea.
jubilea Jsou to:
60 let paní Zdeňka Hanesová
65 let paní Zdeňka Kulhánková, pan Jaromír Krška
70 let pan Ladislav Volf
75 let pan František Fuka
82 let pan Ladislav Dvořák

83 let paní Marie Petrová
86 let paní Marie Švejdová
87 let paní Anna Teplá
91 let pan Miroslav Švejda
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PŘEDNÁŠKA O HABSBURCÍCH

BILINA – VYSVĚCENÍ KAPLE

ČARODĚJNICE

