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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s tím spojený čas vánoční pohody. Jménem zastupitelů vás chci
pozdravit a přiblížit vám hlavní události, stavební a kulturní akce, které se v naší obci
v letošním roce uskutečnily.
Nejdůležitější událostí pro naši obec a pro všechny obce v naší republice byly volby do
obecního zastupitelstva. Volby se konaly ve dnech 5. a 6. 10. 2018. V naší obci kandidovaly
dvě volební strany s názvy „Sdružení nezávislých kandidátů Veselíčko a Bilina“ a „Sdružení
nezávislých kandidátů Bilina a Veselíčko“. Do zastupitelstva jsme si zvolili tyto naše
spoluobčany: Petra Pletku, Jiřího Leška, Janu Novákovou, Pavla Vondrušku ze strany SNK
Veselíčko a Bilina a Václava Tomáška, Františka Palána a Zdeňka Baušku ze strany SNK
Bilina a Veselíčko. Jediná změna ve složení zastupitelstva nastala v tom, že místo paní Libuše
Dvořákové byl nově zvolený Pavel Vondruška z Biliny. Paní Dvořáková z důvodu stěhování
z naší obce již nekandidovala. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo dne 1. 11.
2018. Zastupitelé rozhodovali o obsazení hlavních funkcí stanovených zákonem o obcích. Ze
svých řad zvolili opětovně starostou obce Jiřího Leška, místostarostou Václava Tomáška,
předsedou kontrolního výboru Petra Pletku a nově byl zvolen předsedou finančního výboru
Pavel Vondruška. Přejme jim, ať se jim práce daří alespoň tak jako v předešlém volebním
období. Nejen na ně, ale i na ostatní zastupitele se můžete se svými starostmi, problémy a
požadavky vůči obci kdykoliv obrátit.
Stavební a kulturní akce uskutečněné v tomto roce jsou popsány v následujícím článku
novin.
Přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně hodně
zdraví. Ať se každému splní jeho novoroční přání.
starosta obce
Jiří Lešek
Hlavní práce a akce uskutečněné v roce 2018
V letošním roce jsme i za pomocí dotací provedli následující akce:
p.č. Název akce
Oprava střech na škole ve
1 Veselíčku – 1. etapa
2 Oprava MK v Bilině
Oprava obecní plochy v
3 Bilině
Celkem

Vlastní zdroje
Kč

Dotace
Kč

323.278

230.000

131.658
145.315

0
0

600.251

230.000

podíl
%
42

Celkem
Kč
včetně DPH
553.278
131.658
145.315

28

830.251

V příštím roce podle plánu stavebních prací provedeme 2. etapu opravy střechy na škole ve
Veselíčku, dále pak pokládku schodů ke kapličce v Bilině a prodloužení veřejného osvětlení
v Bilině, Dotace na opravu střechy na škole ve Veselíčku je vyžádaná. V příštím roce zároveň
zahájíme práce související se zpracováním nového územního plánu Veselíčka.

Obec hospodaří bez dluhů s vyrovnaným rozpočtem a dostatečnou rezervou na nepředvídané
výdaje.

VANÁK
Tak se nás, letos někdy v polovině října, sešlo v klubu několik pamětníků a
zavzpomínali jsme na mládí ve Veselíčku a Bilině. A ani nevím už, kdo nadhodil téma „farář
Vanák“.
Farář Jan Vanák (narozený 8. 9. 1889 v Majcichove na Slovensku) přišel do Veselíčka
1. 5. 1955 se svojí kuchařkou Alžbětou Hubinskou. Všichni věděli, a farář se s tím ani moc
neskrýval, že Hubinská nebyla jen kuchařka. Drama nastalo na podzim 1955. To si farář
přivedl novou „kuchařku“, Annu Weissovou, a Hubinskou vyhodil. Ta si to nenechala jen tak
líbit a z fary odvezla řadu věcí: zařízení kuchyně, ložnice, pračku, záclony, ručníky, spodní
prádlo faráře aj. Farář začal posílat žaloby na okresní prokuraturu a vztah bývalé kuchařky
s farářem se dramatizoval. To už o tom věděli na základě žalob Vanáka nejen na Okresní
prokuratuře v Milevsku, ale lidé v širokém okolí. Vanák doložil žaloby mimo jiné i dopisem
od syna Alžběty Hubinské Kolomanem Hubinským. Ten faráři napsal:
Matka nam posíla stále telegramy že ju byjete aby som prišiel tam a vy ste mi poslal
kartu, že není potrebne aby som chodil tam že si to neželáte jestli je to pravda že matku byjete
ja určite dojdem tam ja sa Vás pítať nebudem či si to prajete alebo nie jestly zistim že ste
matke ublížil tak Vám to oplatim aj s urokama a to si neprajte nedá Vás dohromady ani
arcibiskup Vy zloduch jeden. Dajte jej podobrotky jej věci lebo keď sa budete dlho s tym tahať
tak to bude mať ďalekosahle nasledky. som nuteny sa ujať sam věci matka píše, že ju letákami
roznášáte po celej dedine. Šak až tam prideme pojdete do kriminálu, lebo už mate toho moc za
sebu. 13 dojde Marča? a tak tam dojdeme spolu a dáme Vás kam už dávno patrítě. Hubinský
Hubinský se svojí manželkou do Veselíčka skutečně přijel a jeho setkání s farářem
nedopadlo dobře. Farář pak chodil po Veselíčku a dokonce po Milevsku s tváří, na které mu
zasychala krev. Podle lékařského vysvědčení šlo jen o modřiny, největší na levém oku, a
drobné oděrky. My pamětníci jsme si vzpomněli i na to, že farář vyvěsil za okno fary dopis, ve
kterém líčil, jak ho Hubinský zmlátil. Pod dopisem byl vystavený kolárek umazaný od krve.
Většina veseláků byla přesvědčena, že farář zabil králíka, aby měl dost krve na umazání
kolárku. Očitý svědek a pamětník mi ale tvrdí, že měl farář nad okem tržnou ránu, a že z něj
skutečně crčela krev. Vzpomněli jsme si i na to, že na štít fary v té době napsal někdo
obrovským písmem „Bar u černého lháře“. Není snad ani třeba zdůrazňovat, že věřící faráře
„neuznávali“. Farář předal na prokuraturu i lístek, který našel někde pod dveřmi na faře:
Ty opice ošklivá šeredná. Ty už si kostel dole s ostudila, tak už zase chodíš dělat ostudu
kostelu na horu? Lidé před tebou dole utíkali, tak musíš chodit nahoru. Koukej ať si
z Veselíčka pryč než Ti tady namlátíme držku a ten Tvůj ošklivý rypák! Ty ostudnice Ty faráři
tady děláš ostudu celému kostelu. Hleď zmiznout. Ty si taková špína celou faru si nám
pošpinila i kostel lidé Tě vyženou z Veselíčka. Farář psal aby lidé přišly na faru. Nač, podívat
se na Tebe? Na takovou opici škaredou?? – psáno ručně tiskacím písmem s pochybnou
mluvnicí.
Ze spisů uložených v archivu je zřejmé, že Vanák byl pěkný „gaspič“. Seznam jeho
trestných činů, za které byl odsouzen, zahrnuje 23 položek. Většinou šlo o pomluvy,
výhrůžky, urážky, krádeže, loupeže a podvody. Poslední trest byl zapsán 5. 10. 1954
v Horšovském Týně. Jeho žádost o výmaz trestů byla zamítnuta. Názor okresního prokurátora
na Vanáka byl, že Vanák provádí nejúčinnější proticírkevní a protináboženskou agitaci.
Vanák zemřel ve Veselíčku 29. 9. 1957 a je pohřben na našem hřbitově v neoznačeném
hrobě.
12. 11. 2018 P. Fořt

Kulturní a sportovní akce uskutečněné v roce 2018
Jako každý rok, byl i ten letošní v naší obci pestrý především na kulturní akce. Zde je stručné
shrnutí kulturních a sportovních akcí:
1. 4. Velikonoční smyčcový koncert v kostele ve Veselíčku
30. 4. Stavění májky u HZ – dobrovolní hasiči
30. 4. Pálení čarodějnic na střelnici v Hajku – Svaz technických sportů
19. 5. Bernartický sekáč – účast starosty obce
30. 6. Turnaj v nohejbalu na hřišti ve Veselíčku
28. 7. Pouťové posezení při hudbě v Bilině
3. 8. Pouťová taneční zábava se skupinou „ Fantom “ z Milevska
4. 8. Oslava 120 let založení SDH ve Veselíčku
4. 8. Soutěž ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku
4.–5. 8. Pouťové atrakce p. Habicha ve Veselíčku
5. 8. Fotbalový zápas Veselíčko – Bilina na hřišti ve Veselíčku
5. 8. Prodejní výstava rukodělných prací v jídelně ve Veselíčku
5. 8. Pouťové hudební vystoupení „Veselačky“ – p. Céza a spol.
15. 9. Dětský den ve Veselíčku pořádali hasiči
1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Bilině
2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Veselíčku
6. 12. Setkání s důchodci v jídelně ve Veselíčku.
8. 12. Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku
Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z druhého pololetí letošního roku.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
S činností SDH Veselíčko v první polovině letošního roku jste se mohli seznámit v letním vydání
„Našich novin“.
Sbor dobrovolných hasičů byl ve Veselíčku založen dne 4. srpna 1898. Na letošní rok tudíž připadá
kulaté výročí od založení. Oslava této, pro naše hasiče beze sporu nejvýznamnější, události letošního
roku připadla na 4. srpna, sobotu druhého pouťového víkendu.
V pátek 3. 8. jsme na letním parketu uspořádali taneční zábavu se skupinou Fantom. Následující den,
tedy v sobotu 4. 8. se uskutečnila hlavní oslava 120. výročí založení. Na fotbalovém hřišti byly
předvedeny práce s historickou hasičskou technikou. Nechyběla ukázka zásahu profesionálních hasičů
při vyprošťování z havarovaného automobilu. Zástupci výboru SDH Veselíčko poděkovali
dlouholetým členům a předali pamětní předměty zhotovené k výročí založení. Odpoledne jsme
pomohli uspořádat třetí ročník mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Této, čím dál tím
oblíbenější akce, se na letním parketu zúčastnilo 19 soutěžních družstev. Více informací o této úspěšné
akci najdete na odkazu:
http://www.jcted.cz/milevske-noviny/devatenact-tymu-ve-veselicku-soutezilo-o-nejlepsi-gulas-zkotliku/
Vzhledem k množství kladných ohlasů je velice pravděpodobné, že se příští rok tato soutěž opět
uskuteční. Plánuje se opět na druhý pouťový víkend (sobota 3. 8. 2019). Těšíme se na Vaši účast ať už
v roli soutěžících, nebo diváků.
Výroční schůze našeho SDH je plánována na sobotu 19. 1. 2019. Všichni současní, bývalí a budoucí
členové našeho SDH, ale i občané Veselíčka a Biliny, jsou tímto srdečně zváni.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška

Údržba veřejného prostranství
V tomto roce pracovali pro obec 2 pracovníci, v sezóně pak 4 pracovníci. Stálý zaměstnanec
obce je pan Jaromír Krupka, Jeden pracovník je ze Svazku obcí Milevska a 2 sezónní pracovnice jsou
zaměstnanci Svazku obcí regionu Písecka s pracovištěm pro naší obec. Jejich mzda je dotovaná úřadem
práce. Tráva z obecních ploch byla průběžně včas kosena. Jarní i podzimní práce na obecních plochách
byly provedeny včas. Poděkování zde patří Zemědělské farmě VETO Veselíčko s.r.o. za mechanizační
služby poskytované s odvozem biologického odpadu z obecních ploch.
Těší nás chvála majitelů hrobů i ostatních lidí, kteří občas navštěvují naší obec a především
hřbitov, na jeho úklid.
Informace ze zasedání zastupitelstva
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. K projednávání je
většinou hodně bodů. Slabá je účast občanů na těchto zasedáních. Většinou se zúčastňují jen ti, řeší-li se jejich
žádost. Příští rok se na zasedáních bude několikrát projednávat zpracování nového územního plánu, tak věřím, že
tento bod bude občany zajímat a účast bude podstatně větší.

Vánoce ve farnosti Veselíčko
24. 12. „Půlnoční mše svatá“ bude od 16.00 hodin.
Provozní doba o svátcích - obchod ve Veselíčku
So 22. 12. 07.30 – 11.00 hod.
Po 24. 12. – St 26. 12. - zavřeno
Čt 27. 12. 07.30 – 13.00 hod.
Pá 28. 12. 07.30 – 13.00 hod.
So 29. 12. 07.30 – 11.00 hod.
Po 31. 12. 07.30 – 13.00 hod.
St 2. 1.
06.00 – 13.00 hod.
Út 1. 1. 2019 – zavřeno

Gratulace patří všem, kdo v červenci až prosinci letošního roku dosáhli, či dosáhnou životního
jubilea. Bez udání věku to jsou:
pan Jan Šimek, paní Marie Vlnová, paní Marie Dvořáková, paní Marie Máchová, paní Dagmar
Koutníková, paní Věra Soukupová a pan František Kropáček
Opusitli nás – v tomto pololetí r. 2018 nás navždy opustili manželé Ladislav a Božena Dvořákovi
z Biliny.
Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2019 přejí všem čtenářům „Našich novin“
jejich autoři.
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POUŤ V BILINĚ

OSLAVA 120 LET ZALOŽENÍ
SDH VE VESELÍČKU

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ
KOTLIKOVÉHO GULÁŠE
VÝHERCI

Dětský den ve Veselíčku

Setkání s důchodci
v jídelně

Mikulášská besídka pro děti ve Veselíčku

