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Vážení spoluobčané,
v letošním roce 2012 vás chci jménem
svým a všech zastupitelů obce pozdravit
v tomto vydání Našich novin.
V loňském roce jsme uskutečnili celou
řadu stavebních akcí pro zvelebení naší
obce s využitím dotací. Všechny dotace
se nám podařilo řádně vyúčtovat a
peníze jsme obdrželi v plné výši přiznané
dotace na každou akci.
Pro letošní rok máme přiznané dotace z
Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na opravu komunikace v Bilině ve
výši 150.000 Kč a na splátky úroků ve
výši 38.000 Kč z úvěru od České
spořitelny a.s., který jsme loni využili ve
výši 1,800.000 Kč na opravu místní
komunikace a ploch ve Veselíčku.
Z dalšího dotačního titulu Jihočeského
kraje máme přiznanou dotaci ve výši
45.000 Kč na opravu autobusových
zastávek ve Veselíčku.
Nebyla nám přiznaná požadovaná
dotace ve výši 45.800 Kč na nákup
pracovních stejnokrojů pro hasiče a na
výměnu
oken
klubovny
hasičské
zbrojnice. K přiznání není navržena též
dotace na ukazatel rychlosti do Biliny ve
výši 63.920 Kč. Žádosti na obě dotace
byly přijaty úředníky krajského úřadu
Jihočeského kraje jako úplné.
Dotační titul na opravy a budování
chodníků nebyl pro letošní rok vypsán.
Na vybudování chodníků na třech
místech ve Veselíčku máme hotové
projekty. Případné vybudování alespoň

květen 2012

jednoho z nich bude záviset na výši
skutečných nákladů vynaložených na
opravu komunikace v Bilině. V současné
době zpracováváme na tuto akci
dokumentaci pro výběrové řízení.
Jak můžete sledovat ve sdělovacích
prostředcích, měla by být od příštího
roku
přijata
změna
zákona
o
rozpočtovém určení daní. Tato změna
bude
znamenat
přímé
navýšení
daňových příjmů obcím a menší podíl
dotací na konkrétní akce pro obce
z krajských rozpočtů a ze státního
rozpočtu. Pro naši obec tato změna
přinese navýšení daňových příjmů
přibližně o 100.000 Kč na rozpočtový
rok.
Uvedené opatření je výhodné především
pro malé obce. Tyto nemají úředníky a
často ani uvolněného starostu, a proto se
nepouštějí do vyřizování těch dotací,
které jsou spojeny s
náročnou
administrativou při jejich vyřizování a
po využití i s jejich vyúčtováním.
Přestože jsme ubezpečováni, že žádosti
o dotace jsou řešeny objektivně a je o
nich rozhodováno spravedlivě, můžeme
si o tom každý myslet své. Podklady
k rozhodnutí připravují a rozhodují o nich
jen lidé.
Přeji vám všem příjemné prožití
letošního roku a úspěchy v práci i v
osobním životě.
Jiří Lešek
starosta obce

Koncert v kostele sv. Anny ve Veselíčku
Snaha obohatit kulturní život ve Veselíčku nás přivedla k myšlence oslovit pana
Ladislava Ciglera, zda by nenašel způsob jak předvést ve Veselíčku svůj orchestr. A uspěli
jsme. Pan Ladislav Cigler má velice úzký vztah k Bilině, vždyť jeho pradědeček přišel do Biliny v
roce 1912, oženil se a postavil zde dům a tak mají Ciglerovi v Bilině stoleté kořeny.
Představa, že k předvedení orchestru bude stačit bývalá školní jídelna rychle vzala za
své. Ladislav Cigler řídí filharmonii, která má okolo šedesáti hudebníků a jediný prostor kde se
může tato filharmonie předvést je v kostele sv. Anny. Po několika jednáních a především velice
vstřícném přístupu pana faráře Vágnera, Vám můžeme oznámit, že v pátek 15. června 2012 v
19.30 hodin vystoupí v kostele sv. Anny ve Veselíčku Filharmonie mladých Praha.
Tento orchestr vznikl v roce 1995 a od té doby roste trvale jeho prestiž. Má za sebou
řadu nastudovaných a veřejně provedených skladeb, absolvoval rovněž mnoho úspěšných
samostatných a festivalových koncertů, řadu z nich v zahraničí. Od samého počátku je
FILHARMONIE MLADÝCH PRAHA spojována se jménem svého dirigenta Ladislava Ciglera.
Také on s tímto orchestrem získává svůj věhlas a je zván k hostovskému dirigování cizích
orchestrů.
Pořadatelem koncertu ve Veselíčku je obec Veselíčko a Římskokatolická farnost
Veselíčko. Na programu budou skladby:
1. Franz Schubert: Symfonie č. VII. h – moll „Nedokončená“
2. Gioacchino Rossini: Předehra k opeře „Lazebník sevillský“
3. Joseph Haydn: Koncert C – dur pro hoboj a orchestr
4. Howard Shore: Suita „Pán prstenů“ – „Společenstvo prstenu“
Sólový part ve skladbě Josepha Haydna zahraje s filharmonií paní Martina Hrubešová,
sestra dirigenta Ladislava Ciglera. Na závěr si poslechneme filmovou hudbu ze známého filmu.
Srdečně Vás zveme na tento koncert. Vstupenky jsou v předprodeji na obecním úřadu ve
Veselíčku, na obecních úřadech okolních obcích a v INFOCENTRU v Milevsku.
J. Lešek

Výročí roku 2012
220 let školy ve Veselíčku
Rok 1792 je rokem, kdy se podařilo Josefu Bretfeldovi, majiteli panství Veselíčko zřídit ve
Veselíčku základní školu. Hned od počátku byly k Veselíčku přiškoleny vesnice Bilina, Křižanov.
Vesnice Branice a Stehlovice se přiškolily až v roce 1796, později i Okrouhlá. První vyučovací
místnost byla na zámku, potom v pronajatých místnostech v soukromých domech. Teprve v
roce 1806 nechal Bretfeld pro školu postavit novou budovu č. p. 5 s jednou učebnou a dvěma
místnostmi pro učitele. Jak přibývalo dětí, tak byly pro školu pronajímány místnosti i v
soukromých domech. V roce 1874 byla pro školu přikoupená i budova č. p. 41. V roce 1894
byla postavena nová školní budova a v roce 2002 byla škola ve Veselíčku zrušena.
130 let od založení nového hřbitova
Dne 23. dubna1882 byl slavnostně položen základní kámen nového hřbitova. O založení
nového hřbitova usilovali obyvatelé Veselíčka a přifařených obcí řadu let. Starý hřbitov, který je
při cestě do Jestřebic se nachází v místě kde je obrovské prameniště vody. Důsledkem bylo to,
že hrobník ani nestačil vykopat hrob a ten byl již plný vody. Příliš často se po vykopání hroutily
stěny hrobů, protože hroby byly velice blízko sebe. Ve školní kronice je popsáno: …Tu mrtvola
našich drahých pohřbívá se, ne aby v lehké odpočívala zemi, nýbrž stápí se přímo v zakalené
vody. Cesta pak k hřbitovu starému v čase zimním a deštivém je obtížnou…
Přístupnost
hřbitova byla rovněž špatná, protože v té době ještě do Jestřebic žádná cesta nevedla.
Nový hřbitov byl v roce 1947 rozšířen do dnešní podoby.

115 let od založení Spořitelního a záložního spolku
V roce 1897 byl ve Veselíčku založen Spořitelní a záložní spolek, později přejmenovaný
na Kampeličku. Tento spolek byl významným pomocníkem v hospodářském rozvoji Veselíčka a
okolních vesnic. Koncem třicátých let minulého století měl spolek 340 členů z Veselíčka a
okolních obcí. Ve stanovách bylo uvedeno: Za úspory u Kampeličky uložené ručí reservní fondy
a členové neomezeně. S ohledem na to, že za uložené peníze ručili členové spolku neomezeně
svým majetkem, tak si především dobře rozmysleli koho zvolili do vedení svého spolku a dobře
kontrolovali jeho hospodaření. Díky tomu také žádná Kampelička nezkrachovala. (Na rozdíl od
Kampeliček založených po roce 1990, které nás stály miliardy korun.)
85 let od založení firmy PF NÁBYTEK
Dne 20. března 1927 dostal pan František Fořt stavební povolení od obce Bilina ke
stavbě své truhlářské dílny. Postupně svoji živnost rozšiřoval a po válce zde již byla rozvinutá
výroba kuchyňských ohýbaných židlí s katrem pro pořez kulatiny. V dobách kdy provozovna
patřila Hikoru byl zrušen pořez kulatiny i výroba židlí a začala zde výroba čalouněných sedacích
souprav. V roce 1992 převzala provozovnu společnost PF NÁBYTEK. Tedy další výročí, je to již
20 let.
65 let od elektrifikace Biliny
V roce 1947 byla ukončena elektrifikace Biliny.
60 let od založení učiliště
V roce 1952 bylo v zámeckém areálu zřízeno odborné učiliště. V době největšího rozvoje
se zde učilo více jak 300 učňů především v zemědělských učebních oborech. V roce 2003 bylo
samostatné učiliště ve Veselíčku zrušeno.
P. Fořt
Údržba veřejného prostranství
Počátkem měsíce května začaly hlavní práce na údržbě veřejného prostranství v obou
částech naší obce. Na údržbě se v letošním roce bude podílet jeden stálý pracovník a zatím tři
pracovníci, kteří jsou přiděleni u obce od úřadu práce na dobu dvacet hodin týdně. Kromě
stávající techniky bude využíván nově zakoupený křovinořez Dolmar MS 4010 v hodnotě
15.000 Kč. Velký dík patří panu Fučíkovi z místní firmy Selgen a. s. za spolupráci na údržbě
veřejných ploch pomocí mulčovače. I díky tomu můžeme při zvelebování obce více času a
pozornosti věnovat i jiným místům, které si to zaslouží. Dík patří také manželům Krupkovým za
to, že byla v Bilině před jejich domem znovu osazena historická pumpa, která byla po pokusu o
krádež na dlouhou dobu uschována.
Václav Tomášek
Starý hřbitov
Při silnici z Veselíčka do Jestřebic je starý hřbitov, který patřil ke kostelu sv. Anny ve
Veselíčku. V roce 1801 nechal tehdejší majitel panství a zámku Josef Bretfeld rozšířit
zámeckou kapli (ta byla v zadním křídle zámku vpravo vedle průchodu do parku) a zpřístupnil jí
všem věřícím. Kaple byla zasvěcena sv. Anně a pro všechny to byl už kostel. Byly zde
zavedeny bohoslužby a postupem času i další církevní obřady jako křtiny, svatby a pohřby. Od
roku 1804 jsou ve Veselíčku vedeny matriky pokřtěných a oddaných a od roku 1806 i
zemřelých. Nejpozději od roku 1806 se tedy na tomto starém hřbitově pohřbívalo. V roce 1882
byl založen hřbitov nový, ale na starém hřbitově se pohřbívalo dále. Ještě dnes je na tomto
hřbitově náhrobní kámen s vytesaným rokem 1907. Hřbitov postupně pustnul, přesto zde ještě v
roce 1990 bylo několik náhrobků s litěnými kříži. Bohužel se našli nenechavci, kteří odvezli
nejenom železné kříže, ale také téměř všechny náhrobní kameny.

Jsme vděční současnému vedení obce, že se ujalo údržby tohoto hřbitova a hřbitov již
nepůsobí zpustlým dojmem. Příliš často se setkáváme s tím, že lidé nazývají tento hřbitov
"židovský". Nejvíc to překvapuje u starousedlíků i sedmdesátiletých. To je také důvod proč jsme
dali dohromady skupinu občanů Veselíčka a Biliny a rozhodli jsme se na tento hřbitov osadit v
místech původního vchodu větší dřevěný kříž. Zatím jsme osazení kříže připravovali v
součinnosti s vedením obce (ing. Tomášek). Parcela starého hřbitova na katastrálním území
Biliny je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Veselíčko. Proto jsme požádali pana faráře
Vágnera o vyslovení souhlasu s postavením kříže na tomto hřbitově. Samozřejmě bychom byli
rádi pokud by postavení kříže bylo spojeno s drobnou slavností. Materiál pro kříž připravujeme
a snad do konce června bychom mohli kříž postavit.
Petr Fořt (za skupinu občanů pro postavení kříže na starém hřbitově)

Pohárové soutěže hasičů „ O putovní pohár hasičů okresu Písek “ pro r. 2012
26.5.
30.6.
5.7.
6.7.

Memoriál Procházky
- Podolí I
Pohár starosty SDH
- Milenovice
O putovní pohár hasičů okr. Písek - Jehnědno
Okrsková soutěž
- Branice

11.8. O putovní pohár starosty SDH - Krč
25.8. O putovní pohár starosty města - Milevsko
8.9. O pohár starostky obce
- Skály
15.9. O putovní pohár hasičů okr. Písek -Paseky

Kulturní a sportovní akce v červnu až říjnu 2012
Sobota
Pátek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

2. června
14.00 hod.
15. června 19.30 hod.
28. července 20.00 hod.
29. července
4. srpna
5. srpna
10.00 hod.
1. září
14.00 hod.
29. září
14.00 hod.
září
říjen

Dětské soutěže k MDD
Koncert filharmonie mladých v kostele ve Veselíčku
Pouťová taneční zábava – pořádají hasiči
Výstava historické elektroniky
Fotbalový turnaj družstev starších pánů
K tanci a poslechu hraje Veselačka
Hasičská soutěž družstev z Veselíčka a Biliny
Václavský výlov v Bilině
Hry po škole
Výlet do Prahy

Gratulace
patří letos všem, kdo v lednu až květnu letošního roku dosáhli významného životního jubilea.
Jsou to:
60 let paní Zdeňka Kulhánková
95 let pan Antonín Zdeněk
81 let paní Marie Švejdová
60 let pan Jaromír Krška
82 let paní Anna Teplá

80 let paní Marie Šandová
70 let pan František Fuka
50 let paní Marie Klímová
82 let pan Václav Šanda
86 let pan Miroslav Švejda

Dne 21. března zemřel ve věku 64 let pan Ladislav Chajdrna.
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PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA

Výlet do průhonického parku
a dendrologické zahrady

STARONOVÁ STUDNA V BILINĚ

SOUČASNÉ AUTOBUSOVÉ
ZASTÁVKY VE VESELÍČKU

BUDOU OPRAVENÉ
JAKO V BILINĚ

UPRAVENÁ PLOCHA
U KŘÍŽE MEZI
VESELÍČKEM A BILINOU

STARÝ HŘBITOV

