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Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás i letos, tak
jako v předešlých letech, jménem svým
a všech zastupitelů obce pozdravil u
příležitosti blížícího se konce tohoto
roku. Letošní rok byl pro naši obec
zvláštní především tím, že nás po
jedenácti letech zasáhla stejně jako
jiné obce ve dnech 2.-4.6. povodeň.
Samotnou povodeň se nám s pomocí
naší jednotky SDH podařilo zvládnout a
její následky jsme odstranili s pomocí
dotací, o nichž budu psát v jiném
článku. Podrobně bylo o povodni
napsáno dost v minulém vydání těchto
novin. Jinak se nám dařilo plnit
program volebního období související

prosinec 2013
se zvelebováním naší obce. Více o
akcích, které jsme v letošním roce
zrealizovali je v samostatném článku
tohoto vydání novin. Je velmi dobré, že
i když jsme provedli dosti finančně
náročné opravy objektů, ploch a
výstavbu nových chodníků, je na tom
naše obec po finanční stránce dosti
dobře. Je to především proto, že jsme
v maximální možné míře
využili
v letošním roce různé dotace.
Přeji vám všem příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku pevné
zdraví. Ať se každému splní jeho přání.
Jiří Lešek
starosta obce

Advent
Advent je součástí křesťanského liturgického kalendáře a jeho začátek je i počátkem církevního roku.
Je časem půstu a příprav na Vánoce.
Název advent je odvozen od latinského adventus, což znamená příchod. V římskokatolické církvi
začíná čtyři neděle před 25. prosincem. Pravoslavní křesťané mají dobu adventu podstatně delší,
celých čtyřicet dní. Navíc mají pravoslavní i jiné odchylky. Země, v nichž působí pravoslavná církev,
dnes používají samozřejmě kalendář gregoriánský, ale pravoslavná církev stále uznává kalendář
juliánský. A tak advent v pravoslaví začíná jindy, protože i Vánoce jsou jindy. Hlavní vánoční svátek
Boží hod vánoční se totiž slaví v katolické i pravoslavné církvi 25. prosince. V juliánském kalendáři je
však 25. prosinec až tehdy, kdy u nás je už 6. ledna. Advent začíná v neděli, která je nejblíže svátku
svatého Ondřeje.
Délka přípravné doby před Vánocemi, tedy adventu, se v průběhu staletí měnila. V roce 380
Zaragozský koncil určil dobu jeho trvání na osm dní. Byl to čas přísného půstu a modliteb. V roce 563
koncil v Tours poprvé nazývá přípravné období před Vánocemi advent a určuje, že v tom období
každý týden počínaje jedenáctým listopadem až do Vánoc se bude držet tři dny půst. Za Karla
Velikého, krále franckého a císaře římského (768 až 814), se advent a předvánoční postní doba
prodloužily na celých čtyřicet dní bez přestávek.
Advent - zvyky a tradice
Teprve od desátého století se ustálil advent na dobu zhruba čtyř týdnů, většinou o něco delší. Po celá
staletí v této době katolíci nesměli uzavírat sňatky, pořádat nebo se účastnit jakýchkoli oslav, vydávat
se na cesty, nesměli pít alkohol a to ani pivo, měli se zdržet požívání sýrů a masa kromě ryb. Měli se
modlit, rozjímat a bilancovat svůj život.

Podle místních zvyků se lišila i adventní tradice. V Německu a Alsasku například začínal advent už po
posledním velkém hodování, na svatého Martina. To bylo 11. listopadu, kdy svátečnímu stolu
kralovala vypečená tučná martinská husa. V anglosaských zemích předcházel adventu bujný
Halloween a ve francouzské Provence skládali mladíci verše na oslavu své zbožňované a veřejně je
předčítali. Na oplátku dostávali od ní vlastnoručně upečený koláč.
I liturgie začátku římskokatolického roku má zvláštní pravidla. S první adventní nedělí začíná období
takzvaných rorátů. Velmi časných ranních mariánských mší, které se slouží denně až do 16. prosince.
Někde začínaly už v pět hodin ráno, aby se jich lidé před nástupem do práce mohli zúčastnit. Název
roráty získaly podle latinských zpěvů, kterými každá tato mše začíná: Rorate coeli desuper, v překladu
Rosu dejte, nebesa, shůry. Jsou výrazem symbolického očekávání Mesiáše. Na řadě míst v Čechách
se užívají starobylé české rorátní zpěvy s archaickými prvky.
Adventní věnce, na nichž jsou čtyři svíčky, které se postupně zapalují každou adventní neděli, byly
zpočátku ryze protestantskou tradicí, například v Anglii. Teprve po druhé světové válce se rozšířily na
území Německa a postupně do sousedních zemí.
Už v době adventu se hrají koledy, v obchodech se objevují vánoční stromečky a ulice zdobí girlandy
žárovek. Je doba shánění dárků a vánočních příprav. Doba očekávání, krásnější než svátek sám.
Markéta Kotmelová

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. Ke
škodě je minimální účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce. Pro přítomné hosty je to signál,
že občané nemají zájem o dění v obci a nemají ani potřebu se k projednávaným věcem vyjádřit, či
vznášet dotazy na zastupitele.

Hlavní práce a akce uskutečněné v roce 2013
V letošním roce jsme především s pomocí dotací provedli následující akce:
p.č. Název akce
1
2
3
4
5
6
7
8

Oprava fasády jídelny
a skladu ve Veselíčku
Oprava vjezdů a ploch po
povodni ve Veselíčku
Oprava cesty a chodníků
po povodni ve Veselíčku
Oprava cesty po povodni
v Bilině
Oprava vjezdů v Bilině
Výstavba a oprava
chodníků ve Veselíčku
Odstraňování prvotních
následků po povodni
Materiál pro hasiče na
doplnění po povodni
Celkem

Vlastní zdroje Dotace
Kč
Kč
85.000
0

podíl
%
0

Celkem
Kč
včetně DPH
85.000

8.500

100

8.500

17.900

101.600

85

119.500

9.000

51.000

85

60.000

74.000

0

74.000

138.000

137.000

49,8

275.000

4.000

51.000

93

55.000

0

66.000

100

66.000

415.100

56

743.000

327.900

Zbývá v měsíci prosinci vyúčtovat dotaci od Ministerstva dopravy na opravu chodníků a cest
po povodni a dotaci na nákup materiálu pro jednotku SDH.
V roce 2014 podle doplněného programu na volební období chceme s využitím dotace
provést opravu fasády hasičské zbrojnice a výměnu stávajících oken na hasičské zbrojnici a
v jídelně za plastová.
V rámci údržby veřejného prostranství jsme kladli velký důraz na udržení dobrého
vzhledu obou částí obce a jejich okolí. Proto bych chtěl závěrem poděkovat všem
pracovníkům, kteří se na této činnosti podíleli a vykonávali ji zodpovědně.

Hrobka Nádherných
V seznamu kulturních památek okresu Písek byly z Veselíčka až do tohoto roku tři
památky: kostel sv. Anny, socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Erazima. Po delším úsilí
pana Václava Tomáška přibyla k těmto památkám dne 6. února tohoto roku i hrobka
Nádherných v zámeckém parku. Stojí tedy za to, připomenout si historii této stavby.
V roce 1868 přišel do Veselíčka Emil Ludvík rytíř Nádherný z Borutína (nar.
16. 12. 1841) jako dědic majetků Nádherných v bývalém panství Veselíčko. Ve Veselíčku
zdědil zámek, statek, pivovar a lihovar, ve Zběšičkách statek a ve Svatkovicích také statek.
Byl to velice špatný hospodář a brzy přivedl svoje majetky do velkých dluhů. V roce 1885 byl
nucen prodat statek Zběšičky a začal hledat bohatou nevěstu, aby mu pomohla z dalších
dluhů. Bohatou nevěstu našel, v květnu 1886 se oženil s Lilly von Hauszer (nar. 1862). Emil
měl ale smůlu, nevěsta byla sice bohatá, ale nebyla hloupá. Pomoc Emilovi řešila tím, že v
roce 1888 od něj koupila statek Svatkovice a v roce 1898 i statek Veselíčko se zámkem,
pivovarem a lihovarem. Dluhy byly asi splaceny, ale oba statky už patřily Lilly a Emilovi
nezbylo nic. V roce 1902 Lilly oba tyto statky prodala Ferdinandovi Přibylovi.
Lily musela nedlouho po svatbě řešit složité rodinné problémy. Dne 10. března 1887 se
ve vojenském špitále ve Stockerau zastřelil mladší bratr Lilly poručík Georg von Hauszer.
Bylo mu 23 let. Hned 12. března tam byl pohřben. Den na to, tedy 13. března, zemřela ve
Vídni ve věku 55 let na zápal plic matka Lilly Nádherné Elisabeth von Hauszer (*8.2.1832).
Rakev s matkou nechala Lilly ihned dopravit do Veselíčka. V matrice zemřelých ve Veselíčku
je zapsáno, že Elisabeth zemřela ve Vídni, Schwartzenbergovo náměstí č. 6, dne 13. března
1887. Ve Veselíčku byla pohřbena 19. března a je nanejvýš pravděpodobné, že byla její
rakev prozatímně uložena do Bretfeldovské hrobky v areálu zámku ve Veselíčku. Složitější to
měla Lilly se svým bratrem. V matrice ve Veselíčku je zapsáno: Důstojník tento byl dne 12.
března 1887 v Štokeravě pochován, dne 26. března z hrobu vyzvednut a dne 27. března do
Veselíčka převezen a hned pohřben. I jeho rakev byla pravděpodobně uložena v
Bretfeldovské hrobce.1
V červenci 1887 požádali Nádherní o povolení stavby rodinné hrobky na místním
hřbitově. Proti stavbě se postavili všichni starostové přifařených obcí, protože by se značně
omezil prostor pro pohřbívání ostatních zemřelých. Manželé Nádherní proto požádali o
povolení postavit hrobku s kaplí v zámeckém parku. To jim bylo v červenci 1887 povoleno s
tím, že hrobka musí být co nejdále ode všech obytných stavení.
Dne 21. srpna 1887 zemřela při porodu ve Veselíčku jediná dcera Nádherných Marie. I
ta byla zatím pohřbena v Bretfeldovské hrobce.
Stavby hrobky s náhrobní kaplí se ujal milevský stavitel František Ješ. Dne 11. srpna
1892 oznámil, že stavba „hrobky rodiny pánů Nádherných, rytířů z Borutína“ je dokončena.
Následně Nádherní požádali o její posvěcení a byly sem přeneseny tři rakve s ostatky matky,
bratra a dcery Lilly Nádherné.
Vše nasvědčuje tomu, že Lilly se svým manželem Emilem Nádherným ke konci jeho
života nevycházela dobře. Lilly muselo hodně vadit, že byl po své smrti 27. 4. 1902 převezen
1

Bretfeldovská hrobka byla napravo v průjezdu z nádvoří statku do parku.

z Vídně do Veselíčka a 1. května 1902 pohřben v hrobce v parku s její matkou, dcerou a
bratrem. Usilovala o to, aby byl pohřben v hrobce Nádherných v Chotovinách ke svým
předkům, ale k tomu souhlas od tamních Nádherných nedostala. Nakonec přemluvila
Othmara, Emilova bratra a majitele Jistebnického panství a ten dal souhlas k uložení rakve s
Emilovými ostatky do hrobky Nádherných v Jistebnici. Tam byla rakev 13. listopadu 1902
uložena.
Do hrobky ve Veseličku byl ještě pohřben otec Lilly Nádherné. Základní informace
máme z veselské matriky zemřelých. Jiří Hauszer zemřel 23. listopadu 1907 v Gőggingenu –
Bavorsko ve věku 80 let a 30. listopadu byl pohřben v rodinné hrobce Nádherných ve
Veselíčku. V matrice je zapsán zemřelý: Jiří z Hauszerů, ck. rytmistr v. v. a generální jednatel
rakousko-uherského Lloydu ve Vídni, vdovec pí † Alžbětě rozené svobodné paní z Morpurgo
z Triestu. Z jiných zdrojů víme, že byl šlechticem a brazilským konzulem v Terstu. Neznáme
ani jeho erb. Ten používala i jeho dcera Lilly a byl namalován na portálu hrobky v parku ve
Veselíčku.
Takže, říká se, že je to hrobka Nádherných, ale byli tam pohřbeni tři dospělí
Hauszerovi a jen malinká Marie Nádherná.
V roce 1970 byly rakve z hrobky vyhozeny, ostatky zemřelých byly prý zakopány v pytli
vedle márnice na hřbitově. Náhrobní kaple začala sloužit jako sklad hořlavin, tedy byly tam
uloženy sudy s naftou a oleji. Zchátrání hrobky se zdálo až do letoška neodvratné, ale dnes
má hrobka novou střechu a nakročila ke svojí obnově.
24. listopadu 2013, Petr Fořt
.

HOSTINEC NA PANSKÉ – KLABO SALOON
Dne 9. listopadu tohoto roku byl opětovně otevřen „HOSTINEC NA PANSKÉ“ a to je
příležitost připomenout si staré veselské hospody.
Ve Veselíčku byl v roce 1680 pivovar a nejspíš už u něj byla hospoda. Dokonce víme,
že v roce 1675 byl šenkýřem na hospodě ve Veselíčku Jan Kostor. První doklad o hospodě
máme ale až v Josefském katastru z roku 1785. Hospoda měla číslo popisné 7 a stála
pravděpodobně nedaleko pivovaru. Podle soupisu domů z roku 1820 již v č. p. 7 hospoda
nebyla a v té době jediná veselská hospoda byla zapsaná pod číslem popisným 30. Později, v
dobách kdy bylo ve Veselíčku hospod více, se jí říkalo „Stará“. V šenku stál kulečník a v sále
s jevištěm se konaly taneční zábavy a další společenské akce. V provozu byla ještě krátce po
roce 1945 s názvem „U Čítků“. V letech 1956 až 1971 zde byla školní jídelna. Budova stojí
opuštěná doposud.
Nejmladší hospodou ve Veselíčku byl hostinec „U Suchanů“. Dům č. p. 76 zde byl již v
roce 1850, ale teprve od sedmdesátých let 19. století v něm byl hostinec. Původně jej
provozoval Augustin Hoření a vedle hostince měl v této budově i obchod. Jednu dobu zde
bývala i pošta. První poštmistrem ve Veselíčku byl Václav Suchan (od 15. 2. 1893) a to byl
zeť Augustina Hořeního. Než koupil Václav Suchan vedle stojící starou školu (22. 12. 1897) a
zřídil v ní poštovní úřad, úřadoval u Hořeních v hospodě. Po Hořeních převzal hospodu s
obchodem Augustin Suchan, což byl syn poštmistra Václava Suchana. Hostinský hrál
výborně na harmonium a byl i režisérem ochotnického spolku a proto zde bylo téměř každý
den velmi živo. Po roce 1948 tady byl obchod smíšeného zboží Jednoty, po roce 1984 klub
důchodců a agitační středisko. Ještě nedávno byl hostinec otevřený jako „NONSTOP BAR“.
I Bilina měla svoji hospodu. Postavil jí v roce 1910 Josef Beránek a bylo jí přiděleno
číslo popisné 25. Ještě po válce hospoda pod Jednotou fungovala, ale časem hostinská
činnost upadla a hospoda byla zavřena.
„HOSTINEC NA PANSKÉ“ s číslem popisným 71 je ve Veselíčku od roku 1837.
Pravděpodobně prvním hostinským byl na této hospodě Josef Wejdovec, který podle
TABELY vyvazování z poddanství také hospodu po roce 1850 koupil od majitele panství

Ludvíka Karla rytíře Nádherného z Borutína. Po otci převzal hospodu Jan Wejdovec, ten ale v
sedmdesátých letech 19. století emigroval do Ameriky. Hospoda se dostala zpět do vlastnictví
Nádherných a v roce 1880 byl na ní pachtýřem Jan Hampejs.
Po roce 1903 byla hospoda spolu se zámkem, statkem, pivovarem a lihovarem v
majetku Ferdinanda Přibyla a ten jí v roce 1920 prodal manželům Františku a Marii
Jankovským, kteří se v té době vrátili z emigrace v Americe. Ti brzy zjistili, že hospodaření na
hospodě jim nejde tak jak si představovali a proto jí v roce 1927 prodali Josefu a Barboře
Táborovým. Hospodě se tedy říkalo také "U Táborů". Josef Tábor byl hostinský a řezník a v
prodejně pod hospodou prodával maso a uzeniny. Hospodu po roce 1948 převzala Jednota a
ještě nějakou dobu jí držela při životě. V roce 1964 byla před hospodou vybudována nová
křižovatka silnic. Součástí této akce bylo také přemístění soch svatých před kostel a zboření
kuželníku, který stával za hospodou podél cesty ke kostelu. V roce 1980 byla zrušena
prodejna masa a uzenin. Po roce 1989 hospodu koupilo od restituentů učiliště a od té doby
byla definitivně zavřená.
Tato hospoda měla v minulosti pro Veselíčko mimořádný význam. Vedle šenku zde byl
také sál s jevištěm. Ten sloužil nejenom pro taneční zábavy, ale také k pořádání přednášek,
Čtenářsko-ochotnická jednota Heyduk zde několikrát do roka předváděla svoje divadelní
představení, byly zde schůze spolků i předvolební schůze, dokonce i výstavy, o té v roce
1894 psali i v Národních listech, promítaly se zde filmy, prostě kultura i společenský život ve
Veselíčku procházel touto hospodou.
Přejme „KLABO SALOONU“, aby navázal na slavnou historii „HOSTINCE NA
PANSKÉ“, aby se mu dařilo a aby přispěl k rozvoji společenského života ve Veselíčku. A
děkujeme majitelům, že ve Veselíčku přibyl jeden hezký opravený dům.
24. listopadu 2013, Petr Fořt

Vánoce ve farnosti Veselíčko
24.12. „Půlnoční mše svatá“ letos nebude
25.12. – 09.30 hod. „ Slavnost narození “
26.12. – 09.30 hod. „ Svátek sv. Štěpána“
1.1. – 09.30 hod. „ Slavnost Matky
Boží P. Marie “
( Mgr. Pius Zdeněk Vágner )

Provozní doba o svátcích
- obchod ve Veselíčku
Po 23.12. - 06.30 – 16.30 hod
24.12. – 26.12. – zavřeno
Pá 27.12. – 08.00 – 12.00 hod
So 28.12. – 08,00 - 11,00 hod
Ne 29.12. – zavřeno
Po a Út 30.12. a 31.12. – 07.30 – 16.30
St 1.1.2014 – zavřeno
Čt 2.1. – 08.00 – 10.00
Pá 3.1. - 07.00 – 16.00
So 4.1. - 08.00 – 11.00

Kulturní a sportovní akce v prosinci 2013
Neděle 1. prosince od 18.00 hod.
Sobota 7. prosince od 14.00 hod.
Pátek 13. prosince od 16.00 hod.
Sobota 14. prosince od 10.00 hod.
Neděle 15. prosince od 16.00 hod.

- slavnostní rozsvícení stromku ve Veselíčku
- mikulášská besídka v sále KLABO-SALOON
- setkání s důchodci v sále KLABO-SALOON, hraje Veselačka
- turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně ve škole
– koncert Smíšeného pěveckého sboru Milevsko v kostele
sv. Anny ve Veselíčku

Na všechny akce budou vydány samostatné pozvánky formou plakátů. Vstup na mikulášskou
besídku a s tím spojenou dětskou diskotéku je pro děti z Veselíčka, Biliny a z azylového domu
zdarma.

Zveme ženy, muže, dívky, chlapce

V sobotu 14. 12. 2013

Od 10:00 hodin

V tělocvičně ve Veselíčku

Gratulace
patří letos všem, kdo v červenci až prosinci letošního roku dosáhli významného
životního jubile a i těm, kteří ho v prosinci teprve dosáhnou . Jsou to:
50 let paní Hana Teplá
70 let paní Marie Vlnová a
paní Dagmar Koutníková
75 let pan František Kropáček

81 let paní Zdeňka Málová a
paní Marie Máchová
paní Věra Soukupová
82 let paní Zdeńka Pinkasová

Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2014 přejí všem čtenářům „Našich novin“ jejich
autoři.
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POUTĚ - SVĚCENÍ PRAPORU HASIČŮ, NOHEJBAL, PRODEJNÍ VÝSTAVY

FOTBAL – STARÉ GARDY

KONCERT SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH

2013 – BILINA – VÁCLAVSKÉ POSEZENÍ

KLABO - SALOON

