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Vážení spoluobčané,
i v letošním roce 2013 vás chci jménem svým a všech zastupitelů obce pozdravit v tomto vydání Našich
novin. V loňském roce jsme uskutečnili několik stavebních akcí pro zlepšení vzhledu a lepšího žití v naší
obci. Jednalo se především o opravu místní komunikace v Bilině a na třech místech vjezdy k domům
občanů Biliny, dále byly opraveny čekárny autobusových zastávek ve Veselíčku a oplocení u obecního
úřadu. Poskytnuté dotace na první dvě akce byly řádně vyúčtovány. Blíže jsem k tomu psal v novinách na
konci loňského roku.
V letošním roce s pomocí dotace provedeme opravu chodníku před domem č. p. 9 a vybudujeme chodníky
naproti poště a ve směru k obchodu. Podle zpracovaného rozpočtu pro dotaci se předpokládala cena akce
téměř 500 000 Kč. Na základě výběrového řízení byla z pěti oslovených firem vybrána firma Služby
Města Milevska spol. s r. o., která předložila nejnižší cenovou nabídku nedosahující 300 tisíc Kč včetně
DPH. Dotace na tuto akci je ve výši 50 % z celkové ceny, maximálně 150 tisíc Kč. Práce by se měly
rozběhnout po místních poutích. Oprava fasády na bývalé školní jídelně byla provedena v ceně
70 tisíc Kč. Zbývá dokončit opravu fasády a částečně střechy skladu na školním dvoře ve výši 20 000 Kč
z rozpočtu obce. Ušetřené peníze z akce „Chodníky“, oproti plánovanému rozpočtu, máme v zámyslu
využít na výměnu stávajících oken v jídelně za plastová.
Snažíme se podle finančních možností obec vylepšovat. Poděkování patří těm občanům, kteří se stejně tak
starají o své domy. Bohužel ne všichni tak činí. Od křižovatky na Jestřebice směrem na Milevsko jsou
čtyři neobydlené domy, o které se jejich majitelé vůbec nestarají a dělají obci ostudu. Jsou zrovna na
hlavní trase a každý kdo obcí projíždí to vidí a dělá si o obci svůj úsudek. Vejdeme ve styk s majiteli
těchto domů a budeme na ně tlačit k řešení nežádoucího stavu.
Přeji vám všem příjemné prožití druhé poloviny letošního roku, vydařené poutě a pěknou dovolenou.
starosta obce
Jiří Lešek

Povodně v červnu 2013
V posledních letech si s námi počasí dost zahrává. Musíme s tím počítat a být na to připraveni. Před tou
letošní nás poslední povodeň zasáhla v létě roku 2002. Naše obec má bohužel rybník přímo v obci.
Rybník má soukromého vlastníka a jiného soukromého uživatele, kteří jinak nemají s naší obcí nic
společného. V tom je dost velký problém, i když součinnost s uživatelem rybníka panem Vaňkem
z Tábora není špatná. V případě potřeby rychlého zásahu však může dojít k prodlení. Rybník je chovný,
pan Vaněk v něm má rybí násadu. Neodborný zásah do zrychlení odtoku vody z rybníka cizí osobou by
mohl uživateli způsobit škodu na rybách. Do našeho rybníka přitéká voda z Prachovského rybníka a
z potoků od Branic a Křižanova. Při několikadenních intenzivních srážkách, když je půda již vodou
nasycena, může dojít a výjimečně dojde k přeplnění našeho rybníka a následně k zatopení vozovky,
domů a jiných prostor pod hrází rybníka. Tři odtokové roury, každá přibližně s metrovým průměrem,
nejsou schopny pojmout takové množství vody, jaké přitékalo do rybníka při poslední povodni ve dnech
2.- 4. 6. 2013. Přes hráz přetékala voda o výšce až 30 cm nad povrchem hráze. To odpovídá přibližně
1 m3 ( 1000 litrů ) za 1 sekundu. Jednou odtokovou rourou odtékalo přibližně 0,1 m3 za sekundu, třemi

rourami pak 0,3 m3 za sekundu. Z uvedeného vyplývá, že do rybníka přitékalo přibližně 1,3 m3 vody za
sekundu. Povodni se proto nedalo zabránit.
Tato povodeň nebyla lokální, ale postihla velkou část českého území. Znovu se ukázalo, že zatrubnění
odtoků z rybníka nebylo v době realizace to nejšťastnější řešení. Voda si svoji cestu vždy najde.
Naštěstí nedošlo při této povodni k žádné oběti na životě ani k úrazu. Majetkové škody nejsou též u nás
moc vysoké. Nejvíce postižena byla paní Dagmar Koutníková, která měla zatopenou i celou obytnou část
domu do výšky až 50 cm.
Organizačně i realizačně bylo odstraňování následků povodně zvládnuto bez problémů. Evakuováno bylo
šest osob. Povolaná zásahová jednotka našeho sboru dobrovolných hasičů pomáhala s evakuací osob,
pytlovala písek, rozvážela pytle s pískem, stavěla zátarasy pro regulaci odtoku vody, zpevňovala hráz
rybníka, neboť téměř hrozilo její protržení, prováděla monitorování stavu vody, noční střežení
zasažených objektů a po skončení povodně provedla hlavní úklidové práce, odčerpávání vody ze sklepů a
studní.
Všem zúčastněným členům zásahové jednotky patří poděkování od zastupitelů obce a jistě i od občanů,
kterým pomáhali.
Obec zabezpečila po skončení povodně přistavení kontejnerů na zničený a poškozený materiál občanů,
vysoušeče pro občany, úklidové a dezinfekční prostředky bezplatný odběr vzorků a kontrolu vody
v zatopených studních a uvedení poškozených ploch do původního stavu. V současné době řešíme
vyžadování a čerpání dotací na financování nákupu materiálu a služeb k odstranění následku povodně.
Po skončení těchto činností bude zpracovaná dokumentace pro řešení krizových situací v obci včetně
nové dokumentace pro řešení povodní a záplav. Dokumentace bude konkrétní pro jednotlivé činnosti a
řešení těchto situací a bude v ní vyjádřena součinnost s firmami a složkami, které je potřeba do řešení
těchto událostí zapojit.
J. Lešek

Veselský rybník
Pan starosta Jiří Lešek mi napsal: „Připravuji Naše noviny. Úvodní stránku věnuji červnové
povodni. Potřeboval bych od tebe menší příspěvek (klidně na jednu stránku). Mohl by být k historii
povodní ve Veselíčku. Kdy přetékal Veselský rybník a jak se lidé dříve této povodni bránili. Komu kdy
rybník patřil, kdo na něm vybudoval stavidla, kdo měl na starosti hlídání stavu vody v rybníku a jeho
upouštění, kdy došlo ke zrušení mostů a zatrubnění odtoků z rybníka atd. Něco si pamatuješ z mládí,
něco z historie a něco z vyprávění.“
Celé zadání neumím splnit a tak jen základní informace z archivů, kronik a vzpomínky
pamětníků:
První písemnou zmínku o Veselském rybníku máme z roku 1477. Dne 19. února 1477 psal Jan
z Trnové, hejtman na Zvíkově, panu Bohuslavu ze Švamberka, že musel na Veselském rybníku nechat
prosekat díry do ledu, aby neuhynuly ryby.
Starší než náš rybník je asi rybník Ostrovský. Nejstarší zmínka o něm je z roku 1457, kdy patřil
Rožmberkům, v té době se o něm píše v rožmberském listáři. Další zmínka o tomto rybníku, ale také o
rybníku Rukávečském, který dnes již neexistuje, je v dopise Ondřeje z Udimě a Markvarta z Kozieho ze
dne 21. července 1469 adresovanému urozenému panošovi Jarohněvovi: "… Věděti dáváme, kterak
Malovec po panství velmi škodí okolo Milevska, neb v Milevsku dobytek pobrali, i vsi okolní zebrali i lidi
zjímali včera. A vystříhají nás dobří lidé, že se chystá, že by chtěl rybníky skopati Ostrovský a
Rukávečský… " Mimochodem Rukávečský rybník byl nad Ostrovským a podle map byl možná i větší
než Ostrovský. Zrušen byl někdy v 19. století. (Malovcové byli pány na Zahrádce u Petrovic.)
Nejmladší z těchto rybníků je pravděpodobně rybník Prachovský. Nejstarší zmínka o něm je v
rybničním rejstříku panství Zvíkov, kde je záznam o slovení "nového Křižanovského rybníka" ve dnech
12.-14. října 1495. "Prostřední plod" byl tenkrát převážen do Veselského rybníka.
Zjistit kdy byl který rybník postaven se asi už nikdy nepodaří. Nejvíce se zatím historici i
archeologové zajímali o Ostrovský rybník. Předmětem zájmu jsou především pozůstatky hradiště, které
jsou na ostrově v tomto rybníku. Neví se ale ani čí to bylo hradiště, kdy bylo postaveno, ani kdy zaniklo.
Nejčastěji je zánik dáván do souvislosti se zničením milevského kláštera husity v roce 1420.

V roce 1575 koupil Bohuslav Kalenice Veselíčko, Bilinu, Křižanov a Zběšičky i s Veselským a
Prachovským rybníkem. Veselíčko se ve smlouvě ještě nazývá Veselí a Prachovský rybník byl ještě
Křižanovský. Rybníky vždy patřily majiteli panství a proto když v roce 1902 kupoval statek Veselíčko od
Nádherných Ferdinand Přibyl, tak jej koupil i s rybníkem. Po roce 1990 získala rybník v restituci Marie
Přibylová, dnes je rybník v majetku Občanského sdružení K – 47.
Můžeme připomenout i další dva rybníčky ve Veselíčku. Ten „Na Remízku“ dosud existuje a
vlastní jej také Občanské sdružení K – 47. Mnozí pamatujeme také rybníček „Suchaňák“, který je dnes
zasypán a je součástí pozemků dílen učiliště.
Všechny rybníky byly dříve odvodňovány stokami, nebo potoky. Nad těmito potoky byly můstky
pro cesty a silnice i vjezdy do domů. Jeden můstek byl na potoku od Remízku mezi Panskou a Suchanů
hospodou a původně na něm stály i sochy, které jsou dnes před kostelem. Můstek byl i na silnici přes
potok od mlýnského náhonu. Mostem můžeme nazvat překlenutí potoka od stavidel v místech na rohu
domu č. p. 70 (dům pani Věry Trojáškové). A další most byl nad potokem pro vjezd do mlýna, někde
před domem č. p. 26. Všechny potoky byly otevřené, včetně toho, který vedl přes náves a po dnešním
dvorku domku č. p. 62 (dům paní Jany Sýkorové). První zmizel potok od Remízku. Někdy hned po roce
1945 byl zatrubněn v místech od hospody, tenkrát "U Táborů", až do míst kde vtéká do potoka od
mlýna. Uložen do rour byl i potok od mlýna okolo bývalého výkupu a dál podél domu č. p. 36 (dnes dům
manželů Janečkových) a pozemku s budovou obecního úřadu. Někdy okolo roku 1955 byl uložen do
rour i potok od stavidel. My starší pamatujeme, že musely být odstřelovány skály v tomto potoce, aby
bylo možné roury položit. Potok byl původně velmi široký. Zabíral téměř celý prostor mezi kamenným
plotem mlýna a protějšími domky. Stejně široký byl před dnes již zbořenou Čápovinou a zabíral téměř
celou šířku dnešní zahrady u domu č. p. 70. Bilinský potok od Veselíčka do Biliny přišel o meandry a
tůně a byl narovnán a vyložen betonovými deskami. Původně tekl hned pod strání pod hřbitovem a tak
se k němu chodilo pro vodu na zalévání hrobů. Stejně „narovnán“ byl i potok od Prachova. Další změny
proběhly až koncem sedmdesátých let, kdy byl zatrubněn potok od Remízku i potok pod lesíkem Hájek.
A teď něco k povodním. V archivech o nich není ani zmínka, nebo alespoň jsem na žádnou
nenarazil. Všechny domy pod hrází rybníka byly postaveny v druhé polovině 19. století, některé až
začátkem století dvacátého. Samozřejmě mimo mlýna. Možná proto případné povodně nenadělaly příliš
škod a nejsou o nich záznamy.
O jedné povodni najdeme zmínku ve školní kronice, kde je zapsáno: „Též Veselíčko samo, dne
18. února 1876 zastihnuto bylo povodní, kteráž na mnoze až do příbytků lidských se valila, a je zatopiti
usilovala. Velikým postrachem stal se zdejší rybník, přes jeho hráz voda, široký potok tvoříc,
přestoupala.“ Další záznam o povodni je v obecní kronice. Farář František Mezera píše: „Dne 25.
května 1935 v sobotu odpoledne snesla se nad Branicemi, Křižanovem a Veselíčkem prudká bouře s
průtrží mračen. V Křižanově níže položená stavení byla zaplavena. Ve Veselíčku musili někteří
hospodáři vyvádět dobytek ze zatopených stájí. Voda se valila přes hráz rybníka ve výši 50 cm.“ Pan
Václav Šanda vzpomíná, že dobytek vyváděli ze stáje u mlýna.
Oslovil jsem své vrstevníky, ale žádný z nich o nějaké povodni v dobách budování socialismu
neví. Jen někdy zlobil potok od Remízku. Hladinu vody v rybníce prý hlídal Jan Parkos a v případě
potřeby nechal zvednout stavidla.
Pan Jiří Kulhánek sleduje pro potřeby Selgenu počasí ve Veselíčku (Bilině 88). Záznamy vede
od 1. 1. 2000. Letos napršelo dne 1. června - 68 mm vody, 2. června - 31 mm a 3. června - 14 mm, tedy
za tři dny 113 mm vody, což je 138% celoměsíčního normálu pro červen. Denní srážky 68 mm jsou
druhý nejvyšší denní úhrn srážek naměřený ve Veselíčku od 1. 1. 2000. Více napršelo za jeden den jen
12. srpna 2002, kdy spadlo 122 mm vody. Tedy záznamy o největších deštích odpovídají i dobám
povodní.
Myslím, že každý z nás přesně ví, jak mohlo být povodni ve Veselíčku zabráněno. Já se
přikláním k názoru, že při současném zatrubnění odtoků od rybníka je prostor pro zamezení povodni
značně omezen.
Petr Fořt

Informace ze zasedání zastupitelstva
Program každého zasedání zastupitelstva si každý může přečíst ve vývěskách obce nebo na webových
stránkách obce. Ve vývěskách visí nejméně týden před zasedáním zastupitelstva 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. Stálým negativem
je, že občané se zasedání zastupitelstva nezúčastňují.
J. Lešek

Údržba veřejného prostranství
Na údržbě zeleně se v letošním roce podílí jeden stálý pracovník a tři pracovnice od úřadu práce. V době
po povodni v měsíci červnu byli do naší obce mimořádně přiděleni další dva pracovníci na úklidové
práce související s povodní. V letošním roce obec zakoupila pojízdnou sekačku GTM PROFESIONÁL
v hodnotě 11.000 Kč. Od úřadu práce jsme obdrželi pojízdnou sekačku Stiga 53 SH. Obě sekačky,
křovinořezy a traktůrek na sečení trávy, jsou plně využity.
Stav úklidu obce a kosení trávy z obecních ploch může každý posoudit sám.
Václav Tomášek

Placení poplatku za odvoz odpadu z popelnic
V listopadovém vydání Našich novin jste byli informováni o vydání nové obecně závazné vyhlášky obce
Veselíčka o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2013. Připomenu zde to hlavní.
Jde o odpad z popelnic. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
cizinci s délkou pobytu delší než 3 měsíce a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt v němž není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Aby neplatili všichni občané stejnou částku bez ohledu na množství produkovaného netříděného
komunálního odpadu, zůstává v platnosti systém úlev a osvobození.
V praxi to znamená, že občan - poplatník uhradí do konce května poplatek ve výši 350 Kč a dostane
5 kusů známek. V loňském roce jsme platili za pět známek 300 Kč. Jestliže poplatník později zjistí, že
mu 5 známek nebude stačit, bude si přikupovat další známky. Za každou přikupovanou známku zaplatí
100 Kč. Maximálně celkem zaplatí za kalendářní rok 650 Kč za 8 známek. Jestliže bude poplatník
potřebovat více jak 8 známek v kalendářním roce, obdrží další známky již zadarmo. Obec platila
v loňském roce za odvoz odpadu z jedné popelnice částku 91 Kč. Maximální výše poplatku podle
zákona je 1000 Kč..
Úhrada poplatku po úlevě případně i po započtení osvobození za měsíce, kdy se poplatník ve
vyjmenovaných případech zdržoval mimo obec, je povinná. Poplatek hradí poplatníci do pokladny
obecního úřadu Veselíčko v hotovosti nebo na bankovní účet. Za domácnost může poplatek uhradit
společný zástupce. Má-li ke stavbě sloužící k individuální rekreaci, rodinnému domu nebo bytu, v němž
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně. Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem. V tomto případě může obec jako správce poplatku poplatek zvýšit až na
trojnásobek.
Připomínám, že termín k úhradě tohoto poplatku uplynul dne 31.5. . Stále je ještě dost poplatníků, kteří
nemají tento poplatek uhrazen. Apeluji na tyto hříšníky, aby svoji povinnost co nejdříve splnili. Nestaneli se tak, přistoupí obecní úřad k vymáhání poplatku úřední cestou. Naše obec skloubila v této oblasti
ekonomickou a ekologickou stránku věci. Patříme mezi obce s nejnižším poplatkem za odvoz odpadu.
Řada obcí využila změny ve výši poplatku dané zákonem a poplatek výrazně zvýšila především
chalupářům, a to někdy až na maximální hranici.
Jiří Lešek

Veselské pouťové akce
Sobota 27. 7.
Sobota 27. 7.
So a Ne 3.-4. 8.
Sobota 3. 8.
So a Ne 3.-4. 8.
Neděle 4. 8.
Sobota 10. 8..

od 13.00 hod. oslava 115. výročí založení SDH Veselíčko
od 20.30 hod. poutová zábava se skupinou FANTOM
od 13.00 hod. prodejní výstava rukodělných prací organizuje pí Bláhová
od 13.00 hod. turnaj v nohejbalu, organizuje obec – p. Bauška
pouťové atrakce – střelnice, vláček od firmy Habich
od 10.00 hod. k tanci a poslechu hraje Veselačka
od 09.00 hod. – fotbalový turnaj starších pánů – 4 mužstva, organizuje p. Tříska

HASIČI OSLAVÍ 115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VE VESELÍČKU
V období konce předminulého století, kdy se v Čechách ponejvíce zakládaly hasičské spolky, uznali i
naši občané jejich užitečnost a rozhodli se dne 4. srpna 1898 spolek založit. Spolek se nazýval Sbor
dobrovolných hasičů a u jeho zrodu stáli mimo jiné významní občané naší obce: pan Bohumil Přibyl
nájemce velkostatku (starosta), pan Jan Pelikán řídící učitel (župní dozorce), pan Štěpán Štědroňský
obuvník (trubač), pan Augustin Suchan obchodník (náměstek velitele), pan Josef Ševčík krejčí (lezec,
pokladník).
Našim předkům vděčíme za to, že položili základy hasičství v naší obci, na které mohli další generace
včetně té současné navázat. Od doby svého založení se naši hasiči zúčastňovali nejen zdolávání požárů a
různých hasičských cvičení, ale významnou měrou ovlivňovali i společenský život v obci. Dnes naši
hasiči už jen výjimečně hasí oheň, daleko častěji pomáhají při odstraňování následků živelných pohrom,
ať je to vichřice, nebo povodeň. V každém případě se jejich činnost významnou měrou na dění v obci
podílí.
Oslava 115. výročí založení Sboru se uskuteční dne 27. 7. 2013 od 13 hodin na hřišti ve Veselíčku. U
příležitosti oslavy výročí založení bude veřejně představen a posvěcen prapor Sboru dobrovolných hasičů
Veselíčko. Prapor byl pořízen s finančním přispěním obce Veselíčko.
-

Informace čerpány z publikace 100 let Sboru dobrovolných hasičů ve Veselíčku, Ing. Václav Bohatý

-ZB-

POZVÁNKA K OSLAVĚ
115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH VESELÍČKO
KDY: v sobotu 27. 7. 2013
Od
Od
Od
Od
Od
Po

KDE: na fotbalovém hřišti ve Veselíčku
PROGRAM:
13:00 soutěž hasičských družstev z Veselíčka a okolí.
15:00 ukázka zásahu dobrovolných hasičů z Písku.
16:00 posvěcení praporu SDH Veselíčko.
16:30 „Ať žijí duchové“ – vystoupení rodičů s dětmi z milevského Sokola.
20:30 Pouťová zábava se skupinou FANTOM.
celé odpoledne k tanci a poslechu zahraje kapela Veselačka, pro nejmenší
bude připraven skákací hrad.

Nohejbalový turnaj Veselíčko OPEN
Pro neregistrované hráče
5. ročník
oblíbeného turnaje se uskuteční
3. 8. 2013 od 13:00 hodin
na hřišti ve Veselíčku.

Počet účastníků je omezen, a proto kdo se dřív přihlásí, ten hraje.
Zájemci o účast nechť se přihlásí, pokud tak již neučinili.
Přihlášky přijímá:

Zdeněk Bauška tel: 736532311
Občerstvení zajištěno

Koncert v kostele sv. Anny ve Veselíčku
Na den 6.9.2013 od 19.00 hod. máme naplánovaný koncert v kostele sv. Anny ve Veselíčku. Koncertovat
budou sourozenci Hana a Petr Ulrychovi za doprovodu kapely JAVORY. Sourozenci Ulrychovi spolu
zpívají a hrají od mládí, dnes dokonce se dvěma kapelami. Starší ročníky je jistě dobře znají Jinak si je
můžeme připomenout klikneme-li na jejich webové stránky www.javory.cz .
Podrobnosti ke koncertu se dovíte později, až budeme mít k dispozici konkrétní program.

Gratulace
patří letos všem, kdo v lednu až červnu letošního roku dosáhli významného životního jubilea.
Jsou to:
50 let paní Jaroslava Procházková., pani Iva Prášková,
55 let paní Blanka Hřebejková, paní Jana Sykorová, pan Václav Hemmer,
65 let paní Marie Hynoušová, paní Věra Pletková, paní Dagmar Stráňková, paní Ludmila
Peřinová,
paní Zdeňka Hemmerová, pan Josef Kotrba, pan Zdeněk Kukrál,
75 let pan Zdeněk Kašpar,
80 let paní Vlasta Končelíková
81 let paní Marie Šandová,
82 let paní Marie Švejdová
83 let paní Anna Teplá, pan Václav Šanda
86 let pan Antonín Mála
87 let pan Miroslav Švejda
Dne 15. června přibyl jeden nový občánek. Narodil se Jan Petráň. Šťastné mamince Radce Klímové
i tatínkovi gratulujeme.
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