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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s tím spojený čas vánočního shonu. Jménem zastupitelů vás chci pozdravit a
přiblížit vám hlavní stavební a kulturní akce, které se v naší obci v letošním roce dosud uskutečnily.
V letních měsících jsme provedli opravu místní komunikace v Bilině a na třech místech vjezdy
k domům občanů Biliny. Opravu prováděla specializovaná firma Hájek stavby s.r.o. Písek. Po různých
úpravách rozsahu oprav vyšla oprava na 502 000 Kč včetně DPH. Původní nabídková cena byla 561 000
Kč. Tato akce byla částečně pokryta dotací od Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši 150 000 Kč. Na
konci léta nám stavební firma Charypar z Bernartic provedla opravu čekáren autobusových zastávek ve
Veselíčku. Oprava vyšla na 94 000 Kč i s DPH. Zvláštní dotace z krajského úřadu na tuto akci byla ve
výši 45 000 Kč. Dotace byly řádně v plném rozsahu vyúčtovány. Z finančních prostředků obce jsme
opravili s pomocí stavební firmy Charypar oplocení u obecního úřadu v hodnotě 75 000 Kč.
V příštím roce s pomocí dotace chceme opravit chodník před domem č.p. 9 a vybudovat chodníky
naproti poště a ve směru k obchodu. Podle zpracovaného rozpočtu pro dotaci je předpokládaná cena akce
téměř 500 000 Kč. Dále máme v plánu provést opravu fasády na budově bývalé školní jídelny a skladu na
školním dvoře. Tato akce vyjde přibližně na 90 000 Kč z rozpočtu obce. V měsíci únoru jsou
zveřejňovány dotace – granty s uvedením účelu jejich poskytnutí. Podle toho se zastupitelstvo rozhodne,
jaká akce by se ještě uskutečnila.
Z kulturních akcí byla ta hlavní - koncert v kostele sv. Anny u nás ve Veselíčku dne 15. června.
Vystoupení Filharmonie mladých Praha pod vedením dirigenta pana Ladislava Ciglera mělo velký ohlas.
Kostel byl zcela zaplněn posluchači, z nichž velká většina byla z okolních i vzdálenějších obcí i měst.
Poděkování za zabezpečení koncertu patří kromě zastupitelů především panu Fořtovi a místnímu farářovi
panu Vágnerovi. Více ke koncertu se dočtete v článku od pana Fořta.
S blížícím se koncem roku vám přeji příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku všem
pevné zdraví a splnění vašich přání.
starosta obce
Jiří Lešek

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. Stále se nedaří
zlepšit účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce. Na první pohled to vypadá, že občané nemají
zájem o dění v obci a nemají ani potřebu se k projednávaným věcem vyjádřit, či vznášet dotazy na
zastupitele. Jiný pohled může ukazovat na skutečnost, že občan je spokojený, důvěřuje zastupitelům a
domnívá se, že to dělají dobře. 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.
J. Lešek

Údržba veřejného prostranství
Vzhledem k příznivému průběhu podzimního počasí, byly všechny práce na údržbě veřejných
ploch v letošním roce provedeny včas. Daří se udržovat i plochy, které byly zkulturněny teprve
v nedávné době. Jedná se například o starý hřbitov při silnici na Jestřebice. Nově je zde zásluhou pana
Fořta umístěna lavička, kterou mohou lidé využívat při vycházkách po okolí našich obcí k odpočinku.
Pro odpočinek a sousedské posezení bude sloužit také nově postavený altán v Bilině u rybníčku. O jeho
stavbu se nejvíce zasloužil pan Václav Hemmer a Petr Pletka, za což jim patří poděkování.
Dále začaly práce na odstranění skládky mezi Veselíčkem a Bilinou, které bychom měli dokončit
na jaře příštího roku. Pro rychlejší průběh prací došlo také k obnově mechanizace. Byl zakoupen
zahradní traktůrek Agrojet AJ102 v hodnotě 63 000 Kč. Bude sloužit hlavně na údržbu sportovního
areálu a ostatních větších ploch jak ve Veselíčku tak i v Bilině.
Václav Tomášek

Změna v placení poplatku za odvoz odpadu z popelnic
Vážení spoluobčané,
na prosincové zasedání zastupitelstva je připravena ke schválení nová obecně závazná vyhláška obce
Veselíčka o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která by měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2013. Jde o odpad
z popelnic. Pokyn k vydání nové vyhlášky k tomuto poplatku byl vydán z Krajského úřadu Jihočeského
kraje a z Ministerstva vnitra ČR pro všechny obce. Důvodem k tomu je změna zákona o místních
poplatcích. 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. Dosud jsme platili za pět známek 300 Kč. Jestliže 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 letošním roce za
odvoz odpadu z jedné popelnice částku 91 Kč. Maximální výše poplatku podle zákona je 1000 Kč.
Úleva pro občany z maximálního poplatku je následující:
- 300 Kč při potřebě počtu známek maximálně na 5 ks popelnic;
- 200 Kč při potřebě počtu známek maximálně na 6 ks popelnic;
- 100 Kč při potřebě počtu známek maximálně na 7 ks popelnic.
.
Osvobození od placení poplatku se týká těchto poplatníků zdržujících se mimo obec nejméně 6 měsíců
v kalendářním roce :
- studentů ubytovaných mimo území obce, osvobození maximálně 8 měsíců za rok;
- občanů dlouhodobě pobývajících v zahraničí, osob dlouhodobě žijících mimo území obce, dětí
v dětských domovech, osob ve výkonu trestu odnětí svobody.
Dále se osvobození týká občanů zdržujících se nejméně 3 měsíce v kalendářním roce v sociálních nebo
zdravotnických zařízeních ( např. nemocnice, LDN apod.).
Osvobození je ve výši jedné dvanáctiny ročního poplatku za každý celý měsíc pobytu mimo území obce.
Na poplatníky, kteří mají nárok na osvobození se vztahuje i úleva. Občan - poplatník uhradí za každý
měsíc, kdy se na něho nevztahuje osvobození, částku 30 Kč.
Přehled úhrad v Kč za počet měsíců bez osvobození a počet obdržených známek je uveden v tabulce.

Počet měsíců úhrada Kč
1
30
2
60
3
90
4
120
5
150
6
180
7
210
8
240
9
270

Počet známek
1
1
2
2
3
3
3
4
4

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.
Nová vyhláška navazuje na vyhlášku platnou od roku 2010 a je odsouhlasena příslušným orgánem
dozoru ministerstva vnitra. Tento kombinovaný systém, který jsme v obci zavedli, zvýšil spravedlnost při
placení poplatku a výrazně přispěl k větší čistotě a pořádku v naší obci.
Jiří Lešek

Rok 2013 - výročí
– 120 let od založení pošty
Poštovní úřad byl ve Veselíčku založen 15. února 1893. Dodávací okrsek nového poštovního
úřadu zahrnoval osady Bilina, Červená, Jetětice a Honsu, Jílovský mlýn, Mašek, Pazderna, Pepřil,
Saník, Šimek, Křižanov, Laňka, Libeňák, Stehlovice, Soudný, Veselíčko, Prachov a Branice. Prvním
poštovním expedientem byl Václav Suchan, zeť hostinského Augustina Hořeního. Poštovní expedice
byla pravděpodobně nejdříve v obchodě a hostinci Augustina Hořeního. (V tomto domě byla hodně
později prodejna smíšeného zboží Jednoty, pak agitační středisko a nedávno HERNA – BAR Stanislava
Jiříčka.) Dne 22. 12. 1897 koupili Suchanovi od Emila Nádherného starou školu Veselíčko č. p. 5 a tam
sídlila pošta až do stavby nové budovy Kampeličky, kam byla pošta přemístěna. Ještě dlouho potom se
staré škole říkalo „Na staré poště“.

– 115 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
V roce 1898 byl ve Veselíčku založen Sbor dobrovolných hasičů. Jako jediný spolek přestál
všechny společenskopolitické změny a úspěšně pracuje doposud.

– 105 let od založení cihelny v Bilině
V roce 1908 rozhodlo obecní zastupitelstvo v Bilině, že postaví obecní cihelnu a následující rok
již cihelna stála. Postavení cihelny byl výborný nápad a chvályhodný počin. V zápisech obecního
zastupitelstva až do roku 1945 je téměř každý rok zapsáno: "Ztráta obecního rozpočtu bude hrazena z
výnosu cihelny". Takže cihelna byla pro hospodaření obce velice důležitá. Činnost cihelny byla
ukončena v roce 1948.

– 85 let od postavení budovy Kampeličky a pošty
„Záložní a spořitelní spolek ve Veselíčku, zapsané společenstvo s ručením neobmezeným“ byl
založen na veřejné schůzi dne 9. května 1897. První starostou spolku byl Josef Vachuta z Křižanova.
Spolek měl svoji úřadovnu ve školní budově a trvale pro ni hledal jiné umístění. Teprve v roce
1930 byla zřízena úřadovna v pronajaté místnosti v č. p. 4 u Fuků. V roce 1935 přijal spolek nové
stanovy a také se přejmenoval na "Kampelička, spořitelní a záložní spolek ve Veselíčku, zapsané
společenstvo s neobmezeným ručením".

Dne 6. listopadu 1937 dostal spolek od starosty obce Karla Maška stavební povolení ke stavbě
nové budovy. Dne 21. března 1938 byla stavba zaměřena, další den byly zahájeny zemní práce a už
31. srpna 1938 byla stavba dokončena. Od té doby stojí ve Veselíčku KAMPELIČKA, dnes budova
pošty a obecního úřadu.
Od roku 1922 byl starostou spořitelního spolku Václav Talafous z Veselíčka. Na chodbě
obecního úřadu je pamětní deska, na základě které jsme se mnozí domnívali, že Talafous byl starostou
obce, ale on byl jen starostou Kampeličky.

FILHARMONIE MLADÝCH PRAHA 15. června 2012 v kostele ve Veselíčku
Před necelými třemi roky uspořádala naše obec přednášku k historii obce. Školní jídelna byla plná
posluchačů, dokonce tam bylo několik lidí z Veselíčka. Na úvod obou částí přednášky nám zahrála na
kytaru studentka konzervatoře Libuše Dvořáková z Biliny. A na světě byla myšlenka představit
Veselákům a Biliňákům další úspěšné potomky našich obyvatel. Zcela samozřejmě se nabízel Ladislav
Cigler mladší, se svými rodinnými kořeny v Bilině. Původní představa, že by mohl předvést svůj
orchestr ve školní jídelně vzala rychle za své. Vždyť filharmonie, kterou řídí, má více jak šedesát členů.
Snad sám Ladislav Cigler mladší prohlásil, že jediný prostor, kde se dá koncert ve Veselíčku uspořádat je
kostel. To už stejnou myšlenku nosil v hlavě náš pan místostarosta Václav Tomášek a začal jednat. První
kdo musel dát souhlas s touto akcí byl pan farář Vágner, i jeho myšlenka koncertu v kostele nadchla. V
září minulého roku se tedy sešla v kostele skupinka lidí - pan starosta Jiří Lešek, místostarosta Václav
Tomášek, pan farář Zdeněk Vágner, ředitel Základní umělecké školy Na Popelce v Praze 5 pan Tomáš
Krejbich, dirigent filharmonie Ladislav Cigler a Petr Fořt. Na této schůzce bylo dohodnuto vše podstatné
ke koncertu a mohla začít jeho příprava. Všechno bylo celkem jasné, až na to, zda se podaří naplnit
kostel posluchači. Tady předvedl skvělou práci náš pan starosta, který požádal o pomoc starosty okolních
obcí a vyplatilo se. Kostel byl plný, vešlo se tam na 300 diváků. Výbornou práci odvedli všichni
zastupitelé a ostatní spolupracovníci obce a spolupracovníci farnosti při přípravě vlastního koncertu, v
pořadatelské službě, pohoštění pro účinkující atd., atd.
V pátek 15. června 2012 se tedy v kostele ve Veselíčku uskutečnil koncert Filharmonie mladých
Praha s dirigentem Ladislavem Ciglerem a se sólistkou na hoboj paní Martinou Hrubešovou, rozenou
Ciglerovou. My, co jsme tam byli, stále ještě cítíme pohlazení po duši jak z koncertu, tak také z toho, že
se něco takového podařilo ve Veselíčku zorganizovat. Při koncertu zavládla mezi posluchači taková
nálada, že ještě dlouho po jeho ukončení postávali před kostelem a sdělovali si dojmy z právě
absolvovaného zážitku. Koncert byl mimořádnou událostí i pro účinkující, mnozí z nich vystupovali v
kostele poprvé. Své nadšení z koncertu nám sdělil i pan ředitel Krejbich, a že takových koncertů už zažil
stovky.
Tedy tento koncert je něco, na co můžeme být stále pyšní.
Kříž na starém hřbitově
Za Veselíčkem při cestě do Jestřebic je starý hřbitov příslušející ke kostelu sv. Anny ve
Veselíčku. Založen byl v roce 1806 a pohřbívalo se zde i po roce 1882, kdy byl založen hřbitov nový při
cestě do Biliny. Podle matrik zde bylo pohřbeno za celou dobu téměř dva a půl tisíce lidí z Veselíčka,
Biliny, Křižanova, Branic a Stehlovic. Faktem je, že hřbitov od roku 1925, kdy byla zbořena jeho
obvodová zeď, chátral a dokonce v posledních letech zmizely poslední náhrobky s litěnými kříži.
Nakonec přibývaly názory i starousedlíků, že se jedná o hřbitov židovský. A to byl hlavní důvod, proč se
našlo několik nadšenců, kteří se rozhodli na hřbitov instalovat kříž, tedy symbol křesťanství. Dubový
trám na kříž věnoval Václav Hemmer a kříž vyrobili ve firmě PF NÁBYTEK. Hlavní úlohu pak sehrál
Bohuslav Ševčík, který sehnal kamenný podstavec, opískoval ho, vyvrtal otvory pro armaturu a s
Karlem Procházkou chemicky ukotvil armaturu i nerezový držák kříže. Pak pracovníci obce Krupka a
Rybár vykopali díru pro betonový základ a začátkem července byl kříž na místě. Na pani Marii
Tomáškovou pak zbyly zahradnické úpravy okolí kříže.
V předvečer veselské poutě se sešla u kříže malá slavnost, při které pan starosta Jiří Lešek
poděkoval všem kdo se na postavení kříže podíleli, Petr Fořt připomněl historii hřbitovů a kostelů ve

Veselíčku a pan farář Zdeněk Vágner kříž posvětil. Slavnost doprovodila svým zpěvem skupina dívek ze
Sepekova. Nakonec mnozí z účastníků poseděli při občerstvení, které připravila obec.
Přejme si aby starý hřbitov, jako místo posledního odpočinku našich předků nadále zůstával v
upraveném stavu jako v poslední době. A snad díky kříži si ho nikdo nebude plést se „žiďákem“.
24. listopadu 2012, Petr Fořt

Kronika obce
Milí spoluobčané, byla jsem spolu s paní Libuší Dvořákovou pověřena zastupitelstvem obce, abychom
dopsaly kroniku obce Veselíčko. Naposledy je zapsaný rok 1987. V té době byla kronikářkou obce
ředitelka základní školy paní učitelka Marie Doskočilová. My máme dopsat kroniku od roku 1988. Proto
se tímto článkem obracím na vás všechny, zda nemáte nějaký zajímavý článek o obci a nebo nějaké
zajímavé téma, které by bylo vhodné napsat do kroniky obce. Zároveň prosíme o pomoc i bývalé starosty
obce, zástupce hasičů, svazarmu, sportovců a jiných složek, které v té době ve Veselíčku působily.
Budeme využívat usnesení z jednotlivých zasedání zastupitelstva naší obce, máme zapůjčenou kroniku
obce Branice. V ní budeme čerpat ze zápisů z období, po které jsme spadali pod tuto obec.
Budeme Vám vděčni za jakýkoliv příspěvek.
Závěrem bych Vám chtěla všem popřát spokojené prožití Vánočních a Novoročních svátků, hlavně
hodně zdraví, štěstí, spokojenost v osobním a rodinném životě, hodně úspěchů v práci a pohody v celém
novém roce 2013.
Jana Nováková

ÚSPĚCHY NAŠICH HASIČŮ

Vtomto

roce nemuseli naši dobrovolní hasiči zasahovat při záchraně životů a majetku. To ovšem
neznamená, že by zaháleli. Naopak, stejně jako v letech minulých se zúčastnili mnoha soutěží
v požárním útoku. Za nejlepší letošní výsledky lze bezesporu považovat pěkné 9. místo (z 25 účastníků)
v šestikolové soutěži "O PUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ OKRESU PÍSEK" a neméně důležité vítězství
v okrskové soutěži. Dík patří všem, kteří se na úspěších podíleli a dobře tak reprezentovali nejen náš sbor
ale i naši obec.
-ZBPohárové soutěže hasičů „ O putovní pohár hasičů okresu Písek “ pro r. 2012
číslo kola datum soutěže místo soutěže
pořadí umístění čas - sekund
1
30.6.
Milenovice
9
30,68
2
5. 7.
Jehnědno
16
43,56
3
11.8.
Krč
8
32,20
4
25.8.
Milevsko
7
30,40
5
8. 9.
Skály
11
32,19
6
15. 9.
Paseky
11
43,69
Celkově jsme se umístili v této soutěži z 25 mužstev na 9. místě se 125 body. To je za čtyři roky zatím
naše nejlepší umístění.
Okrsková soutěž – Branice 2012
Soutěží se ve štafetě a požárním útoku. Umístění ve štafetě bylo následující: Martin Palán – 24,6 s,
František Palán – 25,1 s a Ondřej Ludvík – 27,2 s. Požární útok jsme zvládli za 34,6 s. Po sečtení dvou
nejlepších časů ze štafety a útoku vzešel čas, který nám přinesl 1. místo v této soutěži.
Svatováclavská soutěž v Branicích – o pohár starosty obce dne 29.9. S časem 42,34 s jsme se umístili
na 7. místě.
František Palán

Jaké akce se uskutečnily v letních měsících?
2. června uspořádala obec s hasiči dětský den. Počasí přálo a děti si užily zábavy při soutěžích.
Veselské pouťové akce
28. července proběhl nohejbalový turnaj trojic ve Veselíčku s těmito výsledky:
1. Mátožný (Bernartice), 2. Hemmer Team, 3. Branice, 4. Paláni, 5. Kloboučci, 6. HUL, 7. Osmička,
8. Bilina 35.
Turnaj se hrál systémem každý s každým. Poděkování patří všem zúčastněným, kteří ve sluneční výhni
turnaj dokončili.
Všeobecný obdiv si díky svým výkonům zasloužil Ladislav Václavík - nejstarší účastník turnaje.
28. července byl svěcen kříž na starém hřbitově s povídáním o historii hřbitova – více článek pana
Fořta. Večer pak uspořádali hasiči pouťovou taneční zábavu na parketu u hřiště. K tanci i poslechu nám
hrála skupina Fantom.
28. a 29. července byla uspořádána v jídelně prodejní výstava rukodělných prací a výstava retro
elektroniky a fotografií z akcí obce. Poděkování patří panu Schafferovi za zapůjčení retro elektroniky
a fundovaný výklad návštěvníkům, paní Bláhové za zorganizování výstavy a všem ženám vystavujícím
své ručně vyrobené upomínkové předměty.
4. srpna uspořádal pan Tříska pouťový fotbalový turnaj starších pánů.
5. srpna nám dopoledne po mši v kostele zahrála naše místní Veselačka na parketu u hřiště.
Celý týden od 30.7 do 5.8. byl u kostela rozmístěn pan Habich se střelnicí a vláčkem. Dne 5. srpna tam
byly i stánky s pouťovým zbožím a slečna Radka Klímová umožnila tu pouťovou neděli jízdu na koních
dětem i dospělým na bývalé školní zahradě.
29. září uspořádali Biliňáci na počest Václava tradiční podzimní výlov jejich místního rybníka
s ochutnávkou ryb a dalším občerstvením.
Od září pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 19.30 hod. cvičí naše ženy a ženy z okolních obcí ve školní
tělocvičně. Cvičení vede slečna Alena Andělová z Jestřebic.

Kulturní a sportovní akce v prosinci 2012
Neděle
Čtvrtek
Sobota
Sobota

2. prosince
6. prosince
8. prosince
15. prosince

17.00 hod.
16.00 hod.
14.00 hod.
10.00 hod.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Veselíčku
Setkání se seniory ve školní jídelně
Mikulášská besídka ve školní jídelně
Turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně školy

Gratulace
patří letos všem, kdo v červnu až listopadu letošního roku dosáhli významného životního jubilea.
Jsou to:
50 let
55 let
60 let
60 let

paní Mária Rybárová
paní Zdeňka Hanesová
paní Hana Kršková
pan Josef Novák

65 let paní
80 let paní
80 let paní
85 let pan

Anna Schafferová
Zdeňka Málová
Marie Máchová
Antonín Mála

Dne 24. července zemřela ve věku 69 let paní Marie Jerlingová.
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KONCERT FILHARMONIE MLADÝCH PRAHA 15.6.2012

SOUROZENCI CIGLEROVI SLAVNÍ RODÁCI Z BILINY

POUŤ

2012

NOHEJBAL

DIVÁCI

JARMARK O POUTI

RETRO ELEKTRO –
RÁDIA 40. AŽ 60. LÉTA

SVĚCENÍ KŘÍŽE
NA STARÉM HŘBITOVĚ

NOHEJBAL

STŘELNICE

FOTBAL

POUŤ

KONĚ

HASIČI NA DĚTSKÉM DNU

VESELAČKA O POUTI

HASIČI V MILEVSKU NA SOUTĚŽI V SRPNU 2012

VÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V BILINĚ - ZÁŘÍ 2012

NOVÁ LAVIČKA U HŘBITOVA

