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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil jménem svým a všech zastupitelů obce v letošním prvním vydání
Našich novin.
V prosincovém vydání Našich novin jsem popsal a rozebral kulturní, sportovní a stavební akce,
které jsme uskutečnili v loňském roce. Jenom připomenu, že hlavní kulturní akcí bylo setkání
rodáků Veselíčka a Biliny dne 1. srpna 2015 u příležitosti 800 let první písemné zmínky o Bilině. U
této příležitosti byla odhalena pamětní desky ke vzniku Biliny a pamětní deska panu Jaroslavu
Soldátovi, rodákovi z Biliny, který padl dne 8. 5. 1945 při boji s ustupujícími německými vojáky
v Bernarticích. Z hlavních stavebních prací lze jmenovat opravu fasády zdi u dětského hřiště ve
Veselíčku s pomocí dotace ve výši 30.000 Kč a s dotací 150.000 Kč jsme opravili fasádu hřbitovní
zdi a márnice. Obě zakázky realizovala na základě výběrového řízení firma Služby Města Milevska,
která předložila nejnižší cenové nabídky. Celkem stála oprava zdi u hřiště 143.000 Kč a zdí u
hřbitova s márnicí 290.000 Kč.
S pomocí dotace jsme nechali vypracovat „Studii odtokových poměrů z Veselského rybníka při
povodni“. Dotaci jsme získali ve výši 110.000 Kč, tj. 70 % celkové výše zakázky. Na základě
výběrového řízení vyhrála zakázku firma Envicons s.r.o. z Pardubic. Studie byla dokončena na
konci měsíce ledna 2016. Součástí zakázky byla i kamerová prohlídka odtokových rour
z Veselského rybníka a jejich vyčištění. Tyto práce byly dokončeny v měsíci únoru letošního roku.
Studie je v papírové i v elektronické formě pro zájemce dostupná na obecním úřadu Veselíčko.
K dispozici je i video a fotografie z kamerové prohlídky a z čištění odtokových rour. Dotace na tuto
akci je s Jihočeským krajem vyúčtovaná. V letošním roce provedeme se zainteresovanými osobami
speciální zaměstnání s cílem maximálně eliminovat možnost převýšení hladiny rybníka nad úroveň
břehu a tím zaplavení vodou domů a objektů pod hrází rybníka.
Z kulturních akcí v prvním pololetí letošního roku jsme 15. dubna zabezpečili přednášku ředitele
Milevského muzea p.. Vladimíra Šindeláře na téma „ Jak ženy vraždí “. Přednáška měla dosti velký
ohlas, jídelna byla téměř zcela zaplněná. Jako každý rok dne 30. dubna hasiči stavěli májku u
hasičské zbrojnice a na Hajku proběhlo pálení čarodějnic. Dne 28. května se konala soutěž v kosení
trávy pořádané Městysem a ZD Bernartice s názvem „ Bernartický sekáč. “ Mezi 24 soutěžícími
byli i úspěšní zástupci naší obce.
V rámci zvelebování obce máme v letošním roce tři hlavní stavební akce. První je „Vybudování
cestiček na hřbitově“ v celkové ceně 208.848 Kč včetně DPH s dotací od Ministerstva zemědělství
ve výši 70 %. Stavba byla dokončena 21. června. Druhou akcí je „Oprava kapličky v Bilině“
s osazením nového zvonu v celkové ceně 138.613 Kč včetně DPH s dotací od Ministerstva
zemědělství ve výši 70 %. Oprava bude dokončena do konce měsíce srpna. Obě stavby realizuje
firma Služby Města Milevska, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu. Zvon dodá a usadí
speciální odborná firma z Myslkovic u Tábora. Třetí - největší stavební akcí je investiční akce
s názvem „Výstavba skladu a garáže ve Veselíčku“. Na výstavbu tohoto objektu byla vybraná ve
výběrovém řízení firma Stavebniny Bernartice – Vladimír Charypar, která nabídla nejnižší cenu ve
výši 1,646.803 Kč včetně DPH. Jihočeský kraj nám v rámci Programu obnovy venkova schválil
dotaci ve výši 210.000 Kč. Od České spořitelny si na tuto investiční akci vezmeme úvěr ve výši
400.000 Kč s ročním úrokem 0,7 % a se splatností úvěru do 30. 6. 2018. Výstavba začne po
letošních poutích.
Kulturní akce pořádané v letních měsících a do konce roku budou probrány v jiné části novin.
Jako každý rok připomínám, že termín k zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu
z popelnic a poplatku ze psů byl 31. 5. 2016. Dosud nemají všichni místní občané a majitelé
rekreačních chalup tento poplatek zaplacen. Poplatek za prvního psa činí 50 Kč a za každého

dalšího 150 Kč. Platí se v té obci „kde pes štěká“. Proto využijte první prázdninový měsíc na
vyrovnání svých závazků vůči obci, abychom nemuseli přikračovat k administrativnímu vymáhání
dluhu.
Přeji vám všem příjemné prožití druhé poloviny letošního roku a pěknou dovolenou.
starosta obce
Jiří Lešek

Několik osobních poznámek ke knize o Veselíčku
Obec Veselíčko vznikla v roce 1960 sloučením do té doby samostatných vesnic - Veselíčko
a Bilina. A já mám vztah k oběma těmto vesnicím. Ve Veselíčku se narodil můj otec i děda a já
jsem se narodil jako Biliňák.
Stalo se, že jsem se při jedné příležitosti zastyděl, že o historii své rodné obce nic nevím.
Začal jsem tedy shánět co se dalo. Pomohli mi někteří Veseláci, něco jsem přečetl v obecní kronice
a něco jsem našel v některé literatuře. To jsem ještě vůbec nevěděl, že by historie Veselíčka mohla
být mým koníčkem. Se svými dosavadními poznatky jsem zajel za svým přítelem Vladimírem
Šindelářem, ředitelem Milevského muzea a zeptal jsem se ho, zda nezná nějakého historika, který
by se ujal bádání o historii naší obce. Vladimír se jen pousmál a řekl mi krutou pravdu: „Toho se
žádný historik neujme, protože tím nezíská ani slávu, ani peníze. Do toho se musí dát někdo
místní.“ (On to řekl tvrději.) A nabídl mi, že za dva dny jede do archivu do Třeboně, abych jel
s ním. Jel jsem. A tam mě čekalo další zděšení. Nechal jsem si předložit gruntovní knihu statku
Veselíčko, otevřel jsem jí a nic jsem nepřečetl. To písmo byly pro mne „hieroglyfy“.
V roce 2008 jsem slíbil tehdejšímu starostovi Jaromírovi Krškovi, že pro setkání rodáků
připravím publikaci o historii obce. To jsem měl pohromadě informace většinou opsané z cizích
textů. Kniha vyšla a já jsem byl mile překvapen obrovským zájmem nejenom Veseláků. Trochu
jsem se zastyděl, že v té brožurce je hodně informací opsaných a slíbil jsem si, že to musím
napravit. Koupil jsem si skripta s přepisy starých textů, abych se je naučil číst a začal jsem bádat.
V Třeboni je archiv statku Veselíčko, něco přes dva metry spisů. Ty jsem prolistoval, ale četl jen
některé, které mě zajímaly, a které jsem přečetl. V Národním archivu v Praze jsem hledal
v zemských deskách, rodopisných sbírkách aj. Aktuálnější informace jsem sháněl v archivu v Písku.
Atd., atd. Prostě mě to chytlo.
Netušil jsem, že bych mohl dát dohromady ještě jednu knížku a protože mi bylo líto
nechávat si nové informace pro sebe, tak jsem si založil WEB (www.veselicko.cz) a začal jsem tam
ukládat informace o historii Veselíčka, tak jak se mi je dařilo shromažďovat.
Všichni víme, že první písemná zmínka o Bilině je ze dne 6. ledna 1215. Jak se blížilo toto
výročí, tak jsem docházel k přesvědčení, že už by si to zasloužilo novou knihu, s rozsáhlejším
obsahem. V roce 2014 jsem přestal doplňovat WEB a začal jsem připravovat knihu. Měl jsem štěstí
na spolupracovníky. Jirkovi Peštovi, zástupci ředitelky píseckého archivu, jsem oznámil svůj úmysl
vydat novou knížku, a že v ní bude i jeho text o pivovaru. Jirka odmítl uveřejnění původního textu,
a popis historie pivovaru zcela přepracoval. V lednu 2015 se mě zeptal, jestli bude v knize listina
krále Přemysla Otakara ze 6. ledna 1215. Odpověděl jsem, že mám souhlas třeboňského archivu
s uveřejněním její kopie. Jirka mě ujistil, že tam musí být i přepis této listiny a pořídil jej. Považuji
přepis této listiny za nádhernou ozdobu této knížky. Jiří Pešta přečetl knihu před tiskem a upravil
několik historických formulací. Největší práci na konečné redakci knihy odvedl Vladimír Šindelář.
Ten knihu přečetl, opravil gramatiku a nakonec se mnou seděl u grafika Petra Hemaly při konečné
redakci.
Tak, a teď je to už rok, co je kniha vytištěná. Já se bojím jít někam do archivu, abych tam
nenašel něco, o čem by mě mrzelo, že v knize není. Přesto se občas najde někdo, kdo za mnou
přijde s obrázkem, nebo novou informací o historii Biliny a Veselíčka. Budu to vše dál
shromažďovat a zajímavé věci dál zveřejňovat. Tak neváhejte, a pokud něco najdete, tak se
pochlubte a přispějte ke všeobecné znalosti historie naší obce.
V Bilině 16. června 2016
Petr Fořt

Mateřáci ze „Staré pošty“ v roce 1950. Dva tu žijí stále, dva tu mají rekreační
objekty, ostatní se objevují občas… Fotografie Jana Parkose

Kulturní akce v druhé polovině letošního roku
Jak bylo zmíněno v úvodu novin, hlavní kulturní akcí v loňském roce bylo setkání rodáků dne 1. 8.
2015 u příležitosti 800 let první písemné zmínky o vesnici Bilina ze dne 6. 1. 1215. V letošním roce
žádné kulaté výročí nemáme. Kulturní a sportovní akce začnou o poutích následovně:
29. 7. v pátek – pouťová taneční zábava se skupinou „ Fantom “ z Milevska od 20.00 hod.;
30. 7. v sobotu – fotbalový zápas mužstev Veselíčka proti Bilině od 10.00 hod.;
30. 7. v sobotu – soutěž ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku od 12.00 hod.;
31. 7. v neděli - pouťové posezení při hudbě v Bilině od 10.00 hod.;
6.–7. 8. v sobotu odpoledne a v neděli od 10.00 hod. – pouťové atrakce p. Habicha ve Veselíčku;
7. 8. v neděli prodejní výstava rukodělných prací v jídelně ve Veselíčku od 10.00 hod.;
7. 8. v neděli – pouťové hudební vystoupení „Veselačky“ – p. Céza a spol. od 10.00 hod.;
27. 8. ( 3. 9.) – dle počasí v sobotu – dětský den – rozloučení s prázdninami na hřišti ve Veselíčku;
27. 8. v sobotu – turnaj v nohejbalu na hřišti ve Veselíčku od 14.00 hod.;
24. 9. v sobotu - Václavský výlov rybníka v Bilině od 14.00 hod.;
27. 11. v neděli - slavnostní rozsvícení vánočních stromků ve Veselíčku a v Bilině;
3. 12. v sobotu - Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku od 14.00 hod.;
9. 12. v pátek - setkání s důchodci v jídelně ve Veselíčku od 16.00 hod.;
10. 12. v sobotu – turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně ve Veselíčku od 10.00 hod. .
Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z prvního pololetí letošního roku.
Informace ze zasedání zastupitelstva
V prvním pololetí letošního roku se uskutečnila tři zasedání zastupitelstva naší obce. Program každého
zasedání zastupitelstva visí nejméně jeden týden před zasedáním ve vývěskách obce a na webových
stránkách 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.
Hlavními projednávanými body na zasedání zastupitelstva obce bylo provedení výběrového řízení
na zakázky týkající se vybudování cestiček na hřbitově, opravy kapličky v Bilině a výstavby skladu
a garáže ve Veselíčku. Na posledním zasedání dne 29. 6. zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na
dovážku obědů pro důchodce ve výši 10 Kč na jeden oběd, zabezpečení pouťových kulturních a
sportovních akcí, rozpočtové opatření na změny limitů u konkrétních rozpočtových položek a přijetí
úvěru na výstavbu skladu a garáže ve Veselíčku.
J. Lešek

Údržba veřejného prostranství
Stejně jako v loňském roce pracují pro obec v současné době 4 pracovníci, z toho jsou 3 pracovníci
od úřadu práce. Každý občan si může sám zhodnotit jak je naše obec uklizena a to včetně
uklizeného hřbitova, který se výrazně vylepšil novými cestičkami. Na hřbitov jezdí lidé za svými
zesnulými příbuznými z celé republiky i ze zahraničí. Proto na jeho údržbu a vylepšování klademe
takový důraz.
Na konci loňského roku jsme začali likvidovat skládku biologického odpadu u střelnice Hajek. Na
začátku letošního roku jsme likvidaci dokončili, na místo kde byla skládka jsme vysázeli
jehličnany, oplotili jsme ho a umístili ceduli „ZÁKAZ SKLÁDKY“. Žádáme občany, aby
jednorázový hmotný odpad z domácností neukládali například pod hráz rybníka nebo u Hajku či na
kraji lesa, ale odvezli ho do sběrného dvora do Bernartic. S městysem Bernartice máme na ukládání
tohoto odpadu v jejich sběrném dvoře smlouvu stejně jako na ukládání stavební sutě na skládce
v Bernarticích. Za odevzdání tohoto odpadu občané nic neplatí. Sběrný dvůr má otevřeno v úterý
10.00-14.00, ve čtvrtek 13,00-19.00, v sobotu 9.00-12.00. Skládka pro odvoz sutě je otevřena
oproti rybníku Pilný ve čtvrtek od 13.00 do 18.00 a v sobotu do 9.00 do 12.00 hodin. Bližší
podrobnosti včetně seznamu přijímaných odpadů lze najít na internetu zadáním do vyhledávače
„ Sběrný dvůr Bernartice“.
Václav Tomášek

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
Dne 22. 1. letošního roku se uskutečnila výroční schůze našeho hasičského sboru.
V předvečer Prvního máje jsme již tradičně postavili májku u hasičské zbrojnice ve Veselíčku,
opekli buřty a po setmění pak uspořádali pro děti stezku odvahy k dalšímu ohni do Hajku.
První červnová sobota byla ve Veselíčku a Bilině ve znamení svozu železného šrotu, který jsme
jako obvykle zajistili s pomocí techniky společnosti VETO Veselíčko.
V sobotu 25. 6. se v Branicích uskutečnila okrsková soutěž. Hodnotily se 2 nejlepší časy na
překážkové dráze a čas z požárního útoku každého týmu. Po bojovném výkonu všech zúčastněných
jsme se radovali z druhého místa, za vítězným mužstvem Stehlovic. Protože Stehlovičtí vyhráli
okrskovou soutěž potřetí za sebou, zůstává jim putovní pohár (věnovaný bratrem Ladislavem
Kotaškou starším) natrvalo.
Na letošní první pouťový víkend plánujeme tyto akce: V pátek 29. 7. na letním parketu taneční
zábava se skupinou Fantom. V sobotu 30. 7. na tomtéž místě mezinárodní soutěž ve vaření
kotlíkového guláše. Jménem našich hasičů Vás co nejsrdečněji zvu k nejen pasivní účasti na obou
kulturně společenských akcích.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška

Gratulace
patří novému občánkovi Lubošovi Petrovi z Veselíčka č. p. 8, narozenému 30. 5. 2016 a všem,
kdo v lednu až červnu letošního roku dosáhli významného životního jubilea. Jsou to:
65 let paní Miluše Procházková, pan Jan Hanes
75 let paní Božena Dvořáková
81 let pan Ladislav Dvořák
82 let paní Marie Petrová

85 let paní Marie Švejdová
86 let paní Anna Teplá
89 let pan Antonín Mála
90 let pan Miroslav Švejda
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Přednáška: Jak ženy vraždily v minulých stoletích
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Okrsková hasičská soutěž v Branicích

