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Vážení spoluobčané,
v záhlaví našich novin vidíme vlajku a znak naší obce. V dnešním úvodníku vás chci o symbolech a jejich
významu trochu poinformovat. Slovo symbol pochází z řeckého symbolon což v češtině znamená
poznávací znamení, emblém, značka, obraz. Původní význam symbolu sahá k starověku. V egyptském
prostředí znamenal symbol důkazný předmět pro uzavření smlouvy, identifikaci posla, přijetí peněz nebo
zboží. V pozdější době byl nahrazen pečetí.
Symbol je druh znamení. To je pak smysly vnímatelná skutečnost, která poukazuje na něco, co takto
vnímatelné není. Symboly máme ve filozofii, v estetice, v náboženství, v politice, ve sportu, v matematice
a v dalších odvětvích. V politice se často užívá symbolů. Symbolem je např. státní vlajka a státní znak.
Svůj symbol mají i rozličné ideologie ( nacismus hákový kříž, zelená barva pro islámské skupiny a
ekologické aktivisty ).
Obdobně jako jsou politické symboly, tak jsou obecní symboly. Vlajka a znak symbolizují obec jako celek.
Jsou významným prvkem její identity, a to zvlášť v současné době, kdy jsou hranice otevřeny volnému
pohybu a lokální zakotvení jedince a jeho sounáležitost s rodištěm či bydlištěm citelně ustupují do pozadí.
Vlajka a znak jsou v prvé řadě symbolem samostatnosti obce. Je proto vhodné, aby byly přítomny na
exteriérech veřejných budov v obci, na webových stránkách obce a v záhlaví obecních novin. Občané i
přespolní veřejnost se tak můžou s obecními symboly setkávat takřka na každém kroku a mohou si jejich
podobu zafixovat, ztotožnit se s nimi, nebo je alespoň vzít na vědomí. Nedílnou a v dnešním světě
v podstatě nezbytnou součástí prezentace obcí jsou webové stránky, kde se znak obce může představit
velice široké veřejnosti, včetně náhodných návštěvníků stránek. Důležité je, aby u prezentace vlajky a
znaku obce nechyběl jejich popis a výklad, aby mohla co nejširší veřejnost obecní symbolice porozumět.
Udělený symbol obce Veselíčko odpovídá následujícímu popisu:
Vlajka: Modrý list, v žerďové a střední části žluté slunce bez tváře, v páté šestině délky listu svislý vlnitý
bílý pruh.
Znak: V modrém štítě nad sníženým stříbrným vlnitým břevnem zlaté slunce. Barevné vyobrazení je
v pozvánce na poutě. A co vyjadřuje zobrazení naší vlajky a znaku? Již sám název obce vybízí k využití
ve formě mluvícího znamení. Až do počátku 17. století je obec v písemných pramenech uváděna jako
Veselí. Název Veselí vznikl ze staročeského „ veselé “, tj. označení pro radost a veselost. Zde bylo zřejmě
použito jako jméno přací – přání hojné veselosti obyvatel nově založené vsi. Přijatelným symbolickým
vyjádřením radosti je zářící sluneční kotouč, který je tak použit v roli mluvícího znamení. Příslušnost
sousední Biliny k obci je na vlajce vyjádřena svislým vlnitým bílým pruhem. Název Bilina je odvozen od
bílého potoka, kterému se dnes říká Bilinský.

Symboly naší obce navrhli pracovníci Prácheňského muzea v Písku pánové Prášek a Adámek
s podílem pana Doubka. Za obec se na přípravě podkladů podíleli paní Kotmelová a pan Fořt.
V loňském roce obec podala žádost a obecní symboly, vlajka a znak byly obci uděleny
rozhodnutím předsedkyně poslanecké sněmovny České republiky paní Miroslavy Němcové dne
6. prosince 2010. Do života obce budou symboly uvedeny dne 7. srpna 2011 jejich posvěcením
farářem Pius Zdeňkem Vágnerem. Slavnost začíná v půl jedenácté v parku u hřiště ve Veselíčku.
Na tuto slavnost jste všichni zastupitelstvem obce zváni.
Jiří Lešek
starosta obce
.

Správce sportovně-školícího a kulturního zařízení

Komise složená ze zastupitelů obce vybrala dne 29.6.2011 na funkci správce sportovně školícího
zařízení s pracovní náplní zaměřenou na údržbářské a úklidové činnosti v rozsahu pracovního
úvazku 7 hodin pracovního dne pana Jaromíra Krupku z Biliny.
Na funkci referenta zabezpečujícího kulturní a vzdělávací činnosti s průměrným pracovním
úvazkem 1 hodin denně vybrala komise paní Ludmilu Bláhovou z Veselíčka.

Údržba veřejného prostranství

V tomto čtvrtletí se pracovníci OÚ zabývali především údržbou veřejných ploch a sečením
trávy v obou obcích. Za tímto účelem byl zakoupen nový křovinořez Dolmar MS 4010. V rámci
dotace byl zakoupen příkopový mulčovač Ferri TM 46. Tento stroj by měl zabezpečit lepší údržbu
ploch podél cest a vodotečí. V lokalitě podél cesty k Zárubům, na dětském hřišti, na letním parketu
a za hřbitovní zdí byly za pomoci frézy Vermer SC 60 TX odstraněny pařezy. V rámci údržby
zeleně bylo provedeno odborné ošetření lípy v Bilině vedle požární zbrojnice. Tuto práci provedla
firma ARBRES.
Další práce se týkaly především údržby budov a zařízení. U jídelny byly vyměněny staré dřevěné
dveře za plastové. Na letním parketu byla opravena porušená podlaha u pódia. Dále byly opraveny
stěny a proveden jejich nátěr. Nový povrchový nátěr byl proveden také u budovy kabin a u buňky,
která slouží jako sklad ve sportovním areálu. Na konečném vzhledu areálu se svým návrhem podílel
ing. arch. Jan Hlavín. Dále bychom chtěli zapracovat na vzhledu autobusových čekáren, které
nejsou zrovna v uspokojivém stavu a nejsou dobrou vizitkou obce.
.Václav Tomášek

Nové investice a opravy v obci
V měsíci červnu nainstalovala firma SOVT Rádio Vodňany bezdrátový rozhlas a 19. tohoto měsíce
dva měřiče rychlosti. Akce byla v rozsahu 60 % dotovaná z prostředků kraje.
Hned po poutích v srpnu a září se začne s opravami místní komunikace k „ Zárubům “ a úpravami
tří ploch. Jedna je vedle kostela, kde se připraví stání pro dvanáct aut návštěvníků kostela, uprostřed
bude chodník s odpočívadlem – stůl a čtyři lavičky. Kolem bude cesta z mlatové prosívky. Plocha
před obecním úřadem se zpevní, dá se na ni zámková dlažba a připraví se stání pro dvě auta.
Poslední upravovaná plocha je u lávky vedle Rybárů. Tato plocha se též zpevní a dá se na ni
obalovaná drť a na část zatravňovaní tvárnice. Cesta k „ Zárubům “ se udělá z asfaltovým povrchem
a v horní části v délce 40 metrů se udělá ze štěrkového povrchu z důvodu přívalových vod od
Stehlovic. Po obou stranách cesty se upraví vodoteče a vybudují se dvě vodní propustě.
Tento celkový projekt je podle smlouvy financován z 90 % z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu ČR a 10 % k tomu přidá obec. Práce provede firma Hájek stavby s.r.o. Písek, která podle
nejnižší podané nabídky ve výši 1,129.292 Kč bez DPH vyhrála výběrové řízení.
jl

Z činnosti našich hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko se letos rozrostl o další čtyři mladé členy, kteří se zúčastnili
s našim týmem už čtyř kol Pohárové soutěže okresu Písek. Na těchto soutěžích jsme dosáhli těchto
výsledků: v Jehnědně 15. místo, v Dražící 9. místo, v Tálině 18. místo a v Milenovicích 16. místo.
Po těchto čtyř kolech pohárové soutěže máme 66 bodů a jsme na 15. místě z 30 soutěžících týmů.
Máme před sebou ještě 3 kola a to v Krči, v Milevsku a ve Skalách.
Letos se opět konala tradiční okrsková soutěž, kterou pořádala Okrouhlá. V této soutěži jsem se
umístili na 2. místě.
Rád bych pozval všechny občany jménem SDH Veselíčko na pouťovou zábavu pořádající
naším sborem a to tuto sobotu na letním parketu, kde zahraje skupina Fantom. Závěrem
prázdnin dne 3.9.2011 plánuje SDH ve spolupráci s obcí místní hasičskou soutěž o pohár starosty
obce.
Jako každý rok jsme před velikonocemi 16. dubna provedli sběr kovového šrotu. Letos se sběr
opravdu vydařil.
Na závěr těchto aktuálních aktivit našeho sboru bych chtěl moc poděkovat panu Ladislavu
Cíglerovi z Biliny za zapůjčení výkonnější stříkačky, která náš tým motivuje k lepším výsledkům.
S pozdravem starosta SDH Veselíčko
František Palán

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. Obci prospěje vyšší
účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce. Budeme vás zvát i místním rozhlasem.

Tradiční poutě ve Veselíčku
Veselíčko bylo známé tradičními a krásnými dvěmi poutěmi. První se konala na svátek svaté Anny
- tzv. mladá pouť a další týden byla tzv. stará pouť.
Obec byla na obě poutě plná atrakcí, dokonce byly i dohady o místo. Atrakce byly od Koutníků až
ke kostelu a i hráz byla obsazena kolotoči a spousty stánků s cukrovinkami, hračkami atd. Zhruba
do r.1952, než zde byla založena Zemědělská učňovská škola se konaly pouťové zábavy
v zámeckém parku. Parket byl u zámku na terase (naproti kotelně) a dokud nebyl internát tak byl
parket na tom místě. Byl obrostlý velkými stromy a byly tam moc krásné pouťové zábavy. Hrály
zde kapely jako známá kapela Františka Kmocha, Karla Valdoufa a kapela Juzka z Padačova.
Později byl vybudován parket na hřišti. Nejprve byl dřevěný v místech před vchodem do azylového
domu a v 60. letech se vybudoval parket na dnešním místě. O poutích tady byly zábavy v sobotu a
v neděli odpoledne.
Asi v 70.letech začaly poutě upadat, protože radním MNV začalo vadit, že musela být omezována
doprava v obci a chtěli, aby se poutě soustřeďovaly na hřiště, což se majitelům atrakcí nelíbilo a
nakonec to dopadlo s poutěmi špatně. Nikdo k nám nechce jezdit.
Dříve v obci bydleli majitelé těchto atrakcí: Emanuel Kopecký, který měl houpačky a střelnici
(bydlel nad paní J. Procházkovou), František Blüml, který měl kolotoč a střelnici ( zbouraný dům
vedle domu Bernotů ) a pan František Kopecký, který měl cukrovinky ( dům naproti domu p.
starosty ). Z naší obce také pochází rodina Lagronů, která vždycky zachraňovala naše poutě, dříve
s houpačkami a dětským kolotočem, později k nám jezdila jejich dcera Alena Nováková s dětským
kolotočem a pochopitelně se střelnicí.
Jana Nováková
Kulturní a sportovní akce v letním období 2011
Cvičení – ženy
Není pochyb o tom, že bychom se všichni o svá těla měli lépe starat a udržovat se v dobré kondici. Mnohý
z nás se nad výše uvedenou větou pousměje, nebo zamračí a hlavou mu letí celá řada myšlenek – nemám na
nic čas, pracuji celý den, celý den se nezastavím apod. Naše životy se stávají stále náročnější, jak při práci,
tak při zábavě a s tím se zvětšuje i zátěž našich svalů a kloubů. Abychom neskončili jako trosky, měli
bychom se snažit dozvědět, jak naše těla fungují, jak předcházet jejich poškození a jak postupovat, když se
něco „ porouchá “. Všechny ty bolístky pociťované v běžném denním životě, sice ve srovnání se závažnými
nemocemi mohou vypadat zanedbatelně, ale lidem, kteří jimi trpí, způsobují velké problémy. Právě tyto
problémy zaviní nejvíce nepříjemností a pracovních neschopností. Někdy stačí se jen protáhnout, projít,
rozhýbat se. V době prázdnin si všichni užíváme odpočinek, pěkné počasí a více volného času se svými
blízkými. Po prázdninách začínají dětem školní povinnosti a my se opět sejdeme na společném cvičení v naší
útulné tělocvičně bývalé základní školy. Přijďte mezi nás, protáhnout se, rozhýbat se a zároveň si
odpočinout. Od každodenních povinností, starostí a stresu. Těšíme se na sebe i na vás, kteří jste ještě nenašli
čas nebo tu správnou chuť zajít mezí nás. Začínáme již třetí rok měsícem zářím.
Za kolektiv všech cvičících žen
Markéta Kotmelová.

SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ I DĚTI :
Co zajímavého by jste chtěli, aby se ve Veselíčku dělo nebo konalo!?!
Návrhy můžete vkládat na do zabezpečené schránky ve školní jídelně nebo škole během poutí.
Poslední den v neděli 7.8.2011 budou nápady vyhodnoceny komisí a 3 nejlepší budou odměněny.
Odměny : Karkulčin košík s bábovkou a vínem, 4-násobný pozdrav z Plzně, a třetí je zatím tajemství.
Bláhová Ludmila

Stavění májky

Čarodejnice

DĚTSKÝ DEN

HASIČI

Srdečně Vás zveme na

Veselíčské poutě
MLADÁ POUŤ
Sobota 30.7.2011
13,00 - Nohejbalový turnaj na hřišti – viz. zvláštní pozvánka
14,30 – 16,00 Zábavné odpoledne pro děti – na parketu u hřiště
21,00 – Pouťová taneční zábava – hraje Fantom na parketu u hřiště
Neděle 31.7.2011
9,30 – 10,30 - Mše svaté Anny
10,00 - 12,00 – Hraje Veselačka – na parketu u hřiště
10,00 – 12,00 – Fotky z minulých poutí – bývalá škola
Pondělí 1.8. – neděle 7.8. 2011
Kolotoče a jiné atrakce

STARÁ POUŤ
Sobota 6.8.2011
10,00 - Pouťový turnaj starých gard – viz. zvláštní pozvánka
14,30 - 17,30 – Prodejní výstava rukodělných prací – školní jídelna
Malovaná trička, drátěné a papírové, výrobky, skalničky, patchwork, koření, bižuterie a jiné
18,00 - 19,00 – Prohlídka zámeckého parku s doprovodem – sraz zájemců u
brány do parku

Neděle 7.8.2011
09,00 - 11,00 – Prodejní výstava rukodělných prací – školní jídelna
Malovaná trička, drátěné a papírové, výrobky, skalničky, patchwork, koření, bižuterie a jiné

9,30 – 10,30 - Mše
10,00 - 13,00 – Hraje Veselačka na parketu u hřiště
10,30 - 11,30 – Vysvěcení praporu a znaku obce – u pódia v parku u hřiště
prapor

Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

znak

Nohejbalový turnaj Veselíčko OPEN
Pro neregistrované hráče
3. ročník
oblíbeného turnaje se uskuteční
30. 7. 2011 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: 736 532 311
Václav Kotmel tel: 721 024 515
Občerstvení zajištěno

POUŤOVÝ TURNAJ STARÝCH GARD
Srdečně jste zváni na tradiční pouťový fotbalový turnaj, který se bude konat
v sobotu 6. 8. 2011 na hřišti ve Veselíčku od 10 hodin.
Na programu dne jsou následující utkání: Veselíčko : Hrazánky
Sepekov : Hradiště
o 3. Místo
Finále
Hrát se bude na velkém hřišti 2 x 30 minut
K uskutečnění turnaje přispěli: Obec Veselíčko, Buzek Tomáš, Dolejší Radek, Fara Jindřich, Paukner Petr
a hlavní organizátor Tříska Jindřich

Občerstvení zajištěno

Gratulace
patří letos všem, kdo v době od 1.5. do 31.7.2011 dospěli k významnému životnímu jubileu. Jsou
to:
85 let pan Miroslav Švejda
60 let paní Miluše Procházková
84 let pan Antonín Mála
60 let paní Věra Trojášková
70 let paní Božena Dvořáková
50 let pan Luboš Mácha
Oslavencům přejeme a hrajeme s jejich souhlasem v místním rozhlasu.

Začátkem července nás opustila paní Božena Procházková ve věku nedožitých 91 let.
Obec má k 27.7.2011 192 obyvatel.
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