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Vážení spoluobčané,
jako v předešlém roce vás chci jménem
svým a všech zastupitelů obce pozdravit
v tomto předvánočním vydání Našich
novin. Na volební období máme bohatý
program. Můžeme konstatovat, že se nám
akce naplánované pro letošní rok podařilo
splnit. Kromě akcí uvedených v programu
jsme provedli opravy a údržbu objektů jak
je uvedeno v článku místostarosty obce.
Vše je o penězích, ty jsou vždy „až“ na
prvním místě. Proto jsme v maximální
možné míře využili v letošním roce různé
dotace. S dotacemi je spojena velká
administrativa jak s jejich vyžádáním, tak
s jejich
vyúčtováním.
Jestliže
není
vyúčtování uděláno řádně a vše není podle
pravidel, tak vzniká velký problém a dotace
není proplacena v požadované výši. To má
pak nepříznivé dopady na budoucí finanční
hospodaření obce. Daňové příjmy jsou pro
obce dosti nízké. Jestliže obec chce udělat
trochu více pro svůj rozvoj, opravy

prosinec 2011
objektů, místních komunikací a zlepšení
vzhledu,
musí
dotace
od různých
poskytovatelů využívat. Proto i v příštím
roce půjdeme touto cestou.Více k tomu
v článku „Připravované projekty na rok
2012“. V tom článku píši i o ekonomických
vyhlídkách pro příští rok. Složitá
ekonomická situace bude mít dopady i na
nás občany. Je třeba se na ni připravit.
Přípravou nemyslím, že si na vánoční
nákupy a novoroční oslavy vezmeme
půjčky bez jistoty, že je budeme schopni
splácet. V loňském roce jsem k tomu
napsal do těchto novin článek s názvem
„Finanční gramotnost“.
Jsem rád, že se postupně zlepšují
vztahy mezi občany a dříve rozdělená obec
se stmeluje.
Přeji vám všem příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku pevné zdraví.
Ať se každému splní jeho přání.
Jiří Lešek
starosta obce

Silvestrovské a novoroční zvyky
Silvestr–něco málo z historie. Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže Silvestra I.
(Východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna). Dnes tolik oslavovaný svátek se
původně nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji. Datum 1. ledna sice jako první novoroční
den přijali křesťané spolu s juliánským kalendářem, ale konec kalendářního roku připadal
během staletí v jednotlivých zemích na různá data.
Kdo by neznal pranostiku: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ – měli bychom všechno uklidit,
abychom neměli žádné resty, ale nejdůležitější je: buďme na sebe milí a hodní !!! Pokud se
budeme cítit šťastní tento den, pak by se nám štěstí nemělo vyhýbat ani v celém novém roce.
Na závěr: - nejezte drůbež, ať vám štěstí neuletí
- na novoročním stole by neměla chybět čočka, aby se rozmnožovaly peníze
- ovárek z prasátka pro štěstí.
PF – novoroční přání, které patří k hezkému zvyku, což znamená Pour féliciter ( přání štěstí ).
Všem občanům Veselíčka i Biliny přeji v novém roce 2012 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky
a pohody.
Jana Nováková.

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 ve 2. pololetí roku
V měsíci říjnu byla dokončena oprava místní komunikace k Zárubům, kde byl položen nový
asfaltový povrch. Zároveň zde byl vyřešen dlouhodobý problém s odtokem vody což dělalo
velké problémy hlavně v jarním období. Myslím si, že velice pěkně a citlivě bylo upraveno a
osázeno prostranství vedle kostela. Bylo zde vytvořeno dvanáct nových parkovacích míst.
V návaznosti na úpravu tohoto prostranství byl zpracován projekt na přestavbu požární
zbrojnice, která by potom určitě lépe zapadla do nově upraveného prostranství. Další
parkovací místa v obci byla zřízena před obecním úřadem a vedle Rybárů, kde byla opravena
také část místní komunikace směrem k hrázi rybníka. U požární zbrojnice ve Veselíčku byly
osazeny nové plastové dveře. Dále bylo započato s opravou skladu ve školním dvoře, kde se
opravila a omítla přední stěna. Tato oprava by se měla dokončit v příštím roce.
Čekání na autobus zpříjemní občanům Biliny nově opravená čekárna. Zde jsme přistoupili
k celkové opravě střechy a vnějších i vnitřních omítek. Podobný vzhled by měly získat i
ostatní autobusové čekárny v katastru obce Veselíčko.
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.
V rámci poutí se uskutečnilo 7. srpna svěcení praporu a znaku obce za účasti pozvaných
hostů a občanů. Od 27. do 30. října jsme zabezpečovali celostátní sraz turistů – TAK 2011.
Václav Tomášek

Mikulášská nadílka
O svatém Mikuláši a mikulášských tradicích jsme psali před rokem. Letos se sešli rodiče a prarodiče s
malými dětmi v neděli 4. prosince v jídelně ve Veselíčku, aby viděli Mikuláše, anděla a čerty na vlastní
oči. Někteří nejmenší je viděli poprvé v životě. Děti odrecitovaly jednotlivě básničku a poté dostaly
nadílku v podobě balíčku se sladkostmi. Při nadílce došlo i k tomu, že starší a neposlušné děti byly
čerty odneseny do předem připraveného pekla, kde musely strávit určitou dobu. Domů se vracely děti
plné dojmů s očekáváním návštěvy Mikuláše, anděla a čertů druhý den - v pondělí přímo doma.
.

Setkání seniorů
V pátek 2. prosince se uskutečnilo v bývalé jídelně ve Veselíčku již tradiční
předvánoční setkání seniorů z Veselíčka a Biliny, pro které bylo připraveno malé pohoštění.
Nejprve všechny přítomné přivítal starosta obce Jiří Lešek a seznámil je s programem setkání.
Poté následoval program dětí z mateřské školky Branice, které měly připravené pásmo plné
básniček a písniček. Po přestávce vystoupil, stejně jako v předešlých letech, s poutavou
přednáškou z historie obce Veselíčka a Biliny Petr Fořt. Tuto přednášku doplněnou o
promítání starých fotografií z obce, dokumentů a obecních znaků
všichni se zájmem
sledovali.
Poté se o dobrou zábavu postarala místní kapela Veselačka, která všem zahrála
k poslechu i k tanci. Mnozí ze seniorů si rádi zazpívali známé lidové písničky. Podle ohlasů se
setkání líbilo. Budeme rádi, když se budeme s našimi staršími občany setkávat i na dalších
akcích pořádaných obcí.

Nabídka obědů pro seniory (důchodce)
Nabízíme obědy (polévka, hlavní jídlo – výběr ze dvou) v ceně 60 Kč z kuchyně pečovatelského domu
Domicil seniorů v Olešné. Obědy odebírají senioři v Křenovicích a Olešné. Pro začátek by se jídla dodávala
v úterý a ve čtvrtek, první nabídkové jídlo bude zdarma na domácnost. Je možno objednat na telefonu
číslo 603 708 440, kde Vám bude sdělen jídelníček.
Ludmila Bláhová

Připravované projekty na rok 2012
Pro příští rok máme podle schváleného programu naplánovanou výstavbu a opravu chodníků a
opravu místní komunikace v Bilině.
Na výstavbu nových chodníků máme již zpracovaný projekt. Jedná se o tři chodníky. Chodník
naproti poště by navazoval na stávající chodník u křižovatky silnic ve směru Milevsko - Bernartice a
Jestřebice – Křenovice. Dále chodník navazující na chodník u domu před Nováků ve směru k PF
nábytku a chodník k prodejně potravin. Problémem je, že pozemky podél silnice byly v dřívější době
předány i s komunikací státu – Jihočeskému kraji. Tak musíme před požádáním o stavební povolení
vyřešit s krajským úřadem Jihočeského kraje převod těchto pozemků do vlastnictví obce.
Na opravu místní komunikace v Bilině máme již souhlas odboru dopravy MěÚ Milevsko a
vyžádanou dotaci z programu obnovy venkova.
V programu na příští rok máme ještě rozšíření parkových míst v obci a odborné ošetření stromů na
letním parketu a v aleji u hřbitova. Parková místa jsme rozšířili vybudováním zpevněných ploch u
kostela a vedle cestičky k lávce u rybníka v letošním roce. Odborné ošetření stromů bude přicházet
v úvahu v případě, že k tomu bude k dispozici příslušná dotace a podle finanční náročnosti
spoluúčasti obce na projektech uvedených v předešlém odstavci.
Jak jsem uvedl v úvodnímu slovu vše záleží na objemu finančních prostředků, který budeme mít
k dispozici a částce, za kterou se podaří ve výběrovém řízení akce vysoutěžit. I při získání dotace je
vždy na každé akci nutná částečná spoluúčast obce.
V příštím roce začneme splácet úvěr ve výši 1,800.000 Kč, který jsme si museli vzít na opravu cesty
na samoty „ K Zárubům “a na zpevnění a úpravy ploch u kostela, u pošty a u lávky k rybníku. Úvěr
bude ze 75 procent splacen po obdržení platby dotace na uvedený projekt. Žádost o platbu jsme
podali 30. listopadu letošního roku. Výhodou je, že splátky úroků, které jsou 2,71 %, jsou ze 70ti
procent hrazeny z dotace.
Víme, jaká je dnes ekonomická situace v naší republice, v Evropě i ve světě. Proto se musíme
chovat při rozhodování o účelu čerpání finančních prostředků opravdu podle zásady „ opatrnosti “.
Nemůžeme dopustit zadlužení obce, které by nás přivedlo do dluhové pasti. Můžeme si dovolit úvěr
jen do výše, kterou jsme schopni splatit bez ohrožení provozních výdajů obce. Proto musí být
financování každého projektu i menší akce vždy řádně promyšlené a propočítané a pokud je to jen
trochu možné, vždy využít možnosti dotace.
Příští rok bude ekonomicky ještě náročnější než ten letošní. Náročnější bude pro stát, obce i občany.
Nepředpokládáme, že by se obci zvýšily daňové příjmy. Uzpůsobili jsme tomu i rozpočet obce na
r. 2012. Úřady práce již nebudou refundovat osobní náklady na mzdy pracovníkům, kteří v letošním
roce pracovali pro obce. Bude moci být využívaná jen tzv. veřejná služba osob evidovaných na úřadu
práce, které pobírají dávky v hmotné nouzi. I pro naší obec to bude mít dopady v údržbě obce, zvlášť
v kosení trávy, úklidu obecních ploch apod. Zvykli jsme si na to, že nám kolem domu uklidí a trávu
poseká obec. Budeme se muset vrátit zřejmě zase k tomu, že si kolem baráku uklidíme a trávu
posekáme sami. Případně podle potřeby obci pomůžeme i nějakou brigádou. Je řada obcí, kde se od
tohoto zvyku neupustilo a berou to jako samozřejmost. Z dobrovolných organizací bývají
nejaktivnější v obcích v tomto směru hasiči. Věřím, že tomu tak bude i u nás. Čím více si toho sami
uděláme, tím nám zbude více peněz na zvelebování obce.

Gratulace
patří letos všem, kdo v září až prosinci letošního roku dosáhli významného životního jubilea.
Jsou to:
65 let pan Jiří Janeček
65 let paní Marie Fuková
65 let pan Ing. Petr Fořt

v průběhu vánoc oslaví
50 let pan Ladislav Dvořák
80 let paní Zdeńka Pinkasová

Dne 25. srpna zemřela ve věku 91 let paní Božena Procházková.
Dne 3. prosince nás opustila po tragické události paní Václava Chajdrnová ve věku 64 let.

Vánoce ve farnosti Veselíčko
24. 12. – 22,30 hod. „Půlnoční mše svatá“
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
23. 12.
- 06,30 – 14,00 hod.
24 .12. – 26. 12. – zavřeno

27. 12. – 31. 12. – 07,30 – 11,00 hod.
2. 1. 2012 – zavřeno, inventura
- hospůdka na hřišti
24. 12. – po skončení půlnoční mše
25. a 26. 12. – 10,00-13,00, 19,00-21,00
27. - 30. 12. – 19,00 – 22,00
31.12. 2011
– 19,00 – 01,00
1. 1. 2012
- 10,00 – 13,00
V dalších dnech r. 2012
pátek a sobota – 18,00 – 22,00
neděle
- 10,00 – 13,00

Kulturní a sportovní akce v lednu až březnu 2012
Pátek 13. ledna 2012 18,30 hod. SETKÁNÍ PRO ŽENY aneb babský sněm
Malé občerstvení bude. Program - zajímavosti z kuchyně, co umí jíní a mohlo
by nás také zajímat – bude upřesněno.
Pátek 20. ledna 2012 HRY PO ŠKOLE – ping pong, dáma, twister, čas se upřesní.
Pátek 10. února 2012 HRY PO ŠKOLE – ping pong, dáma, twister atp.,čas se upřesní.
Pátek 9. března 2012 od 17,00 hod. – SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ S VESELAČKOU
aneb oslava MDŽ.

Dubnové akce - chystáme výlet do ZOO u Tábora - děti a jejich doprovod, další dle
vašich námětů.
Všechny akce - zajišťuje Bláhová

Turnaj ve stolním tenisu
Také v letošním roce se uskutečnil předvánoční turnaj ve stolním tenisu. V sobotu 17.prosince se v tělocvičně
ve Veselíčku zapojilo do hry celkem 7 účastníků. V kategorii mladších zvítězil Jan Richtr, druhý byl Viktor
Vaněk a třetí Václav Tomášek. Vzhledem k počtu zúčastněných si všichni dostatečně zahráli a zbyl čas i na
obíhačku. Tu s přehledem vyhrál Petr Pletka starší.
Z.B.

Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2012 přejí
všem čtenářům „Našich novin“ jejich autoři.
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Život v obci

Příchod Veselačky a hasičů při svěcení praporu a znaku obce

Hasičská soutěž o pohár starosty obce Veselíčka

V

VÁCLAVSKÉ POSEZENÍ V BILINĚ

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Čert u pekla na mikulášské besídce

Sraz turistů ve Veselíčku 30. 10. 2011

Více fotografií ze setkání turistů a života obce naleznete na
http://tomasekv.rajce.idnes.cz/

