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Vážení spoluobčané,
čas utíká velmi rychle. Náhle je tu poslední rok tohoto volebního období. Dovolte, abych
Vás pozdravil jménem svým a všech zastupitelů obce v letošním prvním vydání Našich novin.
V minulém vydání Našich novin jsem psal o kulturních, sportovních a stavebních akcích,
které jsme uskutečnili v loňském roce. Hlavní stavební akcí byla komplexní oprava bytu v přízemí
školy ve Veselíčku. Práce s tímto spojené provedla firma Stavebniny Bernartice – Vladimír
Charypar. Oprava byla dokončena a byt zpět převzat dne 25. listopadu. Byt byl předán na konci
měsíce března 2018 nájemkyni paní Věře Nídlové, která nabídla nejvyšší měsíční nájemné a
uhradila i jistotu nájemného. Druhou akcí byla výměna 7 ks oken a vchodových dveří na budově
obecního úřadu. Tuto zakázku zrealizovala firma Ing. David Malát ze Záhoří. Dotace na obě akce
byly vyúčtovány včas.
Z kulturních akcí jsme v měsíci prosince 2017 rozsvěcovali vánoční stromky v Bilině a ve
Veselíčku, pro děti jsme připravili vánoční besídku a setkali jsme se s našimi důchodci a připravili
jsme pro ně kulturní program. V prvním pololetí letošního roku jsme 1. dubna uspořádali v kostele
velikonoční smyčcový koncert pod vedením pana Vlčka, za účasti operních zpěvaček. Jako každý
rok dne 30. dubna hasiči stavěli májku u hasičské zbrojnice a na Hajku proběhlo pálení čarodějnic.
Májku se bohužel nepodařilo do rána uhlídat. Nějací škoditelé v duchu dávné tradice májku podřízli
a odvezli si trofej. Dne 19. května jsem se zúčastnil soutěže „Bernartický sekáč“.
Dne 30. 6. 2018 se uskutečnil turnaj v nohejbalu na hřišti ve Veselíčku.
Ze stavebních akcí máme v letošním roce provést první etapu opravy střechy na bývalé
škole. Na tuto akci jsme dostali pro letošní rok dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje ve výši 230.000 Kč. Ve výběrovém řízení zvítězila pro tuto zakázku firma Střechy-perfekt
s.r.o. ze Zbelítova, která podala nejnižší nabídku ve výši 1,106.557 Kč včetně DPH na opravu celé
střechy. Příští rok proběhne druhá – poslední etapa této akce s vyžádáním další dotace. Mimo
plánované akce jsme provedli s částečným uznáním reklamace opravu místní komunikace v Bilině
s pokládkou žlabovnic a provádí se oprava plochy mezi domy p. Ciglera a p. Vlny v Bilině. Každá
tato akce bude stát přibližně 130.000 Kč včetně DPH.
S Veselíčkem je historicky spojená i pošta. Pošta sídlí v budově obecního úřadu.
V posledních letech je tlak od České pošty s. p. na převedení malých - ztrátových pošt pod obecní
úřady nebo je nabízí k umístění do obchodu v obci – většinou COOP Jednotě. Takto převedená
pošta se nazývá Pošta Partner. Tato pošta zabezpečuje všechny poštovní služby jako normální
pošta. Nemusí dělat různé nadstandardy v podobě uzavírání pojištění, spoření, penzijních produktů
a půjček. Organizačně je tato pošta začleněna do obecního úřadu nebo jiného subjektu, který ji
provozuje. Stát prostřednictvím České pošty s.p. přispívá na provoz této pošty.
Naší obci byla oficiální nabídka učiněna manažerkou České pošty s. p. dne 30. 5. 2018.
Nabídku jsme prostudovali a předložili k rozhodnutí zastupitelstvu obce dne 28. 6. 2018.
Zastupitelstvo obce se problematikou pošty zabývalo na pracovním jednání a pak na samotném 29.
řádném zasedání. Zastupitelstvo rozhodlo, aby se v končícím volebním období pošta nezačleňovala
do struktury obecního úřadu. Hlavní důvody pro toto rozhodnutí jsou jak ekonomické – pro obec by
provoz této pošty činil měsíční ztrátu 8.000 Kč, tak i personální, protože obec musí zabezpečit
provoz pošty svým odborně připraveným pracovníkem a řešit jeho zastupitelnost, protože poštu
nelze z důvodu dovolené, nemoci, či z jiných důvodů dočasně uzavřít. Případné pokračování řešení
této problematiky necháme na nové zastupitelstvo.

Jak jsem uvedl v úvodu, končí volební období 2014 – 2018. Volby do zastupitelstev obcí
budou ve dnech 5. - 6. 10. 2018. Kandidátní listiny musí být odevzdány na Městský úřad do
Milevska do 31. července 2018. Co se nám podařilo za poslední dvě volební období v obci udělat
s vyjádřením číselných hodnot, je uvedeno v samostatné tabulce uvnitř novin.
Připomínám, že termín k zaplacení poplatku za odvoz odpadu z popelnic a poplatku ze psů
byl 31. 5. 2018. Dosud nemají všichni místní občané a majitelé rekreačních chalup tento poplatek
zaplacen. Proto využijte prázdninové měsíce 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

Kniha po třech letech
V roce 2015 vyšla, u příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o Bilině, kniha „Z dějin
obce Veselíčko“. Ani po třech letech se nenašlo mnoho dalších informací, které by stály za
uveřejnění a popravdě, ani jsem je moc nehledal.
Přesto: V knize jsou dva překlepy, které si laskavě opravte. Na straně 79 vlevo dole má být
místo „v prosinci 1818‟ správně „v prosinci 1918‟. Na straně 227 je nesprávně zapsán majitel
fotografie. Místo „Tonšer‟ má být správně „Tošner‟. A ještě jedna maličkost. Ten rybník na straně
308 se prý jmenuje Pilný a ne Pilák.
Teď k novým doplňkům. Na internetu se objevila kartotéka fenomenálního historika
Augusta Sedláčka (http://www.augustsedlacek.cz/), která obsahuje 450 tisíc lístků s jeho
genealogickými a topografickými záznamy z Čech a Moravy. Najdou se tam i poznámky k našim
vesnicím a můžeme tedy některé údaje upřesnit.
Na straně 18 naší knížky je uvedeno, že Bohuslav Kalenice si půjčil od Adama ze
Šternberka 2000 kop grošů míšenských. Půjčka je zapsaná v deskách zemských v roce 1610 a to je
zaznamenáno v naší knize. August Sedláček má ve svých poznámkách, že o půjčce se jednalo už
v roce 1602 a pravděpodobně již v tom roce Bohuslav Kalenice půjčku dostal. Nevím, kde August
Sedláček údaj o roce 1602 sebral, ale věřím mu. Stávalo se, že na zápis do zemských desek se
dostalo někdy po více letech. A podobně je to s darováním domu v Táboře. Sedláček má ve svých
poznámkách: „1597 – Johanka Tetourová ze Rzavého vyznává, že dává dům svůj dcerám svým
Bohuslavině a Anně Tetourkám.‟ V další poznámce Sedláček uvádí: „1602 …Bohuslavina
Kalenicová z Tetova dům svůj po Johaně Tetourové mateři své dává Bohuslavovi Kalenicovi
z Kalenic a na Veselí, manželu svému.‟ A to bylo krátce po svatbě. I to je věrohodnější než v knize
uváděný rok 1625. Mimochodem, sestry Bohuslavina a Anna Tetourovy se provdaly za bratry
Bohuslava a Oldřicha Kalenice.
Na straně 153 naší knihy je uvedeno, že z matrik nemůžeme zjistit, kdy se začalo na našem
novém hřbitově pohřbívat. To je pravda, ale podle náhrobního kamene zazděného do západní zdi
nového hřbitova, byl asi prvním pohřbeným dne 29. června 1882, tedy v den, kdy byl tento hřbitov
posvěcen, Antonín Fuka, truhlářský tovaryš z Branic č. 5. Podle matriky zemřel ve věku 26 let dne
26. června 1882. Na náhrobku je zapsáno úmrtí 15. června 1882 a věk 25 let. Nápis na tomto
náhrobku překrývá starší nápis, dnes již prakticky nečitelný. Bylo by dobře, kdyby se našel někdo,
kdo by nám to rozluštil. Zdá se, že nápis se jménem Antonína Fuky byl pořízen dlouho po Fukově
pohřbu a jeho tvůrce si již přesně nepamatoval data. Navíc použil starší náhrobek, a pouze jej
přemaloval.
Paní Veronika Bezděková Jíchová se dlouhodobě zabývá historií a genealogií rodu
Chlumčanských. Využila některé informace z naší knihy a samozřejmě nám poskytla doplňující
informace k naší knize. Tady je její doplněk ke straně 222: Jan Nepomuk Chlumčanský, který
v roce 1784 prodal Veselíčko svému švagrovi Josefu Bretfeldovi, se zúčastnil bitvy mezi Rakušany
a Francouzi o Dornik a Mons. Rakušané bitvu 30. 4. 1792 vyhráli, ale poručík Jan Chlumčanský to
odnesl zraněním, po kterém ochrnul. Zbytek života pak strávil v Poděbradech na císařském zámku,
kde byli ubytováni penzionovaní důstojníci. Jan zemřel 22. 6. 1800 a 24. 6. 1800 zde byl pohřben.
Doplněk ke straně 224: Ve zdi kostela v České Skalici je „náhrobek‟ připomínající smrt
Konstantina Nádherného, bratra pozdějšího majitele Veselíčka Emila Nádherného. Na kameni je

následující zápis: „Konstantin Nádherný rytíř z Borutína c. k. kadet v 5. Feldjager-Batalion, padl ve
věku 20 let v bitvě u České Skalice 28. června 1866 v rakousko - pruské válce.‟
Na závěr malé postesknutí. Stále jsem neviděl fotografii nebo obrázek bilinské cihelny. Moc
mi chybí i fotografie aleje jilmů podél silnice z Veselíčka do Branic. Zdá se, že se nezachoval ani
obrázek fasády domu čp. 4 ve Veselíčku s postavami muže a ženy v krojích. Vím, že existuje
pohlednice Veselíčka s obrázkem návsi s domy vedle rybníka, tu také nemáme. Určitě se může najít
ještě mnoho dalšího a tak hledejme.
5. 6. 2018, Petr Fořt
Kulturní akce v druhé polovině letošního roku
Kulturní a sportovní akce začnou o poutích následovně:
28. 7. v sobotu - pouťové posezení při hudbě v Bilině od 14.00 hod.;
3. 8. v pátek – pouťová taneční zábava se skupinou „ Fantom “ z Milevska od 20.00 hod.;
4. 8. v sobotu – oslava 120 let založení SDH ve Veselíčku od 10.00 hod.
4. 8. v sobotu - soutěž ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku od 12.00 hod.;
4.–5. 8. v sobotu a v neděli - pouťové atrakce p. Habicha ve Veselíčku od 10.00 hod.;
5. 8. v neděli - fotbalový zápas Veselíčko – Bilina na hřišti ve Veselíčku od 10.00 hod.;
5. 8. v neděli - prodejní výstava rukodělných prací v jídelně ve Veselíčku od 10.00 hod.;
5. 8. v neděli - pouťové hudební vystoupení „Veselačky“ – p. Céza a spol. od 10.00 hod.;
1. 12. v sobotu - slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Bilině;
2. 12. v neděli - Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku od 14.00 hod.;
2. 12. v neděli - slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Veselíčku;
7. 12. v pátek - setkání s důchodci v jídelně ve Veselíčku od 16.00 hod.
Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z prvního pololetí letošního roku.

Informace ze zasedání zastupitelstva
V prvním pololetí letošního roku se uskutečnilo pět 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 obecním úřadu a z posledního
zasedání visí na vývěskách obce vždy až do nového zasedání zastupitelů.
Hlavními
projednávanými body na zasedání zastupitelstva obce byly - prodej části obecního pozemku paní
Daně Kolářové, přidělení opraveného bytu v bývalé škole paní Věře Nídlové, zabezpečení
velikonočního koncertu v kostele dne 1. 4. 2018, Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce
za r. 2017, projednání nových pravidel k ochraně osobních údajů ( GDPR ) a jejich zabezpečení,
zabezpečení prvomájových oslav, vyhodnocení výběrového řízení na opravu střechy na bývalé
škole ve Veselíčku, projednání nabídky České pošty s. p. k začlenění pošty ve Veselíčku do
struktury obecního úřadu a zabezpečení pouťových akcí v Bilině a ve Veselíčku.
J. Lešek

Údržba veřejného prostranství
V letošním roce pracují pro obec 4 pracovníci, z toho jsou 3 pracovníci od úřadu práce.
Připomínám, že jednorázový hmotný odpad z domácností jako jsou různé matrace, židle,
apod. se odváží do sběrného dvora v Bernarticích. 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 hod., ve čtvrtek 13.00-19.00 hod. a v sobotu 9.00-12.00 hodin. Skládka pro odvoz sutě
je otevřena oproti rybníku Pilný ve čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod. 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“ a na obecní vývěsce.
Václav Tomášek

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
Dne 20. 1. letošního roku se uskutečnila výroční schůze našeho hasičského sdružení.
V předvečer Prvního máje jsme již tradičně postavili májku u hasičské zbrojnice ve Veselíčku,
opekli buřty a po setmění jsme společně s našimi dětmi našli odvahu a vydali se pozdravit sousedy
k dalšímu ohni do Hájku.
Svoz železného šrotu jsme zajistili v sobotu 14. dubna.
V sobotu, dne 9. 6. se uskutečnila okrsková soutěž. Naše družstvo se po dlouhých letech
nezúčastnilo. Věřím, že při příštím okrskovém měření sil v požárním útoku opět soupeře náležitě
potrápíme.
Na letošní druhý pouťový víkend jsme připravili několik kulturních akcí:
- V pátek 3. 8. se na letním parketu uskuteční taneční zábava se skupinou Fantom.
- Na sobotu 4. 8. připadá 120-té výročí od založení SDH Veselíčko. K příležitosti oslavy tohoto
významného jubilea jsme na dopoledne (od 10:00 hodin) zajistili na fotbalovém hřišti ukázky
historické (ruční i motorové) a novodobé hasící techniky. Odpoledne bude na letním parketu
uspořádán třetí ročník mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového guláše.
Jménem našich hasičů jsou všichni sousedé a naši příznivci zváni k účasti.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška
Založení SDH ve Veselíčku
V období konce minulého 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)
Těmto občanům, těmto prvním hasičům vděčíme za to, že položili základy hasičství v naší
obci. Oni první pochopili, jak je důležitá ochrana mnohdy skrovného majetku.
Jejich snaha byla korunována zdarem, spolek žil a získával pochopení ostatních občanů. Za
přispění movitějších občanů a z výtěžků sbírek zakupuje první vybavení, stříkačku a buduje zázemí
v podobě hasičského skladiště.
Spolek nabývá na vážnosti a to i účastí vážených občanů ve funkcích Sboru dobrovolných
hasičů. Členové spolku se vzájemně oslovují "příteli" nebo později "bratře"……
Více zde: https://sdhveselicko.webnode.cz/o-nas/
Převzato z publikace: 100 let Sboru dobrovolných hasičů ve Veselíčku, autor: Ing. Václav Bohatý

Gratulace patří všem, kdo v lednu až červnu letošního roku dosáhli životního jubilea. Bez udání
věku to jsou:
pan Ladislav Dvořák - st., paní Marie Hynoušová, paní Marie Švejdová, paní Blanka Hřebejková,
paní Věra Pletková, paní Anna Teplá, paní Marie Petrová, pan Zdeněk Kašpar - st., pan Jaroslav
Kořánek, paní Dagmar Stráňková, pan Zdeněk Kukrál, pan Miroslav Švejda, pan Václav
Hemmer, paní Jana Sýkorová, paní Ludmila Peřinová a paní Zdeňka Hemmerová.
Opustili nás - dne 1. 6. 2018 nás navždy opustil bývalý tajemník a předseda místního národního
výboru a starosta naší obce pan Jaroslav Kubeš.
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Přehled akcí, hodnota díla a poskytnuté dotace od roku 2011 do roku 2018
Rok
2011

Název akce
Oprava cesty na samoty a výstavba 3 parkovacích ploch ve Veselíčku
Oprava čekárny v Bilině
Oprava pódia a kabin na hřišti ve Veselíčku
Bezdrátový rozhlas ve Veselíčku a v Bilině
Ukazatelé rychlosti ve Veselíčku

Poskytovatel
dotace
MZe - SZIF
----Jčk - POV
Jčk - POV

Hodnota
díla
1,834.030
32.190
63.801
262.068
55.000

Dotace Kč

2012

Oprava MK a vjezdů v Bilině
Oprava čekáren ve Veselíčku
Odpočinkové místo ve Veselíčku

Jčk - POV
Jčk - POV
SOM

464.696
94.058
80.000

150.000
45.000
60.000

2013

Výstavba a oprava chodníků ve Veselíčku
Oprava fasády jídelny a skladu ve Veselíčku
Prvotní náklady po povodni ve Veselíčku a v Bilině
Oprava chodníku ve Veselíčku a cest a vjezdů v Bilině - povodeň
Materiál pro hasiče po povodni – Veselíčko

Jčk - POV
--Jčk-povodně
Jčk-povodně
Jčk-povodně

274.982
85.000
55.000
262.000
66.000

137.000
--51.000
161.000
66.000

2014

Oprava hasičské zbrojnice ve Veselíčku
Výměna oken v jídelně ve Veselíčku

Jčk - POV
Jčk - POV

320.000
175.000

130.000
70.000

4,123.825
3,364.583
759.242

2.447.627
2,190.327
257.300

289.190
142.538
82.000

150.000
30.000
---

Celkem za roky 2011 – 2014
Z toho - akce pro Veselíčko
- akce pro Bilinu

- 15 akcí
- 13 akcí ( 3 společné )
- 5 akcí ( 3 společné )

1,387.627
----157.000
33.000

2015

Oprava hřbitovní zdi a márnice v Bilině
Oprava zdi dětského hřiště ve Veselíčku
Pamětní desky do Biliny – 800 let

Jčk - POV
Jčk - POV
---

2016

Studie odtokových poměrů a čištění rour z rybníka ve Veselíčku
Vybudování cestiček na hřbitově v Bilině
Oprava Kapličky v Bilině + nový zvon
Výstavba skladu a garáže ve Veselíčku

Jčk-povodně
MZe-SZIF
MZe-SZIF
Jčk - POV

157.270
208.848
138.613
1,646.803

129.975
146.194
97.029
210.000

2017

Oprava bytu v bývalé škole ve Veselíčku
Výměna oken a vchodových dveří na obecním úřadu ve Veselíčku

Jčk - POV
Jčk - POV

1,044.716
103.140

170.000
50.000

2018

Výměna krytiny a latí na bývalé škole ve Veselíčku – 1. etapa
Oprava místní komunikace a vjezdů v Bilině

Jčk - POV
---

550.000
260.000

230.000
---

Celkem za roky 2015 – 2018
Z toho – akce ve Veselíčku
- akce v Bilině

- 11 akcí
- 6 akcí
- 5 akce

4,623.118
3,644.467
978.651

1,213.198
819.975
393.223

Celkem za r. 2011 – 2018
Z toho - akce ve Veselíčku
- akce v Bilině

- 26 akcí
- 19 akcí ( 3 společné )
- 10 akcí ( 3 společné )

8,457.753
6,719.860
1,737.893

3,660.825
3,010.302
650.523

1,459.900
678.879
781.021

800.000
373.000
427.000

666.000
3,520.000

666.000
1,634.195

2001- Opravy budov a místních komunikací celkem 7 akcí
2010
z toho - Veselíčko
- 3 akce
- Bilina
- 4 akce

Jčk - POV

2002 Likvidace škod po povodni, pokládka žlabovnic ve Veselíčku a v Bilině Jčk-povodně
2008- Oprava školy a jídelny ve Veselíčku. Dotace měla být vyúčtovaná v roce MZe - SZIF
2010 2009, Vyúčtovaná byla až v prosinci 2010.

2018 ČARODĚJNICE

KONCERT V KOSTELE

ZASTOUPENÍ VESELÍČKA NA BERNATICKÉM SEKÁČI

NOHEJBAL

