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Vážení spoluobčané,
jménem svým a všech zastupitelů obce si vás dovoluji pozdravit v letošním prvním vydání Našich
novin.
V minulém – prosincovém vydání Našich novin jsem psal o kulturních, sportovních a stavebních
akcích, které jsme uskutečnili v loňském roce a o volbách do obecního zastupitelstva s uvedením
jmen kandidujících občanů, kteří byli do zastupitelstva obce zvoleni.
Z kulturních akcí jsme v měsíci prosinci 2018 rozsvěcovali vánoční stromky v Bilině a ve
Veselíčku, pro děti jsme připravili vánoční besídku, setkali jsme se s našimi důchodci a připravili
jsme pro ně kulturní program. V prvním pololetí letošního roku jsme 22. února uspořádali výklad
s besedou s panem Pavlem Kašparem z Malšic na téma „Ruskem křížem krážem na místa kam se
nejezdí“ a 22. března jsme uspořádali výklad s besedou s panem Vladimírem Šindelářem-ředitelem
Milevského muzea na téma „Atentáty v dějinách Československa“. Jako každý rok dne 30. dubna
hasiči stavěli májku u hasičské zbrojnice a na Hajku proběhlo pálení čarodějnic. Dne 18. května
jsem se zúčastnil soutěže „Bernartický sekáč“.
Ze stavebních akcí jsme v letošním roce již provedli druhou etapu opravy střechy na bývalé škole.
Na tuto akci jsme dostali pro letošní rok dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve
výši 300.000 Kč. Opravu provedla firma Střechy-perfekt s.r.o. ze Zbelítova, která ve výběrovém
řízení provedeném v loňském roce zvítězila a byla vybrána pro tuto zakázku s nabídkou ceny ve
výši 1,106.557 Kč včetně DPH na opravu celé střechy. Vyúčtování dotace pro letošní rok bylo
provedeno začátkem měsíce července. Mimo plánované akce jsme provedli dodavatelsky firmami
Služby Města Milevska s.r.o. a Jihokámen, výrobní družstvo Písek pokládku nových kamenných
schodů ke kapličce v Bilině. Tato akce stála celkem 108.420 Kč včetně DPH.
S Veselíčkem je historicky spojená i pošta. Pošta sídlí v budově obecního úřadu. Již v loňském roce
jsme řešili nabídku od České pošty s. p. na převedení naší pošty pod obecní úřad jako Poštu Partner.
Tato pošta zabezpečuje všechny poštovní služby jako normální pošta. Nemusí dělat různé
nadstandardy v podobě uzavírání pojištění, spoření, penzijních produktů a půjček. Stát
prostřednictvím České pošty s. p. částečně přispívá na provoz Pošty Partner.
Naší obci byla oficiální nabídka učiněna opětovně manažerem České pošty s. p. dne 6. 6. 2019.
Nabídku jsme prostudovali a předložili k rozhodnutí zastupitelstvu obce dne 27. 6. 2019.
Zastupitelstvo obce se problematikou pošty zabývalo na pracovním jednání a pak na samotném
7. řádném zasedání. Zastupitelstvo rozhodlo, aby se 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 a odbornou přípravu, protože poštu
nelze z důvodu dovolené, nemoci, či z jiných důvodů dočasně uzavřít.
Hlavní akcí obce pro letošní a příští rok je zpracování nového Územního plánu Veselíčka. Práce na
této akci se rozběhly. Zpracovatelem plánu je pro naši obec Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch.
Jaroslav Daněk z Českých Budějovic.
Přehled kulturních akcí ve druhé polovině letošního roku je uveden v samostatné části novin.
Připomínám, že termín k zaplacení poplatku za odvoz odpadu z popelnic a poplatku ze psů byl
31. 5. 2019. 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 s případným využitím exekutora.
Přeji vám všem příjemné prožití druhé poloviny letošního roku, hezkou dovolenou a prázdniny.
Starosta obce
Jiří Lešek

Josef Bretfeld
Před rokem, v červenci 2018, jsem v „Našich novinách‟ uveřejnil článek s některými
doplňujícími informacemi ke knížce „Z dějin obce Veselíčko“. Nyní, po roce, je tu další doplněk.
Veselíčkem prošel, vedle jiných šlechtických rodů, i rod Chlumčanských. A dějiny tohoto
rodu si zvolila jako předmět rigorózní práce na Filozofické fakultě Karlovy university Veronika
Bezděková. Tehdejší práci uzavřela Chlumčanskými ze začátku 18. století a nyní, po svatbě jako
Jíchová, v práci pokračuje. Dostala se ve svém bádání ke dvěma majitelům Veselíčka v letech 1751
až 1784, Antonínu a jeho synovi Janu Nepomuku Chlumčanským. Navíc zcela důsledně zpracovává
i příbuzné Chlumčanských a tak bádá i v rodu Bretfeldů. Jen připomenu, že Josef Bretfeld, majitel
Veselíčka od roku 1784 byl manželem Anny, rozené Chlumčanské, dcery Antonína a sestry Jana
Nepomuka. Paní Jíchová na mne našla kontakt prostřednictvím stránek www.veselicko.eu a já jsem
jí poskytl množství informací o šlechtických rodech Schwartzenwolfů, Chlumčanských a Bretfeldů,
tedy to co jsem zjistil v matrikách, archivech aj. Asi jsem jí byl užitečný. A paní Jíchová mi to vrací
tím, že pokud zjistí něco, co souvisí s Veselíčkem, tak to mám okamžitě v mailu.
Teď mi poslala informace o Josefovi Bretfeldovi a jeho předcích. Já jsem při psaní knihy
vycházel z údajů Dobřenského rodopisné sbírky z Národního archivu. Chtěl jsem sice najít narození
Bretfelda v matrikách, ale neuspěl jsem. Neměl jsem důvod Dobřenskému nevěřit a tak jsem předky
Josefa Bretfelda od Dobřenského opsal do knihy o Veselíčku: „Josef František Antonín Bretfeld
pocházel z Českého Krumlova. Rodina Bretfeldů se připomíná v Čechách již od 17. století, kdy
dvorní falckrabí Šimon Brosius Horštejnský z Horštejna dne 20. března 1641 povýšil Michaela
Praga, purkmistra a primátora v Českém Krumlově do stavu šlechtického s přídomkem z
Pregsfeldu. Jeho syn Severin Johann Preg z Pregsfeldu obdržel listem daným ve Vídni dne
18. 3. 1696 říšský stav rytířský současně s novým přídomkem „z Bretfeld“, který pak rodina užívala.
To byl děda Josefa Bretfelda. Rodiči Josefa Bretfelda byli Johan Georg Franz rytíř von Bretfeld z
Českého Krumlova a Veronika von Herguet.‟ Konec citátu z knížky.
Paní Veronika Jíchová někde vypátrala, že se Josef Bretfeld narodil v Neudorfu. A teď co
dál zjistila o jeho narození a co mi napsala:
„Tak mám pro vás dodatečně vánoční dárek - který jsem částečně já sama dostala od
nepomuckého archiváře Červenky. Líčila jsem mu v prosinci, jak nemůžu ten zatracený
bretfeldovský Neudorf najít a jestli by se nedalo něco najít přes Josefova bratra Jana Bretfelda,
kněze, protože mi říkal, že našel repertář úmrtí kněží. Tak jsem ho před pár dny prosila o signaturu
na něj. Tu mi nedal, místo toho mi v něm našel záznam o Janově úmrtí v květnu 1788 a taky o jeho
narození. Zase Neudorf, ale Neudorf bei Görkau, u Jirkova, a hned mi ho identifikoval jako farní
ves lobkovického panství Jezeří - Nové Sedlo nad Bílinou. Našel mi i jeho narození i sňatek jeho
rodičů, jeho sourozence jsem zpětně dohledala sama včetně Josefa Bretfelda 1731.‟
Josef František Antonín Bretfeld se tedy narodil 6. 5. 1731 v Neudorfu neurozeným
rodičům. Otec Johan Georg Bretfeld a matka Veronika Herguet jsou pravdiví, ale jejich tituly i
předci už ne.
A teď proč byly údaje o 7 předcích Josefa Bretfelda podle Veroniky Jíchové zfalšovány:
„Poprvé se „upravené‟ informace objevily v rodokmenu Terezie Lažanské, dcery Josefa Bretfelda,
pro účely udělení řádu hvězdového kříže. Ten mohly dostat jen ty šlechtičny, které měly mezi předky
osm šlechticů z matčiny i otcovy strany, celkem šestnáct. U matky Marie Anny Chlumčanské
problém nebyl, jenže pokud byl Josef Bretfeld neurozený a nově povýšený, tak ze strany otce žádní
urození předkové nebyli. Terezie by ostrouhala - pokud by se nedoložilo, že Bretfeld pocházel ze
šlechtického rodu. Je jasné, že motivace k upravení rodokmenu byla značná.‟ Také Dobřenský pak
věřil oficiálním informacím o Bretfeldech.
Takže, berme to tak, že v naší knize je oficiální rodokmen Josefa Bretfelda. Ten pravdivý
nám zjistila paní Veronika Jíchová a resumé: I za starého Rakouska se podvádělo. Paní Jíchová
zatím našla v matrikách dva bratry a čtyři sestry Josefa Bretfelda. Teď nás čeká ještě najít jeho
skutečné prarodiče a další předky.
Petr Fořt, 2. 7. 2019

Kulturní akce v druhé polovině letošního roku
Kulturní a sportovní akce začnou o poutích následovně:
27. 7. v sobotu - pouťové posezení při hudbě v Bilině od 14.00 hod.;
2. 8. v pátek – pouťová taneční zábava se skupinou „ Fantom “ z Milevska od 20.00 hod.;
3. 8. v sobotu - soutěž ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku od 12.00 hod.;
2.–4. 8. v pátek až v neděli - pouťové atrakce p. Habicha ve Veselíčku od 10.00 hod.;
4. 8. v neděli - prodejní výstava rukodělných prací v jídelně ve Veselíčku od 09.30 hod.;
4. 8. v neděli - pouťové hudební vystoupení „Veselačky“ – p. Céza a spol. od 10.00 hod.;
29. 11. v pátek - setkání s důchodci v jídelně ve Veselíčku od 16.00 hod. .
30. 11. v sobotu - slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Bilině;
1. 12. v neděli - slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Veselíčku;
7. 12. v sobotu - Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku od 14.00 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 – projednání Modernizace silnice II/105 – průtah Veselíčkem.
Tuto akci bude zabezpečovat Jihočeský kraj. Dále pak schválení prvotních dokumentů a výběr
zpracovatele Územního plánu, schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce za r. 2018,
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
nedává ke kontejnerům, ale každý si ho odveze 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,
tento poplatek platí obec. Sběrný dvůr má otevřeno v úterý 10.00-14.00, ve čtvrtek 13.00-19.00,
v sobotu 9.00-12.00 hodin. 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“ a na obecní
vývěsce.
Václav Tomášek

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
Dne 19. 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 se pak ti nejodvážnější vydali na návštěvu k dalšímu ohni do Hájku.
V sobotu 15. 6. jsme uspořádali na hřišti ve Veselíčku okrskovou soutěž v požárním sportu. Již
pošesté v řadě zvítězilo družstvo Stehlovic, druhé místo připadlo hasičům z Branic, na třetím místě
skončil Křižanov a naše mužstvo se umístilo jako čtvrté. Okrouhlá, která také patří do našeho
okrsku se letos nezúčastnila. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem členům našeho soutěžního

družstva a zejména našim mladým nadějím, že našli čas a odvahu reprezentovat naše sdružení a naši
obec. Věřím, že v budoucnu s jejich pomocí dosáhneme i lepších výsledků.
Dne 29. června jsme zajistili sběr železného šrotu, jeho prodejem jsme vylepšili finanční situaci
našeho sdružení. Děkuji všem občanům, kteří nám tímto způsobem přispěli.
U příležitosti letošního druhého pouťového víkendu pořádáme tyto akce:
Letos, již desátým rokem v řadě, konkrétně v pátek 2. 8. se na letním parketu ve Veselíčku
uskuteční taneční zábava se skupinou Fantom.

Po
kladných
ohlasech
z
předchozích let proběhne, také na
letním parketu, v sobotu 3. 8. již
čtvrtý
ročník
mezinárodní
soutěže ve vaření kotlíkového
guláše.
V rámci této akce se bude
soutěžit zejména o to kdo uvaří
nejlepší guláš. Je však připraven i
zajímavý doprovodný program,
přijďte se pobavit. Jménem
našich hasičů jsou všichni
příznivci dobré zábavy zváni k
účasti na akcích druhého
pouťového víkendu na letním
parketu ve Veselíčku.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška

Gratulace patří všem, kdo v lednu až červnu letošního roku dosáhli životního jubilea. Bez udání
věku to jsou:
paní Marie Švejdová, paní Anna Teplá, pan Karel Procházka, paní Marie Petrová, pan Zdeněk
Řežábek, paní Hana Řežábková, paní Ivanka Janečková, pan Zdeněk Kašpar - st, pan Jiří
Kulhánek, pan Jaromír Krupka a paní Jana Nováková, .
Opustili nás - dne 4. 2. 2019 nás navždy opustil náš nejstarší spoluobčan pan Miroslav Švejda.
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Přednáška - Cesta Ruskem

Přednáška - Atentáty za 1. republiky
Československa.

Stavba májky

Čarodějnice - slet

Zástupce Veselíčka se účastní soutěže sekáčů v Bernarticích.

Okrskové soutěž hasičů
proběhla ve Veselíčku.

Hasiči sbírají staré železo.

Kaplička v Bilině má nové schody.

