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Vážení spoluobčané,
jménem svým a všech zastupitelů obce si vás dovoluji pozdravit v letošním prvním vydání
Našich novin.
V prosincovém vydání Našich novin jsem psal o kulturních, sportovních a stavebních akcích,
které jsme uskutečnili v loňském roce.
Z kulturních akcí jsme v měsíci prosinci 2019 rozsvěcovali vánoční stromky v Bilině a ve
Veselíčku, pro děti jsme připravili mikulášskou besídku, setkali jsme se s našimi důchodci a
připravili jsme pro ně kulturní program. V prvním pololetí letošního roku jsme 21. února
uspořádali zajímavé vyprávění s prezentací slečny Kateřiny Pletkové z Podolí na téma
„S kolem dokola“. Jídelna byla zcela zaplněná. Výstup z toho byl v Milevských novinách.
Další zamýšlené kulturní akce se na jaře z důvodu celostátních opatření k ochraně obyvatel
proti rozšířenému onemocnění COVID 19 nemohly uskutečnit. Proto i hasiči stavěli májku u
hasičské zbrojnice až 29. května a na Hajku proběhlo pálení čarodějnic až 3. července.
Soutěžní akce „Bernartický sekáč“ byla pro letošní rok zrušena. Na COVID 19 nikdo v naší
obci neonemocněl, ani nebyl v karanténě. Starším občanům jsme rozdali roušky, které ušila
paní Hana Řežábková, za což jí děkujeme.
Ze stavebních akcí jsme v letošním roce vybudovali slíbená dvě místa pro míjení se vozidel
na místní komunikaci na samoty ve Veselíčku. Tuto akci provedla v červnu firma Služby
Města Milevska za 46.585 Kč včetně DPH. V dubnu a květnu nám firma Radovan Fellmann
z Dražíče, v rámci obnovy zeleně, zplanýrovala a vysázela stromky a květiny na dvou místech
před bývalou hospodou „Klabo“ ve Veselíčku. Celkově tyto práce vyšly na 78.704 Kč včetně
DPH. Likvidaci starých stromů v tomto místě provedli místní hasiči, za což jim patří
poděkování. Ve druhém pololetí bude provedena výměna krytiny střech na jídelně a na
sportovních kabinách ve Veselíčku. Na tuto akci jsme dostali dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje ve výši 255.000 Kč. Práce provede firma Střechy-perfekt s.r.o. ze
Zbelítova, která ve výběrovém řízení, provedeném v květnu letošního roku, zvítězila a byla
vybrána pro tuto zakázku s nabídkou ceny ve výši 427.772 Kč včetně DPH na opravu obou
střech.
Z programu obnovy venkova jsme ještě dostali dotaci na výměnu oken v bytech nad obecním
úřadem a nad poštou ve výši 35.000 Kč. Výměnu oken provede firma Ing. Malát ze Zahoří.
Tato firma již výměnu oken na budově obecního úřadu prováděla. V současné době probíhá
celková oprava volného obecního bytu nad obecním úřadem. Práce spojené s opravou by
mohly být dokončeny do konce měsíce srpna. Zájemci o tento byt velikosti 1+1 s úplným
příslušenstvím 1. kategorie si mohou podat žádost na obecní úřad Veselíčko.
Hlavní akcí obce pro letošní rok je dokončení zpracování nového Územního plánu Veselíčka.
Zpracovatelem plánu je pro naši obec Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk z
Českých Budějovic. V pondělí 27. července od 15.00 hodin bude v jídelně ve Veselíčku
veřejné projednání návrhu územního plánu Veselíčka s odborným výkladem zpracovatele.
Tato akce je pro veřejnost. Na pana architekta můžou mít občané dotazy a vznášet ještě i
případné připomínky. Územní plán je na webových stránkách obce a v tištěné podobě je
k dispozici na obecním úřadu Veselíčko.

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. 2020. 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

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
Dne 10. 1. letošního roku se uskutečnila výroční schůze našeho hasičského sboru.
Dne 7. 3. jsme pro naši obec zajistili vykácení přerostlých tújí na ostrůvku křižovatky na
Branice. Vyčištěním prostoru byly vytvořeny podmínky pro novou výsadbu.
Jak jistě všichni víte, na jaře letošního roku byl v celé naší republice vyhlášen nouzový stav.
Díky této neplánované události se nemohla uskutečnit okrsková soutěž a tradiční stavba
májky také neproběhla v obvyklém termínu - v předvečer Prvního máje.
Stavbu májky s pálením čarodějnic a opékáním buřtů u hasičské zbrojnice ve Veselíčku jsme
zajistili dne 29. 5.
Dne 30. května jsme provedli sběr železného šrotu a jeho prodejem jsme vylepšili finanční
situaci našeho sdružení. Děkuji Všem občanům, kteří nám tímto způsobem přispěli.
V letošním roce jsme se zúčastnili i smutných událostí, pohřbů. Na poslední cestě jsme
doprovodili pana Ladislava Parkose a naší sestru hasičku, Andreu Chajdrnovou.
U příležitosti letošního druhého pouťového víkendu pořádáme tyto akce:
v pátek 31. 7. se na letním parketu ve Veselíčku uskuteční taneční zábava s rokovou skupinou
Fantom.
v sobotu 1. 8. proběhne, také na letním parketu, již pátý ročník mezinárodní soutěže ve
vaření kotlíkového guláše. V průběhu této akce se bude soutěžit o to, kdo uvaří nejlepší
guláš. Tradičně je také připraven i zajímavý doprovodný program, při kterém se všichni jistě
dobře pobaví. Jménem našich hasičů jsou všichni příznivci dobré zábavy zváni k účasti na
akcích pořádaných u příležitosti druhého pouťového víkendu na letním parketu ve Veselíčku.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška
Kulturní akce v druhé polovině letošního roku
Kulturní a sportovní akce začnou o poutích následovně:
25. 7. v sobotu - pouťové posezení při hudbě v Bilině od 14.00 hod.;
31. 7. v pátek – pouťová taneční zábava se skupinou „ Fantom “ z Milevska od 20.00 hod.;
1. 8. v sobotu - soutěž ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku od 12.00 hod.;
31. 7. - 2. 8. v pátek až v neděli - pouťové atrakce p. Habicha ve Veselíčku od 10.00 hod.;
2. 8. v neděli - pouťové hudební vystoupení „Veselačky“ – p. Céza a spol. od 10.00 hod.;
27. 11. v pátek - setkání s důchodci v jídelně ve Veselíčku od 16.00 hod. .
28. 11. v sobotu - slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Bilině;
29. 11. v neděli - slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Veselíčku;
5. 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.

Veselíčko - veselíčský?
Jsem Biliňák a považuji se i za Veseláka. Příliš často narážím na podivení u cizích lidí,
míním tím neveseláky a nebiliňáky, pokud v běžné řeči nepoužívám přídavná jména odvozená
od podstatného jména Veselíčko, tedy veselíčský, veselíčská a veselíčské, ale tvrdošíjně
říkám veselský, veselská, veselské. Veselský rybník je i na mapách a nikdy by nás nenapadlo
říkat Veselíčský. Veselíčské poutě, ne, vždy to byly veselské poutě. Vždy jsme byli Veseláci
a nikdy ne Veselíčští, nebo jak bychom si jako obyvatelé Veselíčka měli říkat. Veselská
děvčata, veselští chlapci, veselské hospody, veselský zámek atd., atd.
Při hlubším zamyšlení mi došlo z čeho pramení tato naše mluvnická anomálie a jsem si
dnes jist, že je to historicky mluvnická anomálie. Dne 19. února 1477 píše hejtman Jan z
Trnové panu Bohuslavu ze Švamberka o tom, že musel nechat na Veselském rybníku vysekat
v ledu prohlubně, aby neuhynuly ryby. V roce 1495 převáželi z nového Křižanovského
rybníka násadu do Veselského rybníka a kronikář Březan zmiňuje výlov Veselského rybníka
v roce 1501. A víte proč? Ta naše vesnice se nejméně do roku 1544 jmenovala Veselé a pak
až do roku 1630 Veselí a odvozená přídavná jména od Veselé i Veselí jsou veselský, veselská
a veselské. Tedy nic v tomto směru nepomohlo, když se naše vesnice v onom roce 1630
přejmenovala na Veselíčko. Naši předci trvali na veselském a my jsme to jen po nich převzali.
Tak je to už téměř čtyřista let.
Veselíčko, psáno s malým písmenem na začátku slova
Karel Škrába popisoval před více jak sto lety masopust a svatbu v Soběslavi. Z
následujícího krátkého úryvku z tohoto popisu můžeme zjistit, že Veselíčko nebyl jen název
vesnice, ale že veselíčko bylo (a snad i je) radostí. I proto je čeština někdy krásná.
"V tu druhou neděli s provoda1 děkanský chrám Soběslavský takořka celý červeným
suknem potažen a v moři světel tonul. Dála se v něm přehlučná svatba, jakéž v Soběslavi po
dlouhá léta pamětníka nebylo, svatba Jiříka a Apolenky, kteří přese všechny překážky teď na
sebe brali.
V domě nevěstině ještě před nešporem2 ze zvláštního páně děkanova svolení hlučné
veselíčko rozvířilo se. A kdo ve městě sousedem poněkud zámožnějším, každý se účastnil
veselíčka.
Když již k večeru požitým vínem veselíčko až tuze volné stávalo se, manžel zase
přešťastný a spokojený, pan medikus Apollonius Květonides, mladinkou chotí svou vybídnut,
pohár perlícím vínem naplnil a přípitek pěkný v řeči české a latinské pronášel.
A za ním všichni svatebčané s hlučným souhlasem. A co z té dlouhé řeči nejvíce jim
líbilo se, byl veršík, jehož konec s panem medikusem v choru všichni opakovali:
- - - poctivosť
ku blahému žití nejspolehlivější most!"
Petr Fořt

1

Ottův slovník: Provodní neděle slove první neděle po velikonoci. Název provodní neděle označuje
přechod od čtyřicetidenního postu a svátků velikonočních k době, kdy opět dovoleny jsou svatby a
světské radovánky.
2
Ottův slovník: Nešpory, staročesky nešpor, doba večerní pobožnosti, pak pobožnost večerní sama.
Staré jméno nešporů hora incensi (hodina zápalu kadidlového) a posud obvyklé vykuřování oltáře
kadidlem při chvalozpěvu „Magnificat“ ukazují, že nešpory vstoupily na místo starozákonné oběti
kadidlové, jež dála se dvakráte do dne, ráno a večer. Ve středověku ujal se zvyk slaviti nešpory v
první polovici odpoledne. Starým Čechům byla chvíle uprostřed odpoledne „hodinou nešporní“.

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 obecním úřadu a z posledního
zasedání visí na vývěskách obce vždy až do nového zasedání zastupitelů. Hlavními
projednávanými body na zasedání zastupitelstva obce bylo vyhodnocení inventarizace
majetku za rok 2019, výběr firmy na opravu střechy na bývalé školní jídelně a střechy na
sportovních kabinách, schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce za r. 2019
a zabezpečení pouťových akcí v Bilině a ve Veselíčku.
J. Lešek

Údržba veřejného prostranství
V letošním roce pracují pro obec od 1. května 3 pracovníci a od 1. července 4 pracovníci. Tří
pracovníci jsou 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

Gratulace patří všem, kdo v lednu až červnu letošního roku dosáhli životního jubilea. Bez
udání věku to jsou:
pan Miroslav Peřina, pan Stanislav Bláha, paní Marie Petrová, pan Jaroslav Vlna, pan Jiří
Lešek, pan Petr Arvai, paní Anna Arvaiová a pan Zdeněk Kašpar – st.
Opustili nás – v první polovině roku nás navždy opustila paní Marie Švejdová, naše nejstarší
občanka paní Anna Teplá, pan Ladislav Parkos a na konci června v mladém věku paní Andrea
Chajdrnová.
Pro pozůstalé po paní Chajdrnové iniciovali finanční sbírku pod záštitou hasičů za odborného
přispění obce manželé Klímovi, Ondřej Ludvík, Jaroslav Kubín, Zdeněk Bauška a Markéta
Kotmelová. Všem, kteří se na této záslužné akci podíleli a především dárcům, patří veřejné
poděkování.
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