Vydala Obec Veselíčko

NAŠE NOVINY
Také na www. obecveselicko.cz

prosinec 2016

Vážení spoluobčané,
pomalu již končí tento rok. Je doba adventu. Doba přípravy na vánoce a vánoční pohodu. Jménem
zastupitelů obce vás chci pozdravit a přiblížit vám hlavní stavební, kulturní a sportovní akce, které se
v naší obci v letošním roce uskutečnily. Uskutečněné akce v prvním pololetí byly popsány v minulém
vydání Našich novin. Připomenu je jen krátce.
S pomocí dotace jsme nechali vypracovat „Studii odtokových poměrů z Veselského rybníka při
povodni“. Na základě výběrového řízení vyhrála zakázku firma Envicons s.r.o. z Pardubic. Studie byla
zahájena ve druhé polovině roku 2015 a byla dokončena na konci měsíce ledna 2016. Součástí zakázky
byla i kamerová prohlídka odtokových rour z Veselského rybníka a jejich vyčištění. Tyto práce byly
dokončeny v měsíci únoru letošního roku. Studie je v papírové i v elektronické formě pro zájemce
dostupná na obecním úřadu Veselíčko. K dispozici je i video a fotografie z kamerové prohlídky a z čištění
odtokových rour.
V rámci rozvoje obce jsme v letošním roce zrealizovali tři větší stavební akce. Největší stavební
investiční akcí byla výstavba skladu a garáže ve Veselíčku. Na výstavbu tohoto objektu byla vybraná ve
výběrovém řízení firma Stavebniny Bernartice – Vladimír Charypar, která nabídla nejnižší cenu ve výši
1,646.803 Kč včetně DPH. Při úpravách během stavby se podařilo budovu postavit za 1,6 mil. Kč.
Jihočeský kraj nám v rámci Programu obnovy venkova schválil dotaci ve výši 210.000 Kč. Od České
spořitelny jsme na tuto investiční akci obdrželi úvěr ve výši 400.000 Kč s ročním úrokem 0,7 % a se
splatností úvěru do 30. 6. 2018. Budova stojí mezi školou a fotbalovým hřištěm na místě bývalého skladu,
který byl kdysi postaven v akci „Z“ původně jako zázemí pro zabezpečení občerstvení při akcích
na přírodním parketu u hřiště. Stavba je dokončena a převzata, kolaudace proběhne 22. 12. 2016. Poté
bude provedeno vyúčtování dotace.
Druhou stavební akci bylo „Vybudování cestiček na hřbitově“ v celkové ceně 208.848 Kč včetně
DPH s dotací od Ministerstva zemědělství ve výši 140.500 Kč. Stavba byla dokončena 21. června. Třetí
akcí byla „Oprava kapličky v Bilině“ s osazením nového zvonu v celkové ceně 145.600 Kč včetně DPH
s dotací od Ministerstva zemědělství ve výši 94.000 Kč. Oprava byla dokončena v měsíci srpnu. Obě
stavební práce provedla firma Služby Města Milevska. Zvon vyrobil a 13. září usadil p. Michal Votruba
z Myslkovic u Tábora. Samotný zvon stál 40.600 Kč včetně DPH. Článek k výrobě a instalaci zvonu
včetně fotografií vyšel 14. září v Píseckém deníku a je celý k dispozici na webových stránkách naší obce.
Ve druhé polovině letošního roku se uskutečnila v obci celá řada plánovaných i neplánovaných kulturních
a sportovních akcí. Jejich přehled je v další části novin. Zvláštní pozornost byla věnovaná novým akcím
v době první veselské poutě. Dne 30. července dopoledne se odehrál fotbalový zápas mezi mužstvy
Veselíčka a Biliny. Bilinští zvítězili poměrem 3 : 1 a to především zásluhou velmi dobré trenérské a
kapitánské činnosti p. Petra Pletky. Odpoledne se pak téhož dne uskutečnila soutěž družstev ve vaření
kotlíkového guláše s mezinárodní účastí jednoho mužstva ze Slovenska. Vítězství a pěknou cenu si
odnesla skupinka kuchařek z Veselíčka vedená paní Barborou Arvaiovou. Druhý den v neděli
31. července pokračovala pouť snad poprvé v historii v Bilině s hudební účastí.
S blížícím se koncem roku vám přeji příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku všem
pevné zdraví a splnění vašich přání.
Jiří Lešek
starosta obce

CO ZNAMENÁ: K+M+B
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“, odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském
Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se
na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to
počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka
latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.
P. Fořt
98 let republiky
Jedním z témat, která mě lákala při bádání v historii našich vesnic – Veselíčka a Biliny - bylo
období první světové války. Velice rád bych býval zjistil, kdo všechno od nás byl povolán na vojnu a kde
všude válčil. Ale nezdařilo se. Ve Vojenském historickém ústavu v Praze zůstaly z té doby zachovány
základní doklady o důstojnících a legionářích. Bohužel před rokem 1989 byly skartovány téměř všechny
doklady o obyčejných vojácích, kteří bojovali za Rakousko v první světové válce. Nevím, zda se
v budoucnu podaří někomu tuto historii dát dohromady. Já jsem se k tomu neodhodlal, protože jsem ani
neměl nápad kde a jak hledat.
U nás se před nedávnem bouřlivě oslavovalo 98. výročí vzniku naší československé republiky a
proč si alespoň na drobnosti nepřipomenout, že na vzniku republiky se podíleli i naši občané. Seznam
legionářů je v knize „Z dějin obce Veselíčko“. Osudy všech byly jistě zajímavé, ale mne neobyčejně
oslovil osud Lamberta Požárka.
Lambert Požárek se narodil ve Veselíčku čp. 9 rodičům Aloisi Požárkovi a Anastázii rozené
Trantinové. Narodil se 15. září 1896, ale asi nebyl nedonošený, byť jeho rodiče měli svatbu 26. května
1896. Požárkovi v té době bydleli v tomto domě s rodiči Lambertovo matky Anastázie, tedy Františkem a
Barborou Trantinovými. Později před válkou byli v domku zapsáni Turkovi a bydleli zde i staří
Trantinovi se svým vnukem Lambertem, vyučeným bednářem. Kam zmizeli Lambertovo rodiče nevím.
Ze záznamů ve Vojenském historickém ústavu získáme o Lambertu Požárkovi jen kusé informace.
Lambert byl odveden, stejně jako téměř všichni z našich vesnic, ke 102. pěšímu pluku, někdy
nazývanému Benešovský. Kdy nastoupil do bojů první světové války jsem nenašel, ale již 14. září 1916 –
den před svými dvacátými narozeninami – byl v Nové Vsi zajat Italy. Československé legie se v Itálii
rodily, na rozdíl od Ruska a Francie, velice těžce, protože tam nežila žádná česká menšina. Přesto se
Lambert již 15. 5. 1917 v zajateckém táboře v Padule přihlásil do Československých legií v Itálii. Zařazen
byl do 39. pluku. Záznamy o tom, kde všude válčil, chybí, zato je vyčerpávající záznam o jeho zraněních
pořízený v CARTELA CLINICA:
Přijat do ošetřování 30/9. 1918
Anamnesa:
Nemocný udává, že nikdy nebyl nemocen, jen čtyřikrát poraněn v různých bitvách a to vždycky
střelnou zbraní. První poranění na ruské frontě jako střelná rána pronikající nad pravým klíčkem
svalstvo ramenní a svalstvo zad vyústila po pravé straně u páteře asi 6 cm nad vnitřním úhlem pravé
lopatky. Druhé poranění na italské frontě získané střelnou zbraní je naznačeno jizvou napravo od
pravého trochanteru a jizvou v krajině gluteální pravé. Poranění třetí jeví se průstřelem spodiny úst,
celým krkem podél, s výstupem na levé straně podle páteře, asi 4 cm od horní třetiny pravé lopatky, kde
vyznačeno jest protáhlou zhojenou jizvou barvy světle červené. Jizva vstupu leží uprostřed čáry spojující
zevní koutek pravého oka s úhlem dolní čelisti vpravo. Poranění čtvrté a nejzávadnější týká se levého
lokte. Byl ošetřován v různých nemocnicích a naposled v nemocnici v Miláně.
Stav přítomný:
Nemocný prostřední postavy, silné kostry a konstrukce tělesné, vykazuje normální nález na
vnitřních orgánech a na povrchu těla zmíněné jizvy po poranění. Zejména bolestivá je část krku a zad,
kudy prošel projektil při poranění posledním, které současně na pravém stehně a na levém lokti stalo se
dne 12. 5. u Asiaga. Levý loket je nehybný do jisté míry a končetina ohnuta a fixována téměř v pravém
úhlu. Jedna jizva je na vnitřní straně kloubu, druhá na předloktí asi 2 cm od ohbí kubitálního. Všechny

prsty levé ruky přivřené směrem ku dlani, úplná extense spontánní nemožná, zejména u palce. Pohyby
celou končetinou jsou možné ve všech směrech při stabilní poloze flekční v kloubu loketním. Všechny jizvy
jsou úplně vytvořené a uzavřené.
Nemocný se odesílá ku speciálnímu léčení do Říma (7. 9. 1918).
Karel Doubek, ten. medico
Lambert Požárek se vrátil do vlasti jako voják. Dne 24. 5. 1919 přišel do nemocnice v Karlíně a
25. 6. 1919 byl odeslán na dovolenou. Teprve ze dne 24. 9. 1920 je záznam o superarbitrování, které bylo
dne 27. 11. 1920 schváleno v Praze. Poslední záznam je z 10. 7. 1924 a týká se přihlášky o medaili. Zda
Lambert medaili dostal, už v jeho osobních záznamech není. Po válce bydlela ve Veselíčku jen
Lambertova babička Barbora Trantinová a sám Lambert zde již trvale nežil. A pro doplnění - podle zápisu
v naší obecní kronice nepřežil první světovou válku Lambertův mladší bratr Jindřich.
Petr Fořt, 9. 11. 2016
Informace ze zasedání zastupitelstva
V letošním roce se uskutečnilo 7 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. Jak je patrné z výčtu akcí, které se v letošním roce
uskutečnily, bývá k projednávání většinou hodně bodů.
Kulturní a sportovní akce uskutečněné roce 2016
Jako každý rok, byl i ten letošní v naší obci pestrý především na kulturní akce. Zde je stručné
jejich shrnutí:
15. 4. Přednáška ředitele Milevského muzea p.Vladimíra Šindeláře na téma „Jak ženy vraždí “.
30. 4. Stavění májky u hasičské zbrojnice a pálení čarodějnic na Hajku.
28. 5. Účast našich zástupců na akci „ Bernartický sekáč “
29. 7. Taneční zábava v parku u hřiště se skupinou FANTOM z Milevska.
30. 7. Fotbalový zápas mezi Veselíčkem a Bilinou
30. 7. Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
31. 7. Pouťové posezení v Bilině
7. 8. Pouťové atrakce, prodejní výstava rukodělných prací.
7. 8. Pouťová dechovka hrála k poslechu i k tanci na parketu v parku u hřiště – p. Céza.
4. 9. Dětský den při zahájení školního roku uspořádali hasiči.
27. 9. Václavský výlov rybníka v Bilině.
26. 11.Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Bilině.
27. 11.Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Veselíčku.
4. 12. Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku.
9. 12. Setkání s důchodci s kulturní přednáškou, hudbou a tancem ve Veselíčku.
Údržba veřejného prostranství a hlavní akce pro příští rok
V letošním roce pracovali pro obec 4 pracovníci. Stálý zaměstnanec obce je pan Jaromír Krupka.
Ostatní 3 pracovníci u nás pracovali jako sezónní pracovníci Svazku obcí regionu Písecka od jara do
konce listopadu. Tráva z obecních ploch byla průběžně včas kosena. Jarní i podzimní práce na obecních
plochách byly provedeny včas. Poděkování zde patří Zemědělské farmě VETO Veselíčko s.r.o. za
mechanizační služby poskytované s odvozem biologického odpadu z obecních ploch. Na místě původní
skládky biologického odpadu a později často černé skládky u střelnice v Hajku byly vysázeny jehličnany
a prostor byl oplocen.
V příštím roce podle programu na volební období provedeme rekonstrukci bytu ve škole a výměnu
oken na budově OÚ včetně bytů ve Veselíčku. Předpokládaný výdaj na obě akce je 1,400.000 Kč. Dotace
z POV od Jihočeského kraje ve výši 250.000 Kč je vyžádaná.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
V letošním roce jsme již tradičně postavili májku, zajistili sběr železného šrotu a zúčastnili se okrskové
soutěže. Podrobnější informace o činnosti SDH Veselíčko v první polovině letošního roku byly uvedeny
již v předchozím vydání „Našich novin“.
Významně jsme přispěli k zajištění kulturních akcí během prvního pouťového víkendu ve Veselíčku:
V pátek 29. 7. jsme na letním parketu uspořádali taneční zábavu se skupinou Fantom. Již sedmým rokem
v řadě hraje tato legenda Milevského Rocku ve Veselíčku.
Také na letním parketu proběhla v sobotu 30. 7. mezinárodní soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Pro
nás novinka, k jejímuž uskutečnění byla inspirací podobná akce s názvem „Guláš majster“ ze
slovenských Pečeňad. Ještě v průběhu soutěže byly zaznamenány kladné ohlasy diváků s tím, že se příště
určitě zúčastní jako soutěžící. Proto doufám, že v příštím roce se nám podaří zorganizovat druhý ročník.
Předběžně počítáme opět s víkendem o první pouti, rezervujte si tento termín pro Vaši účast ať už jako
diváci, nebo soutěžící.
U příležitosti začátku nového školního roku jsme připravili 4. září pro místní děti soutěžní odpoledne na
hřišti ve Veselíčku.
Důležitou akcí je pro naše hasiče výroční schůze, která je plánována na pátek 20. 1. 2017. Zvu tímto
k účasti nejen všechny současné a bývalé členy našeho SDH, ale i občany Veselíčka a Biliny.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška
Vánoce ve farnosti Veselíčko
24. 12. „Půlnoční mše svatá“ bude od 16.00 hodin
25. 12. a 26. 12. mše svatá od 09.30 hodin.
Provozní doba o svátcích - obchod ve Veselíčku
Pá 23. 12. 06.30 - 15.00 hod.
So. 24. 12. - zavřeno
Ne 25. 12. – Po 26.12. – zavřeno Út 27. 12. 07.00 – 12.00 hod.
St 28. 12. 07.00 – 12.00 hod.
Čt 29. 12. 07.00 – 12.00 hod.
Pá 30. 12. 07.30 - 15.00 hod.
So 31. 12. 07.30 - 10.30
Ne 1. 1. 2017 - zavřeno
Po 2. 1. 2017 - zavřeno -inventura
Gratulace
Patří všem, kdo v červenci až prosinci letošního roku dosáhli významného životního jubilea i
těm, kteří ho v prosinci teprve dosáhnou. Jsou to:
65 let paní Věra Trojášková
70 let pan Jiří Janeček
a
paní Marie Fuková
70 let pan Ing. Petr Fořt
a
pan Jaroslav Hemmer
84 let paní Marie Máchová
a
paní Věra Soukupová
Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2017 přejí všem čtenářům „Našich novin“ jejich
autoři.
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POUTĚ 2016

INSTALACE ZVONU v BILINĚ

VÁCLAVSKÉ POSEZENÍ
v BILINĚ

ROZSVÍCENÍ STROMŮ ve VESELÍČKU a v BILINĚ

SETKÁNÍ s MIKULÁŠEM a ČERTY

SENIORSKÉ
SETKÁNÍ

