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Vážení spoluobčané,
nacházíme se v době adventu, v době přípravy na vánoce a začínáme si užívat vánoční pohodu.
Končí nám rok 2017. Jménem zastupitelů obce vás chci pozdravit a přiblížit vám hlavní stavební, kulturní
a sportovní akce, které se v naší obci v letošním roce uskutečnily. Akce, které proběhly v prvním pololetí
roku byly popsány v červencovém vydání Našich novin. Proto se o nich nebudu zmiňovat, kromě hlavní
kulturní akce, která vejde do historie obce a především do historie vesničky Biliny. Na sv. Vojtěcha
23. dubna v neděli nám p. farář Zdeněk Pius Vágner posvětil nový zvon v kapličce v Bilině. Zvon nebyl
v kapličce tři čtvrtiny století, což jsou tři lidské generace. Jsem nesmírně rád, že jsme v tomto volebním
období napravili to, co mohlo být uskutečněno před několika desítkami let. Na webových stránkách obce
máme k tomuto historickému okamžiku článek z okresních novin a televizní video.
V rámci rozvoje obce jsme v letošním roce zrealizovali jednu větší a jednu menší stavební akci. Hlavní
stavební akcí byla komplexní oprava bytu v přízemí školy ve Veselíčku. Na uskutečnění této opravy byla
vybraná ve výběrovém řízení firma Stavebniny Bernartice – Vladimír Charypar, která nabídla nejnižší
cenu ve výši 1,045.000 Kč včetně DPH. Jihočeský kraj nám v rámci Programu obnovy venkova schválil
na tuto akci dotaci ve výši 170.000 Kč. Oprava byla dokončena a byt zpět převzat dne 25. listopadu.
Nyní bude provedeno vyúčtování dotace. Na konci zimy bude byt připraven k předání nájemci. Druhou
akcí byla výměna 7 ks oken a vchodových dveří na budově obecního úřadu. Ve výběrovém řízení získala
tuto zakázku firma Ing. David Malát ze Záhoří s nabídkovou cenou 103.410 Kč včetně DPH. Tyto
stavební úpravy byly dokončeny dne 30. října. Vyúčtování dotace od Jihočeského kraje na tuto akci ve
výši 50.000 Kč bylo odesláno.
V letním vydání Našich novin jsem psal o kompostérech. Podle požadavku občanů jsme dostali 15
větších kompostérů na 1100 litrů a 6 kompostérů na 700 litrů. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že občané
nebudou finančně přispívat na podíl, který hradila v rámci tohoto dotačního projektu obec. Podíl obce byl
15 % z pořizovací ceny, což bylo u většího kompostéru 601 Kč a u menšího 491 Kč. Jen bych chtěl
připomenout, že ve Smlouvě o výpůjčce s konečným uživatelem je uvedeno, že vlastníkem kompostérů je
po dobu udržitelnosti projektu, tj. do 31. 12. 2023 Svazek obcí regionu Písecko. Po tuto dobu každý
vypůjčitel kompostéru odpovídá za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a je povinen vzniklou škodu
vlastníkovi uhradit. Škoda se počítá z celkové pořizovací ceny kompostéru bez amortizace. Svazek obcí
regionu Písecko plánuje přihlásit se do předpokládané další výzvy nákupu kompostérů. Na tuto
skutečnost bychom vás včas upozornili a další zájemci o kompostér by se mohli následně přihlásit.
Od 1. září má obchod ve Veselíčku v nájmu od majitelky paní Tomanové naše obec. Obec ho souběžně
pronajala paní Kuncové. Každý z nás může posoudit výraznou změnu k lepšímu, která tímto opatřením
nastala. Věřím, že do něho začnou chodit nakupovat nebo se tam alespoň zajdou podívat i ti naši občané,
kteří tak zatím z jakéhokoliv důvodu ještě neučinili. Apeluji tím i na naše rodáky.
Ve druhé polovině letošního roku se uskutečnila v obci celá řada plánovaných kulturních a sportovních
akcí. Jejich přehled je v další části novin. I letos jsme pokračovali v akcích, jež byly v loňském roce nové.
Dne 29. 7. se uskutečnil 2. ročník soutěže ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku opětovně za
účasti jednoho mužstva ze Slovenska. Vyhrál tým Kopačky - fotbalisté se Sepekova, druhé místo zaujal
Okal team z Milevska a třetí byl Sousedský team Veselíčka a Jetětic. Druhý den v neděli dopoledne se
odehrál fotbalový zápas mezi mužstvy Veselíčka a Biliny. V loňském roce zvítězili Bilinští poměrem
3:1, letos jim to Veselští oplatili výhrou 2:0.
Obecní úřad Veselíčko zabezpečoval v měsíci říjnu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Přes
počáteční menší potíže, kdy nám politická strana ODS delegovala do volební komise studenta z Křenovic,
který však upřednostnil před touto funkcí své osobní zájmy a já musel operativně jmenovat do této funkce
našeho občana, tak u nás vše proběhlo bez závad. V měsíci lednu příštího roku nás čeká zabezpečit

hladký průběh volby prezidenta ČR a na podzim v měsíci říjnu pak řádné volby do zastupitelstva naší
obce. V současnosti již téměř dvě funkční období má náš obecní úřad nejkvalifikovanější personální
obsazení ze všech státních orgánů a samosprávních orgánů. Průměrné vzdělání starosty, místostarosty a
účetní je úplné vysokoškolské, všichni mají dlouholetou praxi v oboru, či v příbuzném oboru, z toho
jeden ve vedoucích funkcích na všech stupních řízení a všichni mají dlouholeté životní zkušenosti. Snad
je to vidět na práci jak obecního úřadu, tak i na dosažených výsledcích v obci.
V posledních letech neúměrně narůstá byrokracie s dopadem i na obecní úřady. Promítá se to ve
zpracovávání různých zbytečných hlášení, podávání informací kde komu s hrozbou sankcí v podobě
náhrady škody, zpolitizování různých zákonů dopadajících na obce jako např. zákona o ochraně osobních
údajů a zákona o střetu zájmů tzv. „zákon lex babiš“ též s hrozbou sankcí v podobě pokut pro obecní
úřad i pro veřejné funkcionáře, v našem případě vůči starostovi a místostarostovi. Pomoc s plněním těchto
zákonů ještě před jejich účinností nabízí různé firmy a agentury za neúměrně vysoké honoráře a bez svojí
odpovědnosti. Je to vše dosti složité. Nám se s tím zatím daří úspěšně bojovat, ale za cenu zbytečných
časových ztrát spojených se studiem a vyhodnocováním dopadů těchto zákonů, abychom v konečném
důsledku zjistili do jaké míry je bez sankcí opravdu musíme či nemusíme plnit.
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

Okénko do historie
Tak jsme se konečně dočkali. Po 75 letech máme opět v Bilině v kapličce svatého Vojtěcha zvon. Letos
v dubnu nám jej při malé slavnosti posvětil pan farář Zdeněk Pius Vágner. A připomněli jsme si při té
příležitosti i život patrona naší kapličky, svatého Vojtěcha. Ten, jako pražský biskup, žil ve složité době.
Dost neúspěšně brojil proti prodeji křesťanů do otroctví, proti mnohoženství, proti svatbám mezi
příbuznými a jiným pohanským nešvarům. V roce 995 mu Vršovci vyvraždili v Libici téměř všechny
příbuzné, pocházel totiž z rodu Slavníkovců. Tehdejší kníže Boleslav II. Slavníkovce neochránil a ani
Vojtěchovi moc v jeho úřadě nepomáhal.
Doba byla taková, že se krutě řešily i neshody v rodu vládnoucích Přemyslovců. Prvním, historicky
doloženým českým knížetem, byl Bořivoj. Už jeho manželka Ludmila se stala obětí vraždy. Po
Bořivojovi vládli v Čechách jeho synové, nejdříve Spytihněv a po něm Vratislav. Po Vratislavovi měl
nastoupit na trůn jeho syn Václav, ten byl ale nezletilý a tak jej ve vládnutí zastoupila jeho matka
Drahomíra. Babička Ludmila si vzala Václava na výchovu. Drahomíra vyřešila neshody s Ludmilou tím,
že pozvala do Čech Tunnu a Gommona a zaplatila jim za vraždu Ludmily. Aby nebyla považována
Ludmila za mučednici, tak při vraždě nesměla být prolita její krev. Proto byla uškrcena vlastním závojem.
Stalo se to 15. nebo 16. září 921 na Tetíně. Když potom Václav převzal vládu, nechal v roce 925 ostatky
babičky přenést do Prahy a již od tohoto roku byla Ludmila uctívána jako svatá.
Následující vražda mezi Přemyslovci dala vzniknout našemu nejznámějšímu svatému a to Václavovi. Ten
byl zavražděn 28. září 935 ve Staré Boleslavi snad svým bratrem Boleslavem I.
Další rozbroje v rodině vyvolal Boleslavův vnuk, Boleslav III. Ten nastoupil na trůn v roce 999 a byl
pronásledován představami, že jej o postavení připraví jeho mladší bratři. Protože měl sám jenom dceru,
tak nechtěl dopustit, aby jeho bratři měli syny. Jaromíra nechal vykleštit, o Oldřichovi rozhodl, že jej
zavraždí. Nakonec oba bratři i se svojí matkou Emmou utekli a uchýlili se pod ochranu do bavorského
exilu, ke dvoru tehdejšího vévody a pozdějšího císaře Jindřicha II. Boleslav III. vládl tak krutě, že se proti
němu zvedlo v roce 1002 povstání. To vyřešil Boleslav Chrabrý, polský kníže a bratranec Boleslava III.
Obsadil Čechy a na knížecí stolec dosadil svého příbuzného Vladivoje. Ten po osmi měsících zemřel a
krátkou dobu pak vládl Jaromír, ale musel utéct. Do Čech se vrátil Boleslav III., který sice slíbil
odpuštění svým dřívějším odpůrcům, ale nedodržel to. Nechal vyvraždit Vršovce a osobně prý zabil
manžela své dcery, který byl rovněž Vršovcem. Opět zasáhl Boleslav Chrabrý. Nechal Boleslava III.
oslepit a v Polsku jej zavřel do vězení, kde někdy v roce 1037 Boleslav III. zemřel.
Na trůn nastoupil Jaromír, jeho vláda byla nevýrazná a skončila, když jej v roce 1012 sesadil bratr
Oldřich. Jaromír odešel k císaři Jindřichu II., jenže ten ho nechal zavřít do věznice v Utrechtu, o rok
později ho předal Oldřichovi a ten jej věznil v Lysé. V roce 1033 císař Konrád zbavil vlády neposlušného
Oldřicha a po 21 letech osvobodil Jaromíra z vězení a ustanovil jej českým knížetem. Opět se projevila

Jaromírova slabost a císař k nám vrátil Oldřicha, s tím, že Jaromír dostane v Čechách svůj úděl. Skončilo
to tradičně. Oldřich nechal Jaromíra oslepit a uvěznit v Lysé. Když 9. listopadu 1034 Oldřich zemřel, tak
se Jaromír dostal potřetí na trůn. Jakmile se v Čechách objevil Břetislav, syn Oldřicha a jeho selské ženy
Boženy, tak se Jaromír vzdal vlády v jeho prospěch, přitom jej varoval před Vršovci. Ti se mu za to
pomstili, což popsal Kosmas: „Kochan (starosta Vršovců) poslal svého kata, a když onen slepec seděl na
záchodě v hodině noční, vyprazdňoval břich, proklál ho ostrým oštěpem zezadu až do útrob břišních.“
Stalo se to 4. 11. 1035. Historie je někdy víc než detektivka.
P. Fořt, 10. 12. 2017

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. Hlavními projednávanými body na zasedání zastupitelstva
obce v druhém pololetí roku bylo zabezpečení kulturních a sportovních akcí, schválení rozpočtu obce na
rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu obce na r. 2019 – 2021a inventarizace majetku obce.
Kulturní a sportovní akce uskutečněné roce 2017
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 „Vláda posledních
Habsburků v Čechách do rozpadu Rakousko-Uherska.“
30. 4. Stavění májky u hasičské zbrojnice a pálení čarodějnic na Hajku.
28. 7. Pouťová taneční zábava se skupinou „ Fantom “ z Milevska
29. 7. Soutěž ve vaření guláše v parku u hřiště ve Veselíčku
30. 7. Fotbalový zápas Veselíčko – Bilina na hřišti ve Veselíčku
5. 8. Pouťové posezení při hudbě v Bilině
5.–6. 8. V sobotu a v neděli – pouťové atrakce p. Habicha ve Veselíčku
6. 8. Prodejní výstava rukodělných prací v jídelně ve Veselíčku
6. 8. Pouťové hudební vystoupení „Veselačky“
6. 8. Turnaj v nohejbalu na hřišti ve Veselíčku
30. 9. Václavský výlov rybníka v Bilině
1. 12. Setkání s důchodci v jídelně ve Veselíčku
2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Bilině
3. 12. Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku
3. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Veselíčku
Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z druhého pololetí letošního roku.

Údržba veřejného prostranství, odpady a hlavní akce pro příští rok
V letošním roce pracovalo pro obec postupně až 5 pracovníků. Stálý zaměstnanec obce je pan
Jaromír Krupka. Tři pracovníci jako sezónní od Svazku obcí regionu Písecka a jeden zdravotně postižený
pracovník na poloviční úvazek od Svazku obcí Milevska. 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.
Od měsíce května odváží odpad z popelnic firma COMPAG s.r.o. Votice. Ke změně došlo
z finančních důvodů. Zástupce této firmy nás všechny žádá, abychom známky na popelnice nepřivazovali
tkaničkami od bot, či silnými provázky na uzel, ale buď jenom nití anebo zavěsili známku na drátěný
háček, aby ji mohli popeláři jednoduše odebrat a nemuseli se zdržovat jejím odřezáváním nožem.
V příštím roce podle upřesněného programu na volební období provedeme první etapu výměny
střešní krytiny, latí, špatných krokví a trámů na střeše školy. Předpokládaný výdaj na tuto 1. etapu
dvouleté akce je 500.000 Kč. Dotace z POV od Jihočeského kraje ve výši 250.000 Kč je vyžádaná.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
Podrobnější informace o činnosti SDH Veselíčko v první polovině letošního roku byly uvedeny v letním
vydání „Našich novin“ (oslava v předvečer prvního máje a účast na okrskové soutěži).
Významně jsme přispěli k zajištění kulturních akcí během prvního pouťového víkendu ve Veselíčku:
V pátek 28. 7. jsme na letním parketu uspořádali taneční zábavu se skupinou Fantom. Následující den,
tedy v sobotu 29. 7. jsme pomohli zajistit organizaci mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového guláše a
zároveň soutěžní odpoledne pro děti. V letošním roce šlo již o druhý ročník s velice slušnou
účastí šestnácti soutěžních týmů. Zdá se, že si tato akce našla své stálé místo v programu oslav
Veselských poutí, takže zase za rok se těšíme, předběžně o druhé pouti. Rezervujte si tento termín pro
Vaši účast ať už jako soutěžící, nebo diváci.
Důležitou akcí je pro naše hasiče výroční schůze, která je plánována na sobotu 20. 1. 2018 v klubovně
hasičské zbrojnice ve Veselíčku. Zvu tímto k účasti nejen všechny současné a bývalé členy našeho SDH,
ale i občany Veselíčka a Biliny.
Na příští rok připadne stodvacáté výročí SDH ve Veselíčku, doufám, že se nám podaří toto naše
významné jubileum náležitě oslavit.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška
Vánoce ve farnosti Veselíčko
24. 12. Půlnoční mše svatá
bude od 16.00 hodin.
25. 12. Mše svatá
bude od 09.30 hodin .
26. 12. Mše svatá s doprovodem Milevského chrámového sboru bude od 11.00 hodin.
Provozní doba o svátcích - obchod ve Veselíčku
So 23. 12. 07.30 - 11.00 hod.
Ne 24. 12. – Út 26. 12. – zavřeno
St 27. 12. 07.30 - 11.00 hod.
Čt 28. 12. 07.30 - 11.00 hod.
Pá 29. 12. 07.00 -13.00 hod.
So 30. 12. 07.30 - 11.00 hod.
Ne 31. 12. - zavřeno
Po 01. 01. 2018 - zavřeno
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 Hana Kršková
a pan Josef Novák
70 let paní Anna Schafferová
75 let pan Štěpán Bartůněk
a pan Ladislav Parkos
85 let paní Marie Máchová
a paní Věra Soukupová
Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2018 přejí všem čtenářům „Našich novin“
jejich autoři.
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