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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s tím spojený čas vánoční pohody. Téměř staronové zastupitelstvo má
za sebou rok svého funkčního období. Jménem celého zastupitelstva vás chci pozdravit
a přiblížit vám hlavní události, stavební a kulturní akce, které se v naší obci v průběhu druhého
pololetí letošního roku uskutečnily a seznámit vás s hlavními akcemi pro rok 2020. Stavební
i kulturní akce uskutečněné v prvním pololetí letošního roku byly popsány v červencovém
vydání našich novin.
Přehled stavebních prací, které jsme v tomto roce realizovali je uvedený v následující tabulce.
Hlavní práce a akce uskutečněné v roce 2019
V letošním roce jsme i za pomocí dotací provedli následující akce:
Vlastní
p.č. Název akce
zdroje Kč
Oprava střechy na škole ve
253.262
1 Veselíčku – 2. etapa
Pokládka nových kamenných
2
108.420
schodů ke kapličce v Bilině
Modernizace plynového topení
98.000
3 v obecním bytě

Dotace
Kč
300.000

podíl
%
54

Celkem
Kč
včetně DPH
553.262

0

108.420

0

98.000

4

Výměna oken v obecním bytě

35.000

0

35.000

5

Rozšíření veřejného osvětlení
v Bilině

120.000

0

120.000

Celkem

614.682

300.000

33

914.682

Kulturní akce proběhly všechny přesně podle plánu a tak jak byly uvedeny v červencovém vydání
našich novin. Nejvyšší účast byla na poslední akci v sobotu 7. 12. kdy byla na mikulášské besídce
plná jídelna dětí, rodičů a prarodičů, že se musely přidávat stoly i židle.
Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z druhého pololetí letošního roku.
V příštím roce podle programu stavebních prací provedeme výměnu krytiny střech na bývalé školní
jídelně, na budově sportovních kabin u hřiště a výměnu oken v obecních bytech v budově obecního
úřadu. Dotace na tyto akce jsou vyžádány. Mimo plán akcí vybudujeme dvě místa pro míjení se
vozidel na místní komunikaci na samoty ve Veselíčku. Dále budou pokračovat práce na zpracování
nového územního plánu Veselíčka. Do konce pololetí by měl být územní plán hotov.
Plán kulturních akcí budeme připravovat na začátku nového roku. Na jaro je domluvena přednáška
ředitele Milevského muzea p. Vladimíra Šindeláře. Uvidíme s jakými dalšími nápady kulturní
výbor a ostatní zastupitelé přijdou.
Parlament ČR v listopadu tohoto roku přijal zákon, kterým mění zákon o místních poplatcích. Na
základě této změny vydalo ministerstvo vnitra pokyny k přijetí nových obecně závazných vyhlášek
v obcích týkajících se místních poplatků. Nás se týká především vyhláška o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů - zkráceně poplatek za odvoz odpadu z popelnic a vyhláška na poplatek ze psů.
Zastupitelstvo naší obce bude projednávat vyhlášku na odvoz odpadu z popelnic 19. 12. 2019.

Vstoupit v platnost by měla od 1. 1. 2020. Její návrh je vyvěšen na obecních vývěskách od 16. 12.
2019. V naší obci byl do konce roku 2009 zaveden tzv. známkový systém. Ten znamenal, že kdo
chtěl nebo měl potřebu, tak si na obci koupil známku na odvoz odpadu z popelnice v ceně 85 Kč.
Výsledkem toho bylo, že ti poctiví občané si známky kupovali a věšeli je na popelnice, aby jim
z nich popeláři odvezli odpad, ale bylo hodně občanů a především majitelů rekreačních objektů,
kteří si známky kupovali jen výjimečně nebo vůbec a odpad vyhazovali poblíž obce. Maximální
výše poplatku v té době byla 500 Kč. Někteří občané zaplatili za známky za rok i více jak 1.000 Kč
a někteří nic. Od roku 2010 máme v obci zavedený tzv. kombinovaný systém. Podle obecně
závazné vyhlášky obce je vypočtená výše tohoto poplatku 650 Kč. Ve vyhlášce jsou vyjmenovány
případy pro osvobození od platby poplatku a úlevy pro placení nižšího poplatku. V příloze vyhlášky
a v prováděcích pokynech k ní je vše podrobně rozebráno. Co se týče úlevy, která se týká všech
poplatníků, ta je řešena tak, že jestliže poplatníkovi stačí za rok 5 ks známek na popelnice, tak
zaplatí zálohu na poplatek 350 Kč. Když bude potřebovat další známky, tak si je dokoupí po 100 Kč
do maximální částky výše poplatku 650 Kč. Další známky obdrží již bez úhrady. Kdo nepotřebuje
více známek tak doplatek do maximální výše poplatku neplatí.
Protože někteří občané z vícečlenných rodin říkají, že 5 ks známek na osobu nepotřebují a známky
jim zbývají, máme v návrhu vyhlášky připravenou změnu, že poplatníci uhradí zálohově místní
poplatek ve výši 300 Kč a obdrží 4 ks známek. Při potřebě dalších známek si dokoupí 3 ks po 100
Kč a čtvrtou známku za 50 Kč. Maximálně tak uhradí opět 650 Kč jako nyní. Náklad na odvoz
odpadu z jedné popelnice vychází v letošním roce na 94 Kč a se započtením nákladů za odvoz
tříděného odpadu z kontejnerů a za uložení odpadu ve sběrném dvoře v Bernarticích vychází náklad
na jednu popelnici 106 Kč. Pro rok 2020 vychází tento náklad na jednu popelnici 101 Kč a se
započtením nákladů na odvoz odpadu z kontejnerů a uložení odpadu ve sběrném dvoře vychází
náklad na jednu popelnici 114 Kč. Někteří nespokojení občané by chtěli paušální poplatek jako je
ve většině obcí a městech. Nebaví je věšet známky na popelnice, říkají, že jim je někdo krade a
popelnici jim pak neodvezou apod. V letošním roce vychází náklad na odvoz odpadu jen z popelnic
na jednoho poplatníka ve výši 400 Kč. Pro rok 2020 bude vycházet přibližně na 430 Kč. Při placení
paušálního poplatku lze předpokládat menší třídění odpadu a tím zvýšení nákladu na odvoz odpadu
jen z popelnic na jednoho poplatníka na částku přibližně 511 Kč a se započtením nákladů na odvoz
odpadu z kontejnerů a uložení odpadu ve sběrném dvoře by vyšel tento náklad na jednoho
poplatníka na částku 566 Kč. Z toho by vycházelo platit při částečné úlevě poplatek ve výši alespoň
500 Kč na poplatníka. Pro ty poplatníky, co odpad třídí a nepotřebují odvážet tolik odpadu
z popelnic by to znamenalo zvýšení o 200 Kč za rok oproti návrhu výše poplatku pro rok 2020.
Výsledkem pro ně by bylo, že by svoji současnou snahu na třídění odpadu snížili a popelnici by
připravili k odvozu odpadu častěji. V extrému by mohlo dojít i k situaci, že by někteří občané při 39
svozech odpadu za rok vždy připravili popelnici k odvozu odpadu, zaplatili roční poplatek 500 Kč a
obec by za odvoz jejich odpadu zaplatila přibližně 4.000 Kč. V některých domech je přihlášena
k pobytu jedna osoba a ve skutečnosti tam bydlí 3 i více osob. Navíc při paušálním poplatku by
dostali poplatníci nálepku na popelnici o zaplacení poplatku až po úhradě poplatku za všechny
členy domácnosti. To znamená, že by poplatek museli zaplatit co nejdříve na začátku roku, aby jim
byl odpad z popelnic vyvážen. Přitom hodně poplatníků musíme o zaplacení poplatku upomínat i
písemně. Tak se nechme překvapit jak naši zastupitelé 19. prosince rozhodnou.
V některých obcích používají stále čistý známkový systém, to znamená, že nechávají na libovůli
občanů a majitelů rekreačních chalup jestli si známku koupí. Jinde mají rozlišený poplatek tak, že
po majitelích rekreačních chalup a chat vyžadují poplatek i v maximální přípustné výši 1.000 Kč a
občané přihlášení k pobytu v obci platí třeba polovinu. Metodické pokyny ministerstva vnitra tento
systém považují za diskriminační vůči jedné skupině poplatníků a taková obecně závazná vyhláška
je prý protizákonná. Celkově je tato oblast dosti problematická a nejde zde nalézt absolutní
spravedlnost. V malé obci jako je ta naše je však dobré najít optimální řešení - tzv. kritickou cestu,
aby ten nesoulad byl co nejmenší.
Přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně hodně zdraví. Ať se
každému splní jeho novoroční přání.
starosta obce
Jiří Lešek

Hrob rudoarmějce
Začátkem měsíce října se na naší obec obrátil pracovník velvyslanectví Ruské federace Jevgenij
Mišin s dotazem na podrobnosti k hrobu rudoarmějce, který je na našem hřbitově. Pan Mišin má za
úkol zaevidovat všechny hroby rudoarmějců v jižních Čechách.
Co o tomto hrobu víme my: Hrob není již řadu let vyznačen, na jeho místě je jen trávník. Hrob
neměl nikdy žádný obrubník, původně tam stál dřevěný sloupek, tak 1 metr vysoký, a na něm byla
malá plechová pěticípá hvězda. Vše bylo natřeno načerveno. Snad již někdy v šedesátých letech
tento sloupek uhnil a hrob zůstal bez označení. Pohřben by tam měl být vojenský lékař, který se prý
zabil dne 23. 5. 1945 při dopravní nehodě. Šuškanda mezi lidmi ale tvrdila, že byl zastřelen,
protože byl přistižen při krádeži. Nikde nebylo zaznamenáno jeho jméno.
Pracovník velvyslanectví tvrdí, že v archivu v Moskvě jeho jméno najde. Předpokládám, že potvrdí
i příčinu smrti, tedy autonehodu.
Hrobů rudoarmějců je v našem okolí více. U Vranova u Dražíče je hrob rudoarmějce, o kterém se
tvrdilo, že na tomto místě padl. Teprve nyní víme, že byl svým velitelem zastřelen za pokus o
znásilnění děvčete ze vsi. Na druhé straně Vranova je celý hřbitov rudoarmějců. U vsi byl zřízen
vojenský lazaret a ti vojáci, kteří podlehli svým zraněním a nemocem, byli sem postupně
pohřbíváni. K těmto obřadům měli přístup pouze příslušníci Rudé armády. Proto byl počet
pohřbených dodatečně pouze odhadnut, a to na 150 až 160. Většina z vojáků zemřela na otravu.
Dle očitého svědectví pamětníka žijícího v obci Dražíčské Březí o uložení ostatků rudoarmějců - se
jednalo o 20 - 30 vojáků, hromadně otrávených po požití blíže neurčené kapaliny pocházející z
cisterny, kterou zanechal německý wehrmacht u lesa v Nemějicích cca 2 km od obce Vranov.
Rudoarmějci se prý mylně domnívali, že se jedná o líh a kapalinu stáčeli do svých polních láhví za
účelem následné konzumace. Po požití této tekutiny se u nich projevovaly dýchací potíže a
následujícího rána zemřeli udušením. Nejpozději druhý den večer byli zabaleni do rudé vlajky a
uloženi v tomto hromadném hrobě.
Ze vzpomínek dalšího pamětníka: ʺLeželi na naší louce, samý mladý kluci to byli, svíjeli se v
křečích a křičeli a nikdo jim nedokázal od toho pomoct. Do rána měli obličeje úplně černý. Přišel
pak za námi ten jejich velitel, já musel zapřáhnout žebřiňák a převezl ty mrtvý k jámě, co tam zatím
vykopali. Každýho zabalili do ruský vlajky a pohřbili je. Pohřbení leží za sebou, hrob má tvar
podkovy a nohy předchozího mrtvého jsou u hlavy následujícího".
Jiný pamětník tvrdil, že vojáci pili metylalkohol a někteří se vrátili do Ruska slepí. Těch mrtvých
po požití metylalkoholu bylo prý víc jak sto.
U tohoto hřbitova se konávala a dosud koná každoročně shromáždění na paměť osvoboditelů,
bohužel si nikdo nedovolil pátrat po tom, proč většina zde pohřbených zemřela. Přípustná byla
informace, že se otrávili německými konzervami. Je škoda, že nepochybné zásluhy těchto vojáků na
osvobození naší země zahaluje mrak zatajování příčin jejich smrti. Budeme držet palce panu
Mišinovi, aby se dopátral pravdy.
14. listopadu 2019
Petr Fořt

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO
S činností SDH Veselíčko v první polovině letošního roku jste se mohli seznámit v letním vydání
„Našich novin“. Z další naší letošní činnosti vybírám:
Již tradičně jsme zajistili kulturní program druhého pouťového víkendu.
V pátek 2. 8. jsme na letním parketu ve Veselíčku uspořádali taneční zábavu se skupinou Fantom,
letos, již desátým rokem v řadě.
V sobotu 3. 8. jsme také na letním parketu, zajistili zdárný průběh již čtvrtého ročníku
Gulášované. Této mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového guláše se zúčastnilo celkem 19
soutěžních týmů, které se předháněly v dovednosti, uvařit ten nejlepší guláš. Během odpoledne bylo
možné nejen ochutnat soutěžní vzorky kuchařského umění jednotlivých účastníků, ale i zapojit se
do rozmanitých soutěží doprovodného programu, z nichž se největšímu zájmu těšilo rodeo na

elektrickém býkovi. Více podrobností můžete shlédnout v reportáži Milevských novin:
https://www.jcted.cz/ve-veselicku-se-varil-cesko-slovensky-gulas/, nebo ve videu (od cca 19.
minuty) vysílání TV Milevskem: https://youtu.be/tfFRds7eZWQ .
Poděkování za finanční podporu a spolupráci s uspořádáním pouťových akcí patří obci Veselíčko a
společnosti Mautel.
Výroční schůze našeho SDH je plánována na sobotu 18. 1. 2020 od 19 hodin. Všichni členové
(současní, bývalí a budoucí) a přátelé našeho SDH jsou tímto srdečně zváni.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška
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.
Vánoce ve farnosti Veselíčko
24. 12. „Půlnoční mše svatá“ bude od 16.00 hodin.
Svoz odpadu na konci prosince
Svoz odpadu z popelnic bude v neděli 22. 12. a v neděli 29. 12. 2019. V roce 2020 bude svoz
odpadu opět v pondělí. Harmonogram svozu odpadu je na webových stránkách obce a ve vývěskách.
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Provozní doba o svátcích - obchod ve Veselíčku
23. 12. 06.00 – 13.00 hod.
Út 24. 12. – Čt 26. 12. - zavřeno
27. 12. 07.30 – 13.00 hod.
So 28. 12. 07.30 – 11.00 hod.
30. 12. 07.30 – 13.00 hod.
Út 31. 12. 07.30 – 11.00 hod.
1. 1. 2020 – zavřeno
Út 2. 1.
06.00 – 15.30 hod.

Gratulace patří všem, kdo v červenci až prosinci letošního roku dosáhli, či dosáhnou životního
jubilea. Bez udání věku to jsou:
pan Zdeněk Schaffer, paní Dana Kodatová, paní Alena Volfová, paní Marie Faladová, pan Antonín
Falada, pan Zdeněk Hynek, paní Jana Wittbergerová a pan František Kropáček.
Opusitli nás – v tomto pololetí r. 2019 nás navždy opustily paní Marie Máchová z Biliny a paní
Věra Soukupová z Veselíčka.
Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2020 přejí všem čtenářům „Našich novin“
jejich autoři.
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