Vydala Obec Veselíčko

NAŠE NOVINY
Také na www. obecveselicko.cz

prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s tím spojený čas snad vánoční pohody. 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 2021.
Celý letošní rok byl výrazně poznamenán celosvětovou epidemií označované jako COVID 19.
V prvním pololetí nikdo v naší obci na ni neonemocněl, ani nebyl v karanténě. Na podzim toto
onemocnění daleko výrazněji postihlo i naši republiku a postihlo i občany naší obce. Snad všichni to
denně sledují v televizi, rádiu a na internetu. Asi nejdůležitější je dodržovat doporučená pravidla, mít
v sobě dostatek protilátek, především vitaminů, nepanikařit, nestresovat se a mít pozitivní náladu.
Věřím, že to přes zimu přečkáme bez větších problémů a na jaře bude lépe.
Stavební kulturní akce uskutečněné v prvním pololetí letošního roku byly popsány v minulém vydání
Našich novin.
Přehled stavebních prací a akcí, které jsme v tomto roce realizovali je uvedený v následující
tabulce.
Hlavní práce a akce uskutečněné v roce 2020
Vlastní
p.č. Název akce
zdroje Kč
Úprava ploch, výsadba strom78.704
1 ků, keřů a květin ve Veselíčku
Dvě místa pro míjení vozidel
2
46.585
na samoty ve Veselíčku
Opravy krovu a výměna
krytiny na střechách u jídelny a 172.772
3
na sport.kabinách ve Veselíčku

Dotace
Kč

podíl
%

Celkem
Kč
včetně DPH

0

0

78.704

0

0

46.585

255.000

59,61

427.772

4

Výměna oken v obec. bytech

49.410

35.000

41,46

84.410

5

Zpracování Územního plánu
Veselíčka

87.725

69.575

44.23

157.300

Celkem

435196

359.575

45,24

794.771

Hlavní akcí obce pro letošní rok bylo dokončení zpracování nového Územního plánu Veselíčka.
Zpracovatelem plánu pro naši obec byl Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk z
Českých Budějovic. Územní plán se podařilo zpracovat bez komplikací. Námitky a připomínky se
podařilo bez problémů vyřešit. Jako tzv. létající pořizovatel, který obci pomáhal, byl Ing. Miroslav
Sládek z Písku, který se své role zhostil velmi dobře. Po zpracování územního plánu jsme nechali
zpracovat studii na vodovod do Veselíčka a Biliny.
Pouťové kulturní akce proběhly všechny přesně podle plánu a tak jak byly uvedeny v červencovém
vydání našich novin. Bohužel z důvodu nouzového stavu a omezení shromažďování osob
neproběhly kulturní akce na konci listopadu a v prosinci. Neuskutečnilo se slavnostní rozsvícení
vánočních stromů v Bilině a ve Veselíčku, setkání s důchodci a mikulášská besídka pro děti.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o náhradním řešení spočívající v předání poukazů na nákup zboží pro
důchodce v hodnotě 300 Kč a pro děti do 10 let poukazů v hodnotě 100 Kč na nákup cukrovinek
v obchodě ve Veselíčku.

Na fotografiích v příloze jsou zdokumentovány akce z druhého pololetí letošního roku.
V příštím roce podle programu stavebních prací provedeme opravu, zpevnění a zateplení stropu v
bývalé školní jídelně s osazením nových světel a v obecním bytě instalaci nového topení
a vodoinstalaci, obojí s využitím dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Hlavní práce budou v příštím roce směřovány na přípravy se zpracováním projektu na vodovod do
Veselíčka a Biliny. V územním plánu jsou připraveny tři varianty řešení. Územní plán je k dispozici
na webových stránkách obce a na obecním úřadu. Protože v letošním roce Jestřebice vyslovily
požadavek na vodovod, jeví se jako nejlepší varianta napojení se na vodovod od Jestřebic. Úzce tak
budeme spolupracovat s městysem Bernartice. Spolupráce byla probírána na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce za účasti starosty z Bernartic. Jak práce spojené s vodovodem probíhají, vás
budu vždy v Našich novinách informovat.
Od 1. ledna příštího roku nám bude provádět svoz plastů, papíru a skla z příslušných kontejnerů
městys Bernartice.
Od 1. května následujícího roku bude provozovat poštu ve Veselíčku společnost Z+M Logistics,
spol. s r.o. Ostrava jako poštu Partner v rámci chráněné dílny se zachováním všech poštovních
služeb. Tato společnost provozuje poštu již v Sepekově a bude přebírat poštu i v Oslově a
Nadějkově.
Přeji vám všem příjemné a klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně hodně zdraví a
dobrou náladu. Ať se každému splní jeho novoroční přání.
starosta obce
Jiří Lešek
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 31. 7. jsme na letním parketu ve Veselíčku uspořádali taneční zábavu se skupinou Fantom.
V sobotu 1. 8. jsme také na letním parketu zajistili zdárný průběh již pátého ročníku Gulášované.
Této mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového guláše se zúčastnilo rekordních 22 soutěžních
týmů, které se snažily 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 balanční, elektrické skateboardové
prkno. Více podrobností můžete shlédnout v reportáži Milevských novin:
https://www.jcted.cz/milevske-noviny/ve-veselicku-maji-pout-v-patem-rocniku-gulasovanesoutezilo-22-gulasu/.
Poděkování za finanční podporu a spolupráci s uspořádáním pouťových akcí patří zejména obci
Veselíčko a ostatním, v čele se společností Mautel.
Dne 29. 8. se konal dvanáctý ročník „Guláš Majster“, vaření kotlíkového guláše v Pečeňadech na
Slovensku, kde jsme se s naší soutěží před lety inspirovali. Této soutěže se poprvé zúčastnili také
zástupci našeho SDH, bratři Chajdrnové. Děkujeme jim za důstojnou reprezentaci naší obce a
našeho hasičského sboru.
Dne 29. 10. došlo ke vznícení kontejneru na tříděný odpad, pod hasičskou zbrojnicí v Bilině. Oheň
byl v zárodku uhašen našimi spoluobčany, jimž patří poděkování za zabránění vzniku škody na
obecním majetku.
Dne 6. 11. byl nahlášen oheň dřevěného přístřešku u hřiště ve Veselíčku. Naši hasiči asistovali
zasahujícím jednotkám z Milevska a Bernartic.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška

Čeho je mi líto
Po vzniku Československé republiky byl přijat zákon č. 80/1920, o pamětních knihách
obecních, který uložil samosprávným obcím založit a vést pamětní knihu obecní čili kroniku. K
tomu musela každá obec zřídit komisi a ustanovit kronikáře. Od roku 2006 úlohu kronik v České
republice určuje zákon č. 132/2006, o kronikách obcí. Do kroniky se podle zákona zaznamenávají
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci, pro informaci i poučení budoucím
generacím. Obec je povinna zajistit kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.
Právě kroniky a případně další historické písemnosti, jsou pýchou každé vesnice, vždyť
dokládají, jak se u nich dříve žilo. Takové kroniky byly i v Bilině a ve Veselíčku.
Bilina byla až do roku 1960 samostatnou obcí a bilinští pamětníci mi tvrdili, že i v Bilině
byla vedena kronika obce. Kam zmizela, se už asi nedovíme. Zamáčkněme slzu.
Také Veselíčko mělo svoji kroniku. První záznamy do ní, tenkrát ještě nazvané „Pamětní
kniha obce Veselíčko”, zapsal farář František Mezera. Ten sloužil ve Veselíčku v letech 1938 až
1944. Po jeho smrti se do roku 1958 žádné zápisy do kroniky nedostaly. Pak se ujal kroniky
Bedřich Ševčík, který se pokusil dodatečně doplnit informace již od první světové války. Další
kronikáři vedli kroniku až do roku 1975. Bohužel, obec odmítla před několika lety předat kroniku
do Okresního archivu v Písku a kronika nedávno rovněž zmizela. Já jsem z ní ještě před rokem
2014 opisoval pasáže do knihy „Z dějin obce Veselíčko”. Zamáčkněme další slzu. I když, kopii
kroniky najdete na: https://digi.ceskearchivy.cz/445320/1/2111/1614/20/0
Nesmírnou cenu měly i farní kroniky. Až do roku 1804 byly Veselíčko a Bilina součástí
farnosti Bernartice a tak v kronice této farnosti byly i záznamy o našich vesnicích. Kronika zmizela
před řadou let. Některé údaje o Bilině z ní před rokem 1934 opsal farář Šmejkal a od něj Karel
Soldát do svých poznámek o historii Biliny. Zamáčkněme další slzu.
Kroniku farnosti Veselíčko měli v roce 2004 v rukách autorky publikace vydané k 150.
výročí posvěcení kostela sv. Anny. Potom páter Matěj Baluch půjčil kroniku profesoru Karlu
Benešovi z Teologické fakulty v Českých Budějovicích. A nedokázal zajistit její vrácení. Já jsem
farní kroniku začal shánět bohužel pozdě, když už byl profesor Beneš asi 2 roky po smrti. Oslovil
jsem děkana a další lidi z fakulty a nakonec jsem od Jany Veselé z děkanátu Teologické fakulty
Jihočeské university dostal v listopadu 2009 informaci: „Zkontaktovala jsem pana Tomáše Beneše,
syna prof. Karla Beneše, s dotazem, zda se v pozůstalosti prof. Beneše nenašla farní kronika z
Veselíčka. Bohužel pan Beneš o ničem takovém neví, mezi převzatými knihami ji nepostřehl. Část
knih si krom toho po smrti prof. Beneše rozebrali ještě další lidi (pan Beneš nevěděl přesně, kdo to
byl), takže kronika je v tuto chvíli v podstatě nedohledatelná.” Tuto slzu snad ani nelze zamáčknout.
Buďme vděční, že se kdysi dostaly do okresního archivu v Písku alespoň školní kroniky
z naší školy. (https://digi.ceskearchivy.cz/409448-Veselicko-Pisek-Cesko)
Je mi líto zmizení i zdánlivých maličkostí. Někdy po roce 2000 se opravovala kaplička sv.
Vojtěcha v Bilině. Při té příležitosti jsme přišli o obraz sv. Vojtěcha s vedutou Biliny, který byl
původně v této kapličce. Obraz maloval Karel Veselý z Borovan v době dostavby kapličky, tedy
někdy v roce 1917. Mohli jsme vidět, jak Bilina v té době vypadala.
Na závěr ještě malá odbočka. Veselíčko bylo známé v minulosti i některými
pamětihodnostmi. V turistických průvodcích byla obdivována jilmová alej podél silnice k Branicím.
Nenašla by se někde její fotografie? Byl bych rád, kdyby se objevila fotografie domu Veselíčko čp.
4. Jeho fasáda byla ozdobena postavami muže a ženy v lidových krojích. Autorem byl akademický
malíř a středoškolský profesor Josef Fuka, který se 1. 4. 1880 v tomto domě narodil. Bylo by milé,
kdyby se objevily i další obrázky, třeba cihelny v Bilině, nebo kuželny, která stála u Panské
hospody podél silnice ke kostelu sv. Anny a jiné. Pokud někdo máte neznámé obrázky Veselíčka a
Biliny podělte se, prosím, o ně s námi.
Petr Fořt
Krátké vyjádření k článku pana Fořta.
Obec není starosta či zastupitelstvo obce. Podle zákona o obcích je obec společenstvím
občanů, kteří mají v obci trvalý pobyt, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Já
jsem převzal funkci starosty obce 11. 11. 2010. Kroniku Veselíčka z období do r. 1975 jsem podle
zápisu nepřebíral, myslím si, že v té době na obecním úřadu nebyla. Nikdo ji po mně nikdy nechtěl,
ani mně ji nikdo nepřinesl k vrácení. Až v r. 2018 se o ni zajímal kontrolor z archivu z Písku.

Kopie kroniky na stránkách archivu skutečně je. Před psaním těchto novin jsem si ji procházel.
Požádal jsem proto archiv o sdělení, kdo a kdy kroniku do archivu pro vytvoření kopie předložil a
komu a kdy ji vrátili, nebo jestli si ji v archivu nechali. Filosofové říkají, že hmota je nezničitelná,
tak věřím, že ta naše kronika někde je.
Je mi líto, že se od roku 1976 nenašel v obci nikdo, kdo by kroniku obce vedl. Já jsem se daný
problém snažil řešit. Dne 19. 2. 2014 jsem oslovil všechny majitele firem, organizací a bývalé
starosty obce dopisem a požádal je o příspěvek do kroniky do 31. 5. 2014 - celkem 11 dopisů. Mám
je uloženy v PC. Napsal jsem jim krátkou osnovu – hlavní údaje vhodné do kroniky. Zároveň
zastupitelstvo obce určilo dva své členy zpracováváním podkladů do kroniky. Přivezl jsem a předal
jim podklady z archivu. Byl jsem upozorněn a varován, že ve Veselíčku pro to nikdo nic neudělá a
nic nepřipraví a moje snaha je zbytečná. Nevěřil jsem tomu. Bohužel jsem se mýlil. Po dvou letech
po mně chtěli zapůjčené materiály z archivu vrátit. Tak jsem je vrátil. Z doby svého působení
podklady do kroniky mám a to především z těchto novin. Ve Veselíčku je několik občanů, kteří by
byli schopni kroniku vést. Snad se po přečtení těchto řádků někdo přihlásí. Ta činnost není
zadarmo.
Lešek
Informace ze zasedání zastupitelstva
V letošním roce se uskutečnilo 6 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
Ve čtvrtek 24. 12. „Půlnoční mše svatá“ bude od 16.00 hodin. Stanovený omezený počet na 20 %
kapacity kostela vychází na cca 60 osob.
Svoz odpadu na konci prosince
Svoz odpadu z popelnic bude v pondělí 28. 12. 2020. V roce 2021 bude svoz odpadu opět v pondělí.
Harmonogram svozu odpadu je na webových stránkách obce a ve vývěskách.

St 23. 12.
Po 28. 12.
St 30. 12.
Pá 1. 1.

Provozní doba o svátcích - obchod ve Veselíčku
07.00 – 11.00 hod.
Čt 24. 12. – Ne 27. 12. - zavřeno
07.30 – 13.00 hod.
Út 29. 12. 07.30 – 13.00 hod.
07.30 – 13.00 hod.
Čt 31. 12. 07.30 – 13.00 hod.
2021 – zavřeno
So 2. 1.
zavřeno

Gratulace patří všem, kdo v červenci až prosinci letošního roku dosáhli životního jubilea. Bez
udání věku to jsou: paní Jana Máchová, pan Antonín Falada, paní Lenka Hynková, pan Milan
Procházka, paní Ludmila Bláhová, pan Václav Tomášek a pan Jozef Rybár.
Opusitli nás – v tomto pololetí r. 2020 nás navždy opustil pan Zdeněk Kašpar st. z Veselíčka.
Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2021 přejí všem čtenářům „Našich
novin“ jejich autoři.
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