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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 novin jsem psal o kulturních, sportovních a stavebních akcích, které
jsme uskutečnili v loňském roce.
Zima a jaro letošního roku byly stále ještě ovlivněny pokračující celosvětovou epidemií
s označením COVID 19.
Na konci jara letošního roku se začala situace zklidňovat a my jsme mohli začít žít normálním
způsobem tak, jak jsme zvyklí.
V měsíci dubnu po Velikonocích začaly práce na modernizace silnice – průtah Veselíčkem od
hřbitova na konec obce směr Milevsko. Po změně projektové dokumentace byly v měsíci
červnu zahájeny práce na rekonstrukci opěrné zdi na konci Veselíčka směrem na Milevsko.
Termín dokončení této rekonstrukce je do 7. 10. 2022. Tyto dvě akce financuje Jihočeský kraj
z dotace EU. Obec financuje nová nástupiště autobusových zastávek na ně navazující
chodníky, úpravu chodníku u hlavní křižovatky a z poloviny se podílí na pokládce nových
žlabovnic. Od Jihočeského kraje jsme na tyto práce obdrželi dotaci z Programu obnovy
venkova ve výši 266.000 Kč. Celkovým garantem za uvedené akce je Jihočeský kraj. Na
asfaltování ploch u obchodu a u rybníka jsme vypsali výběrové řízení. Tyto práce nemohly
být zahrnuty jako vícepráce do uvedených akcí z důvodu účelu přidělené dotace od Evropské
Unie Jihočeskému kraji. Oslovili jsme čtyři firmy. Zvítězila firma Strabag a.s. Praha provozní
pracoviště Písek s nabídkou 262.708 Kč včetně DPH. Firma COLAS a.s., kterou vybral
Jihočeský kraj na provedení hlavních akcí, nabídku nepodala. Zřejmě věděla proč. S firmou
COLAS a.s. je složitá spolupráce. Často jsem musel být v jednání s jejím vedením hodně
důrazný, což jsem nikdy v minulosti k žádné stavební firmě být nemusel. Asfaltování ploch
před obchodem a u rybníka bude provedeno v měsíci září letošního roku.
V bývalé škole jsme ve dvou třídách připravili nouzové ubytování pro ukrajinské občany
podle nařízení p. hejtmana kraje vyplývající z nouzového stavu. Pokoje jsou vybaveny
kuchyněmi a příslušenstvím. Byly tam ubytované dvě rodiny. V současné době je tam jedna
rodina.
Do budoucna je to připravené pro turistické a jiné krátkodobé ubytování.
Z hlavních dalších činností, které jsou rozpracovány.
1. Změna č. 1 Územního plánu Veselíčko – hotová, zastupitelstvem obce schválena.
2. Projekt na vodovod je zpracovaný, k projektantovi chodí vyjádření dotčených orgánů
a připravují se smlouvy o smlouvě budoucí s majiteli dotčených pozemků.
3. Projekt na chodníky ve Veselíčku dopracovává projektant podle požadavků
dopravního oddělení PČR Písek.
4. Projektantka paní Matějáková zpracovává podklady pro nové povolení k vypouštění
odpadních vod v obci.
5. Geodetická kancelář Ing. Jana Klavíka zpracovává studii a podklady pro katastrální
úřad na rozparcelování pozemku za špýcharem na výstavbu rodinných domků.

Kulturní akce proběhly v letošním roce do vydání těchto novin podle připraveného plánu.
První akce byly jako každý rok dne 30. 4., a to stavění májky u hasičské zbrojnice, kterou
zabezpečovali hasiči a pálení čarodějnic na střelnici u Hajku, kterou zabezpečoval Svaz
technických sportů Veselíčko.
Po roční přestávce se dne 28. 5. uskutečnila soutěž v kosení trávy „Bernartický sekáč“, kterou
pořádá Městys Bernartice spolu se Zemědělským družstvem Bernartice. Naši obec úspěšně
reprezentoval p. Jiří Lešek.
Dne 9. 6. po deseti letech uspořádala obec v součinnosti s Římskokatolickou farností
Veselíčko znovu koncert v kostele ve Veselíčku opětovně s dirigentem Ladislavem Ciglerem
a tentokrát se Symfonickým orchestrem studentů Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy.
Prodalo se téměř 200 ks vstupenek. Koncert se návštěvníkům velmi líbil. Spokojeni byli
i účinkující se zabezpečením koncertu.
Tradiční pouťové akce začaly 30. 7. v Bilině s početní účastí občanů i hostů, které především
přitáhlo vystoupení duo hráčů na akordeon a bubny s úvodní výpomocí p. Cézy. O zdárný
průběh se zde postarali místní zastupitelé p. Petr Pletka a Pavel Vondruška.
Ve Veselíčku uspořádali místní hasiči 5. 8. večerní hudební a taneční zábavu s vystoupením
skupiny Fantom z Milevska. V sobotu 6. 8. pořádali hasiči s hlavním organizátorem
p. Bauškou z Milevska již 7. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše ve Veselíčku.
Rekordní účast 27 soutěžících družstev s povzbuzovateli a dalšími návštěvníky zcela zaplnila
parčík u hřiště. Obsáhle o této akci informovaly Milevské noviny 10. srpna.
Pouťové akce byly zakončeny v neděli 7. srpna vystoupením hudebního dua p. Cézy
s p. Krškou a zpěvačkou. Zároveň proběhl turnaj v nohejbale na místním hřišti.
Fotografie z jednotlivých akcí jsou přiloženy
V letošním roce nás čekají volby do zastupitelstva obce a zároveň volby do senátu. Volby do
senátu jsou jednou za 6 let a do zastupitelstva obce vždy po 4 letech. Naše obec v rámci
regionu Milevska patří do volebního obvodu pro senát pod Tábor. Současný senátor p.
Větrovský z Mladé Vožice je již senátorem 6 let. Volby proběhnou ve dnech 23.-.24. 9.
V případě, že nebude senátor zvolen v 1. kole, budou volby do senátu ve druhém kole za
týden ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2022. Do zastupitelstva obce je pro volební období 2022-2026
v naší obci podaná jedna kandidátní listina s 9 kandidáty. Zastupitelstvo obce bude mít 7
členů. Pro voliče je tudíž prostor výběru 7 zastupitelů z 9 kandidátů. Proto je třeba jít
k volbám a vybrat si ty svoje kandidáty do zastupitelstva obce. Ten volič, který nejde volit,
nepřímo volí toho kandidáta, kterého by určitě do zastupitelstva nevolil. Divit se pak po
volbách kdo byl zvolen a říkat, že toho bych určitě nevolil, je chyba toho voliče, co nebyl
volit.
Přeji nám všem, abychom si zvolili zastupitele, ke kterým budeme mít důvěru a oni si ze
svých řad zvolili starostu a místostarostu, kteří se budou v maximální míře snažit o rozvoj
obce a budou ji dobře reprezentovat.
Připomínám, že termín k zaplacení poplatku za odvoz odpadu z popelnic a poplatku ze psů
byl 31. 5. 2022. Dosud nemají všichni místní občané a majitelé rekreačních chalup tento
poplatek uhrazený. Proto využijte poslední prázdninový měsíc na vyrovnání svých závazků
vůči obci.
Přeji vám všem příjemné prožití druhé poloviny letošního roku.
Tímto se s vámi po 12 letech působení ve funkci starosty obce Veselíčko loučím.
starosta obce
Jiří Lešek
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO 2022-1
I na začátku letošního roku dobíhala některá opatření omezující naši činnost. Proto se výroční
schůze našeho hasičského sboru mohla uskutečnit až v pátek 22. 4. 2022.
Následující sobotu, tedy 23. dubna jsme provedli pravidelný sběr železného šrotu.
Stavbu májky s pálením čarodějnic a opékáním buřtů u hasičské zbrojnice jsme zajistili v
obvyklém termínu, v předvečer Prvního máje. Bohužel se nám májku nepovedlo uhlídat a nad
ránem ji „někdo“ pokácel. Doufám, že příští rok se najde dostatek dobrovolníků, kteří májku
svědomitě uhlídají.
V sobotu dne 11. 6. se po dvouleté odmlce konala okrsková soutěž, kterou tentokrát pořádali
bratři z SDH Stehlovice. Soutěžilo se v disciplínách překážková dráha a požární útok. Po
sečtení časů jednotlivých disciplín jsme obsadili druhé místo se ztrátou necelé 4 sekundy na
vítězný domácí tým. Pár obrázků ze soutěže:
https://10nor.rajce.idnes.cz/2022_okrskova_Stehlovice/
Dle mého názoru na krásném druhém místě jsme se umístili nejen díky odhodlanému nasazení
soutěžního týmu, ale i díky zodpovědné práci a úsilí ostatních členů v tréninkové přípravě.
Musím poděkovat zejména všem členům družstva, kteří se do soutěžení zapojili poprvé.
Všichni bez výjimky se osvědčili a potvrdili, že jsou platnými členy našeho SDH a můžeme s
nimi do budoucna počítat.
U příležitosti letošního druhého pouťového víkendu jsme zabezpečili tyto akce:
V pátek 5. 8. jsme na letním parketu ve Veselíčku uspořádali taneční zábavu se skupinou
Fantom. Přes počáteční nepřízeň počasí byli všichni zúčastnění spokojeni a těší se na příští
rok, na který připadá padesáté výročí založení skupiny Fantom.
V sobotu 6. 8. jsme také na letním parketu zajistili zdárný průběh již sedmého ročníku
Gulášované. Této mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového guláše se letos zúčastnilo
rekordních 27 soutěžních týmů. Krásné počasí, snažící se soutěžící a spousta přihlížejících
společně vytvořili pěknou atmosféru sobotního odpoledne.
Pár fotek z letošní gulášované zde: https://10nor.rajce.idnes.cz/Gulasovana_2022/
Více podrobností můžete shlédnout v reportáži Milevských novin:
https://www.jcted.cz/67160-gulasovana-ve-veselicku-prilakala-rekordni-pocet-tymu-vyhralkanci-gulas-z-klisince/
Poděkování za finanční podporu a spolupráci s uspořádáním pouťových akcí patří zejména
obci Veselíčko a ostatním v čele se společností Mautel.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška
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