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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s tím spojený čas vánoční pohody. Jménem zastupitelů vás chci
pozdravit a přiblížit vám hlavní události, stavební a kulturní akce, které se v naší obci
v letošním roce uskutečnily.
Nejdůležitější událostí pro naši obec a pro všechny obce v naší republice byly volby do
obecního zastupitelstva. Volby se konaly ve dnech 10. a 11.10.2014. V naší obci kandidovaly
dvě volební strany s názvy „Sdružení nezávislých kandidátů Veselíčko a Bilina“ a „Sdružení
nezávislých kandidátů Bilina a Veselíčko“. Do zastupitelstva jsme si zvolili tyto naše
spoluobčany: Václava Tomáška, Petra Pletku, Jiřího Leška, Janu Novákovou, Libuši
Dvořákovu, Františka Palána a Markétu Kotmelovou. Paní Kotmelová na svůj mandát
zastupitelky dne 20.10.2014 rezignovala. Místo ní tak nastoupil za člena zastupitelstva pan
Zdeněk Bauška jako první náhradník z volební strany „Sdružení nezávislých kandidátů Bilina
a Veselíčko“.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo dne 6.11.2014. Zastupitelé rozhodovali
o obsazení hlavních funkcí stanovených zákonem o obcích. Ze svých řad zvolili starostou obce
opětovně Jiřího Leška, místostarostou Václava Tomáška, předsedou kontrolního výboru Petra
Pletku a předsedkyní finančního výboru Janu Novákovou. Všichni mají zkušenosti z výkonu
těchto funkcí v uplynulém volebním období. Přejme jim, ať se jim práce daří alespoň tak jako
v předešlém volebním období. Nejen na ně, ale i na ostatní zastupitele se můžete se svými
starostmi, problémy a požadavky vůči obci kdykoliv obrátit.
Stavební a kulturní akce uskutečněné v tomto roce jsou popsány v další části v samostatném
článku novin.
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

ŠTĚDRÝ VEČER, VÁNOCE
Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození
Ježíše Krista. S vánocemi souvisí doba adventní, která vánocům předchází a slouží jako
příprava na slavnost.
Každá domácnost má adventní věnec a zapaluje na železnou neděli 1. svíčku, bronzovou
neděli 2. svíčku, stříbrnou neděli 3. svíčku a na zlatou neděli 4. svíčku.
Tyto 4 plameny svíčky by měl každý z nás neustále udržovat, neboť znamenají :
Mír, Víra, Láska a Naděje.
Štědrý večer je jiný než všechny ostatní večery v roce. Jedinečný, tajuplný, opředený krásnými
zvyky a tradicemi. Večer, kdy všichni chceme být doma se svými nejbližšími a nejmilejšími.
Kdy chceme být lepší, zapomínáme na vše špatné a i zlo ve světě, jako by utichlo. Ke stolu si
s námi sedá láska a pohostinnost. Štědře se obdarováváme, štědře vánoce slavíme všichni
věřící i nevěřící.
Proto Vám všem přeji krásné vánoční svátky a do celého nového roku 2015 hlavně hodně
zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Jana Nováková

Bilina - 800 let
Tak o Bilině se ví, že tu je, již 800 let. Dne 6. ledna 1215 ji věnoval král Přemysl
Otakar I. milevskému klášteru Premonstrátů. Je to důvod k pýše? Snad ne. Jen jsme měli
štěstí, že právě tato listina zůstala ušetřena po vyrabování a vypálení milevského kláštera
husity 23. dubna 1420 a dnes je uložena v archivu v Třeboni. Můžete jí najít na internetu na
adrese: http://monasterium.net/mom/CZ-SOAT/VelkostatekOrlik/3/charter?q=1215 Většina
ostatních vesnic, které byly ve vlastnictví milevského kláštera, takové štěstí neměla.
Současné vesnice vznikaly především ve 12. a 13. století. Sešlo se několik rodin a těch
se ujal lokátor, který domluvil s majitelem panství (v Bilině to byl sám král), kde si založí
svoji vesnici. Majitel panství pro začátek odpustil zakladatelům vesnice na delší dobu daně.
Lokátor pak s budoucími sedláky rozhodl o umístění vesnice a rozdělil pozemky. Bylo
nepsaným pravidlem, že ke každému statku byl přidělen jeden lán. V Bilině to bylo 60 strychů
(asi 18 ha) pozemků. Osadníci se nestali majiteli pozemků, ty měli jen dědičně propachtované
(emfyteuticky) a to trvalo až do roku 1848. Noví osadníci pro začátek postavili přístřešek pro
dobytek a samozřejmě s tím dobytkem bydleli i oni. Teprve když se začalo dařit, tak přistavěli
místnost pro sebe. Vymítili a vypálili les a zaseli první obilí. Prý byly první úrody obstojné,
protože byla pole pohnojena popelem ze dřeva. V Bilině se tak usadilo 6 rodin. Podle
Antonína Profouse byl název vesnice odvozen od potoka, který vesnicí protéká. Ten se
původně jmenoval Belina, později Bílina, dnes Bilinský potok.
Milevskému klášteru v době vypálení husity patřilo více než 60 vesnic a těch se někdy
po roce 1430 ujal Oldřich II. z Rožmberka. V roce 1473 koupil panství Zvíkov a klášterství
Milevsko od Rožmberků Bohuslav ze Švamberka a z doby Švamberků už máme záznamy
o našich vesnicích. V roce 1504 patřila Bilina pod Stehlovický ouřad spolu s vesnicemi
Jetětice, Stehlovice, Bojenice, Branice, Rukáveč, Okrouhlá, Křižanov a Veselé, jak se tehdy
Veselíčko nazývalo. V Bilině byly v tom roce 4 osedlé statky a dva pusté. V roce 1514 byl již
ouřad přemístěn do Branic. V soupisu berní v roce 1544 je již osedlých všech šest statků
v Bilině a mezi osadníky jsou již Bleha, Šerha a Michal, tedy jména, která se udržela na
gruntech až do 19. století. V roce 1575 koupil Bohuslav Kalenice z Kalenic od Kryštofa ze
Švamberka Bilinu, Veselíčko, Křižanov, Zběšičky aj. V roce 1600 vytvořil jeho syn z těchto
vesnic panství Veselíčko. V Bilině byli v té době sedláci Augusta, Bleha, Podroužek, Šerha,
Michal a Vlk.
V roce 1654, kdy byla sepsána berní rula, byly v Bilině zapsány statky: Václav
Augusta, statek má 60 strychů (1 strych = 0,285 ha) polí, z nich osévá na zimu 14 strychů a na
jaře 13 strychů. Chová 4 voly, 6 krav, 6 jalovic, 3 ovce a 4 prasata. Matěj Sláma má 60 strychů
polí a osévá je stejně jako Augusta. Chová 3 voly, 3 krávy, 3 jalovice a 3 prasata. Nově osedlé
statky jsou: Jan Kolář, nově osedl statek v roce 1652. Statek má 40 strychů polí, na zimu
osetých 5 strychů a na jaře také 5 strychů. Chová jednoho vola, 3 krávy, 3 jalovice a jedno
prase. Martin Šerha osedl statek v roce 1653. Má 60 strychů polí, osévá 7 na zimu a 5 na jaře.
Chová dva voly, dvě krávy, dvě jalovice a jedno prase. Blehovský statek je pustý a zbořený,
z jednoho lánu polí je 40 strychů porostlin. Michalovský statek je na tom úplně stejně jako
Blehovský.
Uvádí se, že během třicetileté války se snížil počet obyvatel Čech ze tří milionů na osm
set tisíc. Obdobně děsivé následky měla válka pro panství Veselíčko, je zřejmé, že bylo po
válce téměř vylidněné. Zda to bylo z důvodu úmrtí na následky nemocí, hladu nebo zabití,
nebo i u nás byli náboženští emigranti, asi už nezjistíme. Z berní ruly víme, že v Bilině byly
v roce 1651, tři roky po konci války, osedlé pouze dva statky ze šesti.
V gruntovní knize panství Veselíčko jsou v roce 1810 zapsaná v Bilině jména
„po chalupě‟: čp. 3 Bleha – na statku hospodaří Jan Turek, čp. 4 Michal – hospodář Jan
Tesař, čp. 5 Šerha – hospodář Josef Turek, čp. 7 Kolář – hospodář Jan Černý, čp. 8 Hisek –
hospodář Jan Dvořák, čp. 10 Augusta Hořejší – hospodář Josef Kubeš a čp. 11 Augusta
Dolejší – hospodář Josef Kubeš. Ta čísla domů by měla platit do současné doby. Přestože
nebývalo do roku 1848 zvykem statky dělit, tak se to v Bilině stalo a tak je označen jako
hospodář Jan Dvořák na čp. 9 a Josef Černý na čp. 18 s poznámkou čtvrtník (měl jen čtvrt

lánu). Byli zde
i domkáři: Anna Svoboda, Antonín Turek, Josef Černý, Václav Tesař
a Bedřich Turek. Po roce 1848 byla zrušena panství, bylo zrušeno poddanství a robota
a sedláci se stali majiteli polí, mlynáři mlýnů, hostinští hospod (pokud je vykoupili) aj. .
V Bilině se objevila další jména: Váňa, Volf, Vlna, Šácha, Laňka, Jelínek, Mácha, Pletka,
Růžička, Jindra, Soldát a později další.
Bilina neměla dostatek prostředků, aby po roce 1848 vytvořila samostatnou obec, a tak
se spojila s Křižanovem. Až do roku 1890 to byla Obec Křižanov-Bilina. Pak byla Bilina
samostatná až ji v roce 1960 sloučili s Veselíčkem. Teď si pochvalujeme, že jsme součástí
Veselíčka.
800 let Biliny oslavíme především v sobotu dne 1. srpna 2015, kdy obec uspořádá
setkání současných občanů, rodáků a přátel Obce Veselíčko. Prosíme, zapište si to do
kalendáře a informujte hlavně rodáky, kteří zde již nebydlí, že se setkání chystá. Obec má sice
dost jmen rodáků s adresami a pošle jim pozvánky, ale přeci může nějaké jméno chybět.
Petr Fořt

Kulturní a sportovní akce uskutečněné roce 2014
Jako každý rok, byl i ten letošní v naší obci pestrý především na kulturní akce. Zde je stručné
jejich shrnutí:
21.3. Povídání ředitele milevského muzea p. Vladimíra Šindeláře k mordům na Písecku od
středověku do poloviny 20. století.
30.4. Stavění májky u hasičské zbrojnice a pálení čarodějnic na Hájku.
26.7. Hasičská soutěž k oslavám 115. výročí SDH ve Veselíčku, večer taneční zábava se
skupinou FANTOM.
2.8. Turnaj v nohejbale.
2.-3.8. Pouťové atrakce, prodejní výstava rukodělných prací.
3.8. Dechovka k poslechu i k tanci na parketu v parku u hřiště – p. Ing. Luboš Céza.
21.9. Koncert v kostele sv. Anny ve Veselíčku skupiny NEZMAŘI z Českých Budějovic.
27.9. Václavský výlov rybníka v Bilině.
29.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Bilině.
30.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Veselíčku.
6.12. Mikulášská besídka pro děti v Klabo salonu ve Veselíčku.
12.12. Setkání s důchodci s kulturním programem a tancem ve Veselíčku.
13.12. Turnaj ve stolním tenisu ve Veselíčku.
Fotografie k uvedeným akcím uskutečněným ve druhém pololetí letošního roku jsou v příloze
uvnitř novin. Hlavní kulturní akcí v příštím roce bude setkání rodáků dne 1.8.2015 u
příležitosti 800 let Biliny. Na den 27.2.2015 připravujeme koncert písničkáře Jiřího Dědečka.
Údržba veřejného prostranství
V tomto roce pracovali pro obec 2 pracovníci, v sezóně pak až 5 pracovníků. Stálý
zaměstnanec obce je pan Jaromír Krupka, ostatní klouzaví pracovníci jsou zaměstnanci
Svazku obcí regionu Písecka s pracovištěm pro naší obec. Jejich mzda je dotovaná úřadem
práce. 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.
Těší nás chvála majitelů hrobů i ostatních lidí, kteří občas navštěvují naší obec a především
hřbitov, na jeho úklid.
Nešvarem je stále ojedinělé vyvážení stavebního odpadu na černé skládky především k lesu u
střelnice na Hájku. Stavební odpad lze vyvážet na skládku do Milevska i na skládku v rámci
sběrného dvora do Bernartic. S městysem Bernartice máme uzavřenou dohodu na sběr
a skladování odpadu.

Hlavní práce a akce uskutečněné v roce 2014
V letošním roce jsme i za pomocí dotací provedli následující akce:
Vlastní zdroje
Kč

p.č. Název akce
1

Oprava HZ ve Veselíčku

Dotace
Kč

podíl
%

Celkem
Kč
včetně DPH

90.000

130.000

59

220.000

90.000

50.000

36

140.000

25.000

0

25.000

18.000

0

18.000

3

Výměna oken ve
školní jídelně ve Veselíčku
Osvětlení parkoviště u
kostela

4

Výmalba HZ a jídelny

5

Podlaha v jídelně

53.000

0

53.000

6

Nové radiátory v jídelně

29.400

0

29.400

7

Oprava podlahy bytu nad
OÚ

14.000

0

14.000

Celkem

319.400

180.000

2

36

499.400

V příštím roce podle plánu stavebních prací provedeme opravu hřbitovní zdi, márnice a zdi u
dětského hřiště ve Veselíčku. Dotace na tyto akce máme již vyžádané.
V letošním roce na konci pololetí jsme jednorázově uhradili zbytek úvěru od České spořitelny
a.s., který jsme si vzali v roce 2011 na financování opravy místní komunikace „ K Zárubům “
a rekonstrukci ploch u kostela na parkoviště, u obecního úřadu na parkoviště a u silnice směr
na Milevsko. V současné době hospodaří obec bez dluhů s vyrovnaným rozpočtem
a dostatečnou rezervou na nepředvídané výdaje.

Hasiči 2014
Letošní aktivita sboru dobrovolných hasičů začala jarní brigádou – sběrem železného šrotu.
Hlavní událostí tohoto roku bylo konání okrskové soutěže dne 26.7.2014 V této soutěži jsme skončili
na 2. místě. Při této akci udělil náš sbor několika starším členům čestná uznání. V dopoledních
hodinách proběhl dětský den a večer pouťová zábava se skupinou Fantom.
Rok 2014 završíme výroční valnou hromadou 23. ledna 2015.
František Palán
starosta SDH

Informace ze 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. K projednávání je
většinou hodně bodů. V letošním roce byla velmi slabá účast občanů na těchto zasedáních. Věříme, že se
v nadcházejícím roce účast zlepší a budete mít větší zájem se zapojit do dění v obci při projednávání důležitých
bodů k jejímu rozvoji.

Vánoce ve farnosti Veselíčko
24.12. „Půlnoční mše svatá“ bude od 21.00 hodin
Provozní doba o svátcích - obchod ve Veselíčku
Po 22.12. 07.00 – 16.30 hod.
Út 23.12. 07.00 -12.00 hod
St 24.12. – Pá 26.12. – zavřeno, So 27.12. – Ne 28.12. zavřeno
Po 29.12. 07.00 – 12.00 hod
Út 30.12. 07.00 - 12,00 hod
St 31.12. 07.00 - 12.00 hod
Čt 1.1.2015 - zavřeno
Pá 2.1. 07.00 – 15.30 hod
So 3.1.
08.00 – 11.00

Gratulace
Patří letos novému občánkovi obce Janu Křížovi nar. 24.10.2014 z Biliny č.p. 18 a všem, kdo v
červenci až prosinci letošního roku dosáhli významného životního jubilea i těm, kteří ho v prosinci
teprve dosáhnou . Jsou to:
60 let paní Alena Volfová
70 let pan Zdeněk Schaffer
75 let pan Antonín Falada
83 let paní Zdeňka Pinkasová

65 let pan Zdeněk Hynek a
paní Marie Faladová
82 let paní Marie Máchová a
paní Věra Soukupová

Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2015 přejí všem čtenářům „Našich novin“
jejich autoři.
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