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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s tím spojený čas vánočního shonu a po něm vánoční pohody. Jménem
zastupitelů vás chci pozdravit a přiblížit vám hlavní stavební, kulturní a sportovní akce, které se v naší
obci v letošním roce uskutečnily. Uskutečněné akce v prvním pololetí byly popsány v minulém vydání
Našich novin. Připomenu je jen krátce.
Dokončili jsme rekonstrukci bytu nad obecním úřadem. Byt byl připraven k nastěhování ke dni
1. 2. 2015. Zabezpečili jsme pokácení 4 přerostlých stromů - lip na hřbitově a jedné lípy před hřbitovem.
Z kulturních akcí v prvním pololetí letošního roku jsme 27. února zabezpečili hudební posezení
s písničkářem Jiřím Dědečkem. Dne 24. dubna nám provedl výklad s ukázkou historických zbraní ředitel
Milevského muzea p. Vladimír Šindelář. Dne 30. dubna hasiči stavěli novou májku u hasičské zbrojnice a
na Hajku proběhlo pálení čarodějnic. Třináctého června se zúčastnil pan Zdeněk Hynek z Biliny a pan Jiří
Lešek z Veselíčka soutěže v kosení trávy pořádané Městysem a ZD Bernartice s názvem „Bernartický
sekáč„. Poslední akcí v první polovině roku byla 22. 6. beseda v jídelně s názvem „Rodinné setkání“,
kterou pořádalo Centrum mladé rodiny Milísek o. s.
Ve druhé polovině roku jsme s pomocí dotace ve výši 50.000 Kč opravili fasádu zdi u dětského
hřiště a s dotací 130.000 Kč jsme opravili fasádu hřbitovní zdi a márnice. Na základě výběrového řízení
byla z oslovených firem vybrána pro obě zakázky firma Služby Města Milevska, která předložila nejnižší
cenové nabídky. Celkem stála oprava zdi u hřiště 143.000 Kč a zdí u hřbitova s márnicí 290.000 Kč.
Práce byly dokončeny 31. října. Ušetřené peníze z těchto akcí oproti plánovanému rozpočtu chceme
využít na jaře příštího roku na opravu zdi a střechy skladu u dětského hřiště.
V měsíci srpnu jsme využili možnost dotace na zadání zakázky „Studie odtokových poměrů
z Veselského rybníka při povodni“. Dotaci jsme získali ve výši 110.000 Kč, tj. 70% celkové výše zakázky.
Na základě výběrového řízení vyhrála zakázku firma Envicons s. r. o. z Pardubic. Studie by měla být
hotova do konce měsíce února 2016.
Hlavní kulturní akcí pořádanou v letních měsících bylo setkání rodáků dne 1. srpna. Většina z nás
občanů Veselíčka a Biliny se této akce zúčastnila. Dopolední část proběhla v Bilině odhalením pamětní
desky ke vzniku Biliny a pamětní desky panu Jaroslavu Soldátovi, rodákovi z Biliny, který padl dne
8. 5. 1945 při boji s ustupujícími německými vojáky v Bernarticích. Odpoledne probíhalo setkání rodáků
ve Veselíčku u hřiště. Byla slavnostně pokřtěna kniha „Z dějin obce Veselíčko“, jejímž hlavním autorem
je náš občan a rodák p. Ing. Petr Fořt. Na akci vystoupil taneční soubor „Kovářovan“ z Kovářova, kapela
„Budvarka“ z Českých Budějovic a kapela „Kovačka“ z Milevska. Sešlo se velké množství domácích
občanů i rodáků. Za pěkného počasí si mohli připravený program dobře užívat. Akce byla hodnocena
velice kladně. Filmový záznam (DVD) ze setkání rodáků a knihu „Z dějin obce Veselíčko“ si mohou
zájemci koupit v kanceláři obecního úřadu ve Veselíčku. Druhý den na pouťovou neděli kromě pouťových
atrakcí hrála do pozdního odpoledne v užším počtu „Veselačka“ pod vedením pana Kršky a pana Cézy.
Přehled všech kulturních a sportovních akcí je uveden v další části novin.
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

ADVENT
Advent je začátek liturgického roku období čtyř neděl. Je to doba duchovní přípravy na
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré
zábavy, tance a zpěv.
Adventní věnec se objevil, až v první polovině 19. století. První dochovaná zmínka
pochází z roku 1838 z Mnichova., Teolog Johann Heinrich Wichern toho roku nade dveře
sirotčince, který spravoval, na první adventní neděli pověsil dřevěný věnec, na který každý
den upevnil svíčku. Ke dveřím rovněž postavil pokladničku, kam lidé mohli dávat příspěvky
pro opuštěné děti.
První adventní neděle je železná. V kalendáři je vždy mezi 27. listopadem a
3. prosincem. Je to tedy pohyblivé datum a to proto, aby čtvrtá adventní neděle vyšla na neděli
před 25. prosincem. Zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci Naděje (Patriarchů). Tato
svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Druhá adventní neděle je bronzová. Zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. svíce
Míru (Proroků). Ta znamená lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
Třetí adventní neděle je stříbrná. Zapalujeme růžovou svíci, tzv. svíci Přátelství (Jana
Křtitele). Ta vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce, adventní období
získává slavnostnější ráz.
Čtvrtá adventní neděle je zlatá. Zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. svíci Lásky
(Marie, matky Ježíškovy), která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může
připadnout i na Štědrý den.
Kromě adventních věnců se z různých rostlin vily i prosté věnce bez svící. Většinou
měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Samotný adventní věnec se
v dnešní době svojí podobou vzdálil od podoby původní. Stále má ale vyjadřovat zastavení,
radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do které mohli
věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky.
V době adventní si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím. Přináší do domu štěstí a
požehnání, podle Keltů také plodnost. Pečení vánočního cukroví v adventní době má původ
v pohanské tradici oslav slunovratu. Z cukroví, s funkcí ochrannou a obřadní, se postupně
stalo cukroví sváteční. Jeho pečení umožňuje rodině strávit čas spolu v pohodlí a klidu
domova. Navozuje příjemnou atmosféru a dodává domovu nádech blížících se vánoc.
V mnoha rodinách se během pečení cukroví zpívají nebo poslouchají vánoční koledy.
V dnešní době si zejména děti od začátku prosince otevírají adventní kalendář.
Připomíná jim, že se blíží vánoce a i ony musí svým způsobem dodržovat půst a také být
hodné, aby jim Ježíšek přinesl dárky. Lidé pečou vánočky, zdobí vánoční stromky a upravují
mísy s ovocem. Do vánoček se kdysi zapékala mince, která předpovídala svému nálezci zdraví
a bohatství po celý příští rok. Popraskaná a nepovedená vánočka znamenala neštěstí. Na stole
nesmí chybět mísa s ovocem. Je hlubokým symbolem, který je nevědomky dodržován dodnes.
Má symbolizovat tichou modlitbu za dobrou úrodu a víru, že nadcházející rok přinese stejný
blahobyt jako ten minulý.
Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu před
vším zlým. Ještě počátkem 16. století to však katolická církev považovala za pohanský zvyk.
Větve jehličnanů se staly symbolem věčného života. Podle první zmínky se stromek zavěšoval
nad štědrovečerní stůl špičkou dolů. Tradice zdobení stromku, tak jak ho známe dnes, pochází
z Německa. První zpráva o ozdobeném a osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice
z roku 1570. Tento zvyk se začal šířit až v polovině 17. století. Od roku 1860 se začal zdobit
svícemi. Tato tradice se považuje za křesťanský zvyk.
Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek. Je pak
skauty a dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské světlo. Další, novou tradicí, je
výzdoba domovů Vánoční hvězdou.
Advent končí večerem štědrého dne.
Článek z dostupných pramenů připravil jl

Noviny v roce 1900
Při hledání informací o Bilině a Veselíčku pro knihu o historii Obce Veselíčko, jsem
narazil na některé články v novinách, které se netýkaly přímo Veselíčka, ale mohly by nás
zajímat.
Petr Fořt

Zpráva z Národních listů ze dne 28. září 1900.
Veliké neštěstí stalo se minulý čtvrtek při večerním vlaku č. 2184 na dráze
transversální trati z Tábora do Písku, a sice ve stanici Veselíčko Bránice. Vlak tento přijížděl
v určený čas 6 hod. 44 min. večer od Milevska ke stanici, když tu najednou na lokomotivě
spatřen cestujícími výbuch ohně, topič Josef Penk jako živá pochodeň skácel se mrtev s
plošiny parostroje na peron a strojvůdce Mašek dosti povážlivě popálen. Vlak zastavil před
seskočením strojvůdce, oheň uhašen a teprve nyní po vyšetření celého neštěstí konstatováno,
že neštěstí vzniklo z neopatrnosti. Nešťastný topič chtěl totiž přilíti do lampy u manometru na
stroji oleje, chytil snad nešťastnou náhodou konévku s petrolejem lil do lampičky hořící,
petrolej v konvičce se vzňal, nastal výbuch a celá plošina stroje byla v ohni. Štěstí ještě, že
nevnikl petrolej do stroje. Topič zaplatil nedopatření své životem, strojvůdce popálením. Stroj
byl ve stanici ponechán, poněvadž byl v některých částech porouchán.
Ve stejných novinách, vedle popisu neštěstí ve stanici Veselíčko Bránice, je soudnička,
ze které se dovíme něco o lékařské péči, ale také kolik dokázali chlapi vypít piva, a že opilost
byla u soudu brána za polehčující okolnost. Nestalo se to ve Veselíčku. A s ohledem na blížící
se oslavu konce roku pozor, opilost již dnes není polehčující okolností.
O prst o život.
Není nezajímavou okolností, že včerejší případ porotní prodělal již od doby, kdy se
dostal k vědomosti úřadů, několik různých fází. Nejprve vznesena byla na Antonína Petráně,
že se do krvava serval s Františkem Pavlovským, žaloba pro přestupek lehkého zranění.
Později postoupeny spisy okresním soudem trestnímu, kdež zavedeno vyšetřování pro zločin
těžkého poškození. A konečně, když nastala katastrofa a zraněný Pavlovský odpykal to
životem, pohnán byl Petráň před soud jakožto obviněný ze zločinu zabití. Přes to rozhodl sbor
lidových soudců způsobem zcela zvláštním: uznal sice, že spáchán zločin, že však dopustil se
ho obviněný v úplné nepříčetnosti. A tak končil proces vynesením rozsudku, jímž Petráň
uznán vinným pouze z přestupku opilství, načež vyměřen mu ovšem trest poměrně nepatrný.
Žalobní spis vyličoval osudnou příhodu ze 4. června tím, že v hostinci „U orla“ utkal se
46letý zámečnický pomocník Antonín Petráň s kloboučníkem Františkem Pavlovským, jemuž
pak ve rvačce ukousl prst levé ruky. Zraněnému, jenž vyhledal si pomoc lékařskou, byl v
nemocnici milosrdných bratří odejmut zbytek choré končetiny. Než brzy po operaci zemřel a
rána původní, ukousnutím prstu přivoděná, byla prohlášena za příčinu smrti.
Svědek Otakar Šimůnek hrál osudného dne s Pavlovským v hostinci mariáš. Když po
rvačce Pavlovský krvácel, sňal svědek s ruky, kterou měl rozbolavělou, obvazek a opatřil jím
v nedostatku jiných pomůcek čerstvou ránu poškozeného.
Svědek František Fuka, hostinský „U orla“ potvrdil, že obviněný snesl obyčejně až 40
sklenic piva, aniž na něm byly patrny stopy napilosti. Dne 4. června byl dle svědkova náhledu
Petráň střízlivý.
Svědek Josef Hampejs všiml si tehda večer Petráně, že na někoho kýval, když do
zahrady vstoupil. Snad to platilo Pavlovské, s níž prý měl jakési styky. Jakmile obviněný
vyvolal rvačku, popadl svědek Petráně a vynesl jej na ulici a tu prý seznal, že byl obviněný
trochu při kuráži.
Svědkyně Josefa Pavlovská, vdova po zabitém, zná obviněného pouze z hostince od
orla, kdež ve společnosti jejího chotě často prodléval. Později se mužové rozvadili a stali se
úhlavními nepřáteli. Ve všeobecné rvačce dne 4. června utržila svědkyně ránu do hlavy tak
značnou, že se již neví pamatovati, co se dálo kolem ní. Když poněkud k sobě přišla, ležel její

muž ve mdlobách na zemi a pan Šimůnek dával mu se své rány obvaz. O své ráně její manžel
nikdy nemluvil. Jen jednou pravil svému synu, že jej zranil Petráň.
Svědek Antonín Stránský, hostinský potvrdil, že obviněný vypil u něho 4. června od
rána do večera asi 50 půllitrů. Společnou útratu za 70 sklenic platil jeho bratranec, jenž však
vypil mnohem méně.
Po výslechu ostatních svědků, kteří potvrzovali v plném znění žalobní děj, podávali své
dobrozdání pp. doc. Slavík a dr. Prokop. Uváděli, že každá rána, kousnutím povstavší hojí se
hůř a obtížněji nežli jiná. Příčinu shledávati dlužno v tom, že do rány takové dostávají se
zárodky nečistoty, zvláště ze zubů. V tomto případě snad vnikly tam zárodky i z nečistého
obvazu. Rána Pavlovského nebyla původně smrtelnou, ale stala se jí teprve infekcí.
Soudcům z lidu dány senátem celkem tři otázky. První hlavní zněla na zločin zabití,
druhá dodatečná pojednávala o tom, zdali čin spáchán byl v úplném opilství, trestnost činu
vylučujícím a třetí eventuální týkala se přestupku prostého opilství.
Obhájce pan dr. Roček poukázal v řeči své k tomu, že obviněný požil před činem
nejméně 45 sklenic piva, kvantum to alkoholu, jenž zajisté bez malého vlivu na příčetnost
nezůstal. Z okolností, že obviněný 4. června večer zpříma chodil a plynně mluvil, nedá se ještě
souditi, že nebyl opilým. Jsouť lidé, kteří při pozdním návratu v nejtmavší noci správně najdou
dům, kde bydlí a dobře otevřou si klíčem a druhého dne bývají nalezeni za vraty spící a
nepříčetní. Kdy se opili, když přece z hospody vyšli v plném pořádku a po ulici netropili
výtržností? Porotci ku prvým dvěma otázkám přisvědčili 10 hlasy a ku třetí pak 11 hlasy. Soud
uznal pak Petráně vinným z přestupku § 523 tr. zák. a vyměřil mu trest tuhého vězení
šestinedělního se třemi posty. K žádosti obhájcově propuštěn byl odsouzený zatím na
svobodu.
Poznámka: 4. června v roce 1900 bylo pondělí a tak Petráň držel modrý pondělek.
Ottův slovník naučný: Modrým pondělkem slul po Němcích pondělek masopustní, provázený
slavnostmi lidovými. Jméno odvozuje se od zvyku církevního, ověšovati v postě oltáře modrou
látkou již v pondělí po Esto mihi1. Později slul modrým pondělkem pondělek, kdy se
nepracovalo po prohýřené neděli, pak po zlozvyku tovaryšském každý pondělek vůbec; ač státy
zakročovaly proti této zvyklosti po staletí, udržela se až po naši dobu.
____________________
1
Esto mihi - budiž mně záštitou, jest název neděle poslední před postem.
Kulturní a sportovní akce uskutečněné v roce 2015
Jako každý rok, byl i ten letošní v naší obci pestrý především na kulturní akce. Zde je
stručné jejich shrnutí:
27. 2. Hudební posezení s písničkářem Jiřím Dědečkem ve školní jídelně
24. 4. Výklad s ukázkou historických zbraní ředitele Milevského muzea p. Vl. Šindeláře.
30. 4. Stavění májky u hasičské zbrojnice a pálení čarodějnic na Hajku.
13. 6. Účast našich zástupců na akci „ Bernartický sekáč “
25. 7. Taneční zábava v parku u hřiště se skupinou FANTOM z Milevska.
26. 7. Turnaj v nohejbalu ve Veselíčku
1. 8. Setkání rodáků ve Veselíčku a odhalení pamětních desek v Bilině.
1. -2. 8. Pouťové atrakce, prodejní výstava rukodělných prací.
2. 8. Pouťová dechovka hrála k poslechu i k tanci na parketu v parku u hřiště – p. Céza.
29. 8. Dětský den před zahájením školního roku uspořádali hasiči.
26. 9. Václavský výlov rybníka v Bilině.
28. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Bilině.
29. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Veselíčku.
5. 12. Mikulášská besídka pro děti v jídelně ve Veselíčku.
11. 12. Setkání s důchodci s kulturním programem, hudbou a tancem ve Veselíčku.
12. 12. Turnaj ve stolním tenisu ve Veselíčku.
Fotografie k uvedeným akcím uskutečněným ve druhém pololetí letošního roku jsou
v příloze uvnitř novin.

HASIČI 2015

SENIORSKÉ SETKÁNÍ 2015

PING PONG 2015

Údržba veřejného prostranství
V letošním roce pracovali pro obec 4 pracovníci. Stálý zaměstnanec obce je pan
Jaromír Krupka. Ostatní 3 pracovníci byli zaměstnanci Svazku obcí regionu Písecka
s pracovištěm pro naši obec. U nás pracovali jako sezónní pracovníci od jara do konce
listopadu. Jejich mzda je dotovaná úřadem práce. Budeme se snažit využít tuto službu pro
obec i v příštím roce. 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 a za likvidaci původní obecní skládky biologického odpadu a později často
černé skládky u střelnice v Hajku. Věříme, že po provedené úpravě této plochy už nikoho
nenapadne tam odpad vyvážet. Stavební odpad lze vyvážet na skládku do Bernartic za
benzínovou pumpou ve směru na Křenovice a tříděný domácí odpad do sběrného dvora
v Bernarticích a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Přehled druhů odpadu s otevírací dobou je
na vývěskách obce. S městysem Bernartice máme uzavřenou smlouvu za úplatu na sběr a
skladování tohoto odpadu.
Těší nás chvála majitelů hrobů i ostatních lidí, kteří občas navštěvují naší obec a
především hřbitov, na jeho úklid a opravenou zeď s márnicí. V příštím roce ještě provedeme
vyspárování soklu zdi na jižní straně.

Hlavní práce a akce uskutečněné v roce 2015
V letošním roce jsme i za pomocí dotací provedli následující akce:
Vlastní zdroje
p.č. Název akce
Kč
Pokácení 4 ks lip na hřbitově
70.000
1 a 1 lípy u hřbitova
2

3
4
5

Tisk knihy „ Z dějin obce
Veselíčko“. Tisk byl z větší
části zasponzorován firmami
Oprava zdi u dětského hřiště
ve Veselíčku
Oprava zdí a márnice na
hřbitově v Bilině
Studie odtokových poměrů
z Veselského rybníka – akce
probíhá do konce 02/2016
Celkem

Dotace
Kč

podíl
%

Celkem
Kč
včetně DPH

0

0

70.000

88.000

byla
vyžádaná,
nebyla však
přiznaná

0

88.000

113.000

30.000

21

143.000

140.000

150.000

52

290.000

47.200

110.100

70

157.300

458.200

290.100

39

748.300

V příštím roce podle plánu stavebních prací provedeme výstavbu skladu a garáže pro
obec na místě stávajícího skladu mezi školou a fotbalovým hřištěm. Akce je zahrnuta ve
schváleném harmonogramu hlavních akcí v rámci Místního programu obnovy venkova na
období r. 2016 -2020. Plánovaný rozpočet je ve výši 1,250.000 Kč. Dotace ve výši 250.000 Kč
je vyžádaná.
Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem bez dluhů s průběžným aktivním zůstatkem
finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně přesahujícím jeden milion Kč.

Harmonogram hlavních akcí Programu obnovy venkova obce na období r. 2016-2020
Termín
p.č. Název akce

Náklady
Kč

Zdroj financování

1

Výstavba skladu a garáže
pro obec Veselíčko

2016

1,250.000

2

Oprava kapličky v Bilině

2016

70.000

3

Rekonstrukce bytu ve škole

2017

250.000

4

Vybudování chodníků na
hřbitově v Bilině

2017

100.000

2017

170.000

Dotace z POV +
vlastní zdroje

2018

700.000

Dotace z POV +
vlastní zdroje

2019

500.000

2020

400.000

5

6
7
8

Výměna oken na budově
OÚ včetně bytů a vchod.
dveří ve Veselíčku
Výměna krytiny, latí a
poškozené části krovu na
škole ve Veselíčku
Oprava místní komunikace
v Bilině
Komplexní úprava
veřejných prostranství
Celkem

Dotace z POV +
vlastní zdroje
Dotace z JčK +
vlastní zdroje
Dotace z POV +
vlastní zdroje
Dotace z JčK +
vlastní zdroje

Dotace z POV +
vlastní zdroje
Dotace z POV +
vlastní zdroje

3,440.000

Program obnovy venkova obce Veselíčko na období r. 2016 – 2020 byl schválen zastupitelstvem obce
Veselíčko dne 27. 10. 2015 usnesením č. 72/2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VESELÍČKO ZA ROK 2015
V letošním roce se členové našeho sboru zúčastnili následujících akcí:
- Dne 25. 4. se uskutečnilo hromadné poděkování za dlouholeté starostování OSH Písek bratru Jiřímu
Novákovi. Akce se uskutečnila v rekreačním areálu Benešovského Mlýna u Heřmaně. Kromě našeho
hasičského sboru byla zastoupena sdružení z celého okresu.
- V předvečer Prvního Máje již tradičně postavili naši hasiči Májku u hasičárny ve Veselíčku. Po
setmění pak uspořádali pro děti lampiónový průvod k dalšímu ohni do Hajku.
- Dne 13. 6. se uskutečnila ve Stehlovicích okrsková soutěž, kde jsme obsadili druhé místo za vítězným
domácím mužstvem.
- Za horkého letního dne 29. 8., jsme ve stínu stromů našeho letního parketu uspořádali rozloučení
s prázdninami. Odpoledne s množstvím soutěží, zakončené koupelí v hasičské kádi si všechny děti
opravdu užili.
Důležitou akcí je pro naše hasiče výroční valná hromada, která je plánována na pátek 22. 1. 2016.
Zveme tímto k účasti nejen všechny současné a bývalé členy našeho SDH, jakožto i občany Veselíčka a
Biliny.
Za SDH Veselíčko
Zdeněk Bauška

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. Jak je
patrné z výčtu akcí, které se v letošním roce uskutečnily, bývá k projednávání většinou hodně bodů.
V letošním roce se trochu zlepšila účast občanů na těchto zasedáních. Věříme, že v nadcházejícím roce
bude účast občanů na zasedáních zastupitelstva ještě lepší.

Vánoce ve farnosti Veselíčko
24. 12. „Půlnoční mše svatá“ bude od 16.00 hodin
Provozní doba o svátcích – obchod ve Veselíčku
St 23. 12. 06.30 – 15.30 hod.
Čt. 24. 12. – zavřeno
Pá 25. 12. – Ne 27. 12. – zavřeno Po 28. 12. 07.30 – 11.30 hod.
Út 29. 12. 07.30 – 11.30 hod.
St 30. 12. 07.30 – 11.30 hod.
Čt 31. 12. 08.00 – 12.00 hod.
Pá 1. 1. 2016 – zavřeno
So 2. 1. – zavřeno
Ne 3. 1. 2016 – zavřeno

Gratulace
Patří letos všem, kdo v červenci až prosinci letošního roku dosáhli významného životního jubilea i
těm, kteří ho v prosinci teprve dosáhnou. Jsou to:
60 let
65 let
83 let
84 let

paní
pan
paní
paní

Lenka Hynková
Milan Procházka
Marie Máchová
Zdeňka Pinkasová

a

pan Ing. Václav Bohatý

a

paní Věra Soukupová

Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2016 přejí všem čtenářům „Našich novin“
jejich autoři.
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1. SRPNA 2015 V BILINĚ ODHALENÍ DESEK

SETKÁNÍ RODÁKŮ O POUTI 1.SRPNA 2015

POUŤOVÁ NEDĚLE 2. 8. 2015

VÁCLAVSKÉ POSEZENÍ V BILINĚ 26. 9. 2015

ROZSVÍCENÍ
STROMU
29. 11. 2015

MIKULÁŠSKÉ
ODPOLEDNE
5. 12. 2015

