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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás v roce 2011 pozdravil.
Zimu jsme překonali bez větších obtíží a přehoupli
jsme se do krásných jarních měsíců. Velikonoce
byly letos nezvykle později což nám jakoby
prodloužilo zimu a oddálilo práce na zahrádkách a
jarní úklid.
Právě s pořádkem v obci a jejím okolí se stále ještě
potýkáme. Od loňského roku jsme přešli na nový
systém v placení místního poplatku za odvoz
domovního odpadu, který do doby jeho odvozu
dáváme do svých popelnic. Účelem zavedení
tohoto systému bylo nastolit povinnou úhradu
tohoto poplatku za každého trvale hlášeného
občana v obci a za vlastníka stavby určené
k rekreaci právě s cílem zlepšit pořádek v obci a
jejím okolí. Jestliže každý občan či vlastník stavby
je povinen uhradit jedenkrát za rok poplatek ve
výši 300 Kč a obdrží za to známky na odvoz
odpadu z pěti popelnic, tak by pro něho mělo být
pohodlnější dávat odpad do své popelnice a po
jejím naplnění na ní připevnit visací známku a
připravit popelnici k odvozu odpadu. Ne všichni
z nás to zatím pochopili. Někteří dále dávají odpad
v igelitových taškách ke kontejnerům na tříděný
odpad, či ho vozí do nejbližšího lesa – nejčastěji ve
směru na Křenovice.
Při převzetí funkce starosty jsem zjistil, že bylo
velké množství občanů obce a vlastníků staveb, co
neměli uhrazený poplatek za rok 2010 a vyčkávali,
jestli jeho úhradu po nich opravdu někdo bude
chtít. Proto jsem na konci února zaslal dlužníkům
upomínky k úhradě tohoto poplatku. Reakce na
tyto upomínky byly různorodé. Chalupáři říkali, že

si odpad vozí do místa bydliště, což je možná
z padesáti procent pravda, ale ti ostatní jej dávají ke
kontejnerům, nebo vyhodí do lesa či příkopu hned
za obcí. Místní občané říkají, že jim pro
pětičlennou rodinu stačí známky na pět popelnic za
rok. Nebo mi tvrdí, že žádný odpad nemají a popel
z uhlí skladují na zahradě či na dvoře. Vyslechnu je
a pak jim oznámím, že to ukládá zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích a vyhláška obce a
pokud nemají skutečné důvody k uplatnění
osvobození od poplatku podle vyhlášky obce, tak
platit musí.
Nelze připustit stav, že většina občanů a vlastníků
staveb poplatek platit bude a má zájem na čistotě a
pořádku v obci a část občanů a chalupářů platbu
poplatku ignoruje a odpad potajmu odhazuje na
různá místa v obci a okolí. Správcem poplatku,
který zabezpečuje jeho vymáhání je obecní úřad.
Jestliže někdo neuhradí poplatek dobrovolně, vydá
obecní úřad na jeho úhradu platební výměr a
v případě, že není reagováno ani na platební výměr,
přikročí obecní úřad k vymáhání poplatku daňovou
exekucí v souladu s § 175 zákona č. 280/2009 Sb. –
Daňový řád. Věřím, že v naší obci k tomuto
nástroji nebudeme muset přistupovat.
Apeluji na vás – všechny občany, nebuďte
nevšímaví a v případech, kdy někdo odhazuje, či
ukládá odpad na místech k tomu neurčených,
upozorněte ho na to, jinak se tento místní poplatek
do budoucna zvýší pro všechny občany.
Termín pro úhradu poplatku za r. 2011 je
31.5.2011.
Jiří Lešek
starosta obce

Údržba veřejného prostranství
Po předchozím posouzení stavu stromů, které jsme provedli ve spolupráci s ing. Fukou z firmy Arbes, bylo
v únoru provedeno odborné ošetření dvou stromů v Bilině u kapličky. Za tuto akci byla obci vyfakturována
částka 7 850 Kč.
Hlavní náplní firmy Arbes je profesionální péče o stromy týkající se všech druhů řezů, konzervačního
ošetření dutin stabilizací jednotlivých částí koruny pomocí bezpečnostních vazeb a běžného či rizikového
kácení v blízkosti zástavby.
Zároveň jsme s ing. Fukou prošli ostatní lokality ve Veselíčku i Bilině a provedli vizuální zhodnocení stavu
stromů. Na základě odborného posudku budeme přistupovat průběžně k dalšímu ošetření.
Vlastními silami byly ošetřeny stromy podél silnice na Milevsko a na letním parketu. Zde šlo pouze o
prořezávku větví. Podél parcely p. Švejdy směrem na Branice byly vyřezány nežádoucí keře a nálety, a to
hlavně z důvodu snadnější následné údržby. Pro rychlejší postup těchto prací byla zakoupena motorová pila
v hodnotě cca 10 000 Kč.

Dále v měsíci dubnu byla provedena úprava prostranství starého hřbitova při silnici na Jestřebice. Byla zde
umístěna tabule, kde si každý může přečíst zajímavá fakta o historii tohoto místa. V této činnosti bychom
rádi pokračovali a určitě se nebudeme bránit námětům občanů na zvelebení jednotlivých míst ve Veselíčku,
Bilině i jejich okolí. Dalším takovým místem by mohla být lokalita mezi Bilinou a Veselíčkem, kde je
umístěn kamenný kříž. V minulosti zde byla zřízena poněkud divoká skládka silnic. V těchto úpravách
budeme pokračovat po ukončení vegetace.
Václav Tomášek

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. Obci by prospěla
vyšší účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce.

Správce sportovně-školícího a kulturního zařízení
Podle podmínek pro poskytnutí dotace na opravu bývalé školy a jídelny musí obec vytvořit jedno pracovní
místo do konce měsíce července 2011 spojené s předmětem poskytnuté dotace. Dotace byla poskytnuta s tím,
že opravené objekty a sportoviště budou využívány ke sportovním, školícím a kulturním účelům s možností
ubytování pro účastníky těchto akcí. Na toto pracovní místo nemusí být přijat jen jeden pracovník na plný
úvazek, ale i více pracovníků na částečný úvazek s tím, že součet těchto úvazku bude činit minimálně úvazek
na plný pracovní poměr. Proto počítáme, že bude nejvhodnější přijmout na toto pracovní místo dva
pracovníky na zkrácené úvazky.
Jeden pracovník s průměrným úvazkem 2-3 hodiny denně by zabezpečoval zájmové, kulturní, vzdělávací a
sportovní činnosti v areálu a druhý pracovník s průměrným úvazkem 5-6 hodin denně by zabezpečoval
údržbářské a úklidové činnosti v areálu a obci. U prvního pracovníka předpokládáme znalosti a zkušenosti
s prací s lidmi – především s dětmi a mládeží při vedení a zakládání různých kroužků a práci na PC. U
druhého pracovníka řidičské oprávnění sk. B a schopnost základních údržbářských prací.
Zájemci o uvedená místa si mohou podat žádost do 15.6.2011 na obecní úřad Veselíčko.
jl
.

Péče o komíny
Na obecní úřad se obracejí občané s dotazy, jestli by obec nezabezpečila kominíka k vyčištění a
kontrole jejich komínů. Nejdříve v krátkosti uvedu jaké jsou změny v péči o komíny od 1.1.2011.
Od letošního roku dochází k podstatnému zjednodušení povinností majitele komína. Lidé
s topením na pevná paliva si mohou legálně čistit komíny svépomocí, zatímco podle dřívější
vyhlášky to musel udělat kominík. Kominík s předepsanou odbornou způsobilostí musí jednou
ročně provést kontrolu komínu. Čištění u komínů na tuhá paliva stačí provádět třikrát ročně (dříve
šestkrát). U rekreačních chalup a komínů na plynové zařízení stačí provést kontrolu a čištění
komínu jedenkrát za rok.
Zájemci o zabezpečení vyčištění a kontrolu komínů prostřednictví obecního úřadu, se mohou
nahlásit do 30.6.2011. OÚ provede výběr kominíka a po dohovoru s ním oznámí žadatelům termín,
kdy a v jaké cenové relaci jim kominík tyto služby provede.
Jiří Lešek

Obecní kronika
Naše obec má především zásluhou pana Petra Fořta pěkně zpracovanou historii obce do 60. let minulého
století. Otázka je z čeho on a jeho případní následovníci budou čerpat dál? Zápisy v obecní kronice
končí rokem 1987. Obec po tomo roce nebyla samostatná, ale byla součástí obce Branice. Žádný
starosta ani zastupitel po znovu osamostatnění obce nezabezpečil vedení kroniky. Proto prosím bývalé
starosty a místostarosty obce, kteří za posledních 23 let byli ve funkcích, aby si připravili příspěvky do
kroniky za svá funkční období v rozsahu dvou stran formát A-4 za každý kalendářní rok a na vyzvání je
byli schopni zpracovatelům kroniky předat.
Jiří Lešek

Veseličko v roce 1946
Někdy začátkem srpna roku 2010 se objevil na nádvoří statku ve Veselíčku starší pán hovořící
německy. Byl to pan Kurt Klein, který se svojí rodinou a příbuznými v roce 1946 ve statku bydlel a jeho
starší příbuzní zde i pracovali. Ukázal jsem mu vše o co měl zájem. Bohužel příliš chvátal a tak, jsem ho
nestihl vyzpovídat a dověděl jsem se jen základní věci. Když byla jeho rodina ve Veselíčku, tak mu bylo
7 let. V roce 1946 museli odjet z Československa a on později emigroval do Ameriky. Teď ve svých 70ti
letech přijel do Evropy a objíždí všechna místa, kde v životě bydlel a žil. Slíbil, že mi více napíše do mailu a
tento slib splnil. Snad vás bude zajímat co napsal.

Rodina Kleinova pochází původně z malého města nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.
Někdy v době mezi koncem sedmileté války v roce 1765 a začátkem revoluce v anglických koloniích
(dnes USA) v roce 1778 vycestovali moji předci do Maďarska. Obstarávání obživy bylo v
Hessensku velice těžké a Hessenský kurfiřt najímal všechny mladé muže jako vojáky pro krále
anglického pro obhajobu amerických kolonií.
Tehdy moji předci dostali v Maďarsku půdu a daňové prázdniny, aby se mohli dobře usídlit.
Rodina byli rolníci a řemeslníci. Dlouhou dobu se jim dařilo velice dobře. Tito Němci byli známí
jako Dunajští Švábové (Donauschwaben).
V roce 1944 byli tito lidé přesídleni. Měli se usídlit na Šumavě nebo v Bavorském lese.
V prosinci 1944 jsme byli v následující situaci. Jedna rodina byla v Bavorském lese druhá v
Dolním Rakousku a třetí se nacházela v Oberhaidu, dnes Zbitiny. Můj bratr byl v táboře mladých
na nám neznámém místě a můj otec byl jako voják také kdesi. Moje matka se rozhodla, že musí najít
mého bratra. Měla zprávy, že tábor je v St. Pőlten, ale to nesouhlasilo. Další informace byla, že
tábor je v Prachaticích nebo v Táboře. To již byla pravda a můj bratr byl zpět u rodiny. Přišli jsme
k našim lidem do Zbitin, kde jsme prožili 8. květen 1945.
V létě 1945 jsme přišli do Plzně a byli jsme nasazeni na sklizeň chmele. Můj strýc byl
zemědělský inženýr a tak došlo k tomu, že jsme se usídlili ve Veselíčku. Zámek byl opuštěný a
hospodářský dvůr potřeboval pracovníky, aby mohl zůstat v provozu. Dohromady tu bylo 10-12
německých dospělých a cca 8 dětí. K tomu přibyla moje sestřenice, která se zde narodila v roce
1946.
V létě 1946 přišlo nařízení, že všichni Němci musí opustit zemi. Odjeli jsme do Rostoku a na
podzim jsme odjeli na západ do Stuttgartu.
Dále k Vaší otázce, jak se k nám chovali Češi. Nu, my jsme se velmi málo s Čechy stýkali.
Byli jsme velmi zaměstnaní a každý se snažil přežít. Také jsme neměli společnou řeč. Co si mohu
vzpomenout, nebylo od Čechů žádné nepřátelství. Myslím si, že v té době byl každý šťastný, že je po
válce a že přežil. My děti jsme byly v zimě u toho, když byl řezán led na rybníce a do jednoho sklepa
ukládán na léto. Já sám jsem byl často u koláře na druhé straně ulice a díval jsem se jak ohýbal
dřevo pro lyže nebo sudy. A více už si nepamatuji.
Ještě něco ke statku a zámku. Jak jsem Vám již říkal, byla mezi zámkem a dvorem zeď s
bránou uprostřed, cca 4 metry širokou a také 4 metry vysokou. Snad pro oddělení zámku od dvora.
Na straně ke dvoru byl na zdi přístřešek (kolna), pod kterým bylo zemědělské nářadí – brány, pluhy
aj. Uprostřed dvora bylo hnojiště. Zámek byl neobydlený a bez nábytku. Ve dvoře bylo asi 20 krav,
jeden býk, tažné a kočárové koně, slepice, husy a jiná domácí zvířata. Na jaře 1946 přišlo další
nářadí pro statek. Valník a nákladní auto americké armády bez korby. Ten náklaďák se stejně nedal
nastartovat. Pak přibyl jeden traktor značky Massey-Ferguson, byl to model s velice úzce stojícími
předními koly. Mám jeho obrázek v Americe a jednou Vám ho mohu poslat. Pak přišel fukar pro
foukání sena a slámy na půdu. Pravděpodobně to byla pomoc od Marshallova plánu.
Mimo českého úředníka tam byl jeden domácí sluha z předchozích časů. Byl velice starý a
nemluvil. Jeho jméno bylo Václaf.
To je pro dnešek vše.
K dopisu na vysvětlenou. Asi nás už není moc, co si pamatujeme, že pan Tábor, řezník a hostinský nechával
v zimě řezat led na rybníce a celé bloky ledu se pak tahaly do sklepa u hostince a sklepa špejcharu. Nebyly
lednice a tak musel led vydržet až do léta především na chlazení masa. Ten kolář, na kterého se chodil malý
Kurt dívat, byl pan Brčák, otec paní Marie Švejdové.
Petr Fořt

Kulturní a sportovní akce v jarním a letním období 2011
Na den čarodějnic – sobotu 30.4.2011 jsou pro děti připraveny dvě akce:
Čarodějnické rejdy na Hájku.
Návštěva rozhledny Jestřebice
v rámci cykloturistiky. Sraz dětí starších 7 let a
Sraz dětí a rodičů před jídelnou v 17,30 hod.
mladších v doprovodu rodičů s koly v 10,00 hod.
Čeká vás cesta okolo hřbitova na čarodějnický rej
u školní jídelny. Odtud přesun na kolech na místo
ve střelnici Hájek za doprovodu paní Libuše
určení pod vedením Petra Pletky a prohlídka
Dvořákové s jejím vyprávěním o historii ...
rozhledny.
Prohlídka střelnice se střelbou ze vzduchovky,
čarodějnický rej a opékání vuřtů.
Pochod Praha –Prčice
V rámci pochodu Praha – Prčice organizuje Petr Pletka dne 21. 5. 2011 cyklopřesun z Veselíčka do Prčic a
zpět. Celkem cca 80 km, jízda za každého počasí. Zájemci se mohou hlásit na tlf. 739 323 151.

Dětské soutěže k MDD se uskuteční dne 28.5.2011 u hřiště. Program vyjde později.
Cvičení – ženy
Zveme všechny ženy, dívky na cvičení v tělocvičně bývalé ZŠ. Cvičení se koná každé úterý a čtvrtek od
19. 30 hod. Také si s námi můžete zacvičit v bazénu v Milevsku, nejbližší termín je 4. 5. 2011 od 18. 45
hod. Do bazénu jezdíme pravidelně jednou za čtrnáct dní ve stejný den a čas (středa, 18. 45 hod.). Po cvičení
v bazénu odpadá cvičení ve čtvrtek v tělocvičně bývalé ZŠ. Do Milevska jezdíme auty, odvoz je domlouván
po potvrzení účasti dle počtu (informace na telefonu 731 569 233).
Skladba cvičení v tělocvičně – v úterý cvičení posilovací, protahovací (zádové a ostatní svalstvo), žádné
tance, skákání nebo složité aerobic. sestavy, ve čtvrtek cvičíme většinou na velkých míčích, skladba cvičení
je stejná.
Markéta Kotmelová
Sport – součást poutí ve Veselíčku
Týden před poutěmi (23. 7. 2011), bude na hřišti ve Veselíčku po celý den probíhat velký turnaj
v malé kopané nazvaný VZDUCHOCUP. Kdo vloni neviděl, stojí to za to. Více informací na
www.vzduchocup.cz.
Na 1. pouťovou sobotu (30. 7. 2011) je naplánován již třetí ročník nohejbalového turnaje. Zúčastní
se osm trojčlenných družstev. Informace pro zájemce o účast a přihlášení na tel: 736 532 311.
V sobotu o 2. pouti (6. 8. 2011) proběhne tradiční pouťový turnaj starých gard, při němž změří síly
4 mužstva „starých pánů“.
Ať organizace akcí neskřípe, počasí přeje a diváci se baví. A co Vy?
-ZB-

Mistrovství světa v ledním hokeji 2011
Právě začíná MS v ledním hokeji. Zájemci o společné sledování vybraných zápasů na plátně
z dataprojektoru v jídelně se mohou hlásit u Zdeňka Baušky na tel: 736 532 311.

Gratulace
patří letos všem, kdo v době od 1.1. do 30.4.2011 dospěli k významnému životnímu jubileu. Jsou to:

94 let pan Antonín Zdeněk
80 let paní Marie Švejdová
81 let paní Anna Teplá

60 let pan Jan Hanes
81 let pan Václav Šanda
50 let paní Alena Vitáková

Dne 14. dubna nás opustila paní Božena Vojtěchová ve věku 89 let.
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Prořezání stromů v Bilině

Sportovní odpoledne

Přednáška P. Fořta o historii obce Veselíčka a Biliny spojená s koncertem L. Dvořákové

Na starém hřbitově byla umístěna informační tabule, kde se každý může informovat o historii
tohoto místa

Velikonoce ve Veselíčku

