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Budova hasičské zbrojnice ve Veselíčku měla již nevyhovující vrata, okna,
střechu a okapy. Také fasáda působila šedě jako z reálného socialismu.
Při příležitosti oslav 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů se
naplánovala celková vnější i vnitřní rekonstrukce objektu a revitalizace
přilehlého veřejného prostranství. To bylo jedním z deseti míst v obci,
kde byla obnovena zeleň. Celkově se vysázelo na dvě stě nových stromů.
U hasičské zbrojnice po obnově vzniklo jedno z 25 zastavení Hraběnčiny
naučné stezky s lavičkou a infotabulí, která informuje o historii a činnosti
spolků ve vesnici. K úplnému dokončení obnovy lokality ještě zbývá
restaurování zvoničky, která je zapsanou kulturní památkou.
Hlavním cílem obnovy hasičské zbrojnice ve Veselíčku bylo zlepšení
zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Díky projektu celkové
rekonstrukce se vyměnila vrata, okna, střecha, okapy a novou barvu dostala
i fasáda. Záměrem bylo zlepšit nejen venkovní vzhled obecní budovy, ale
také iniciovat vnitřní přestavbu objektu, který užívají dobrovolní hasiči. Ti
také v roce 100. výročí založení sboru navázali na projekt a vlastními silami
při nákupu materiálu ze strany obecního úřadu zcela obnovili vnitřní
místnosti, modernizovali kuchyňku, sociální zařízení a zejména klubovnu,
ve které si pohodlně sedne na čtyřicet lidí. Součástí úprav bylo i okolí.
Pokácely se čtyři přerostlé lípy, což odkrylo zvoničku a další venkovskou
zástavbu a díky projektu Obec v zeleni / Zeleň v obci (financovaného z OPŽP)
se vysadilo v okolí zbrojnice osm menších stromů. Před hasičskou zbrojnici
byl instalován kámen připomínající výročí 100 let od založení SDH.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Restoration of the fire station
to celebrate 100 years of
existence of the fire brigade

The building of the fire station in Veselíčko had unsuitable doors, windows,
roof and eaves. Even the facade resembled the grey times of real socialism.
To mark the 100th anniversary of the founding of the volunteer fire brigade,
it was decided to completely restore both the exterior and interior of the fire
station and to revitalise the adjacent public space. The aim was not just to
enhance the appearance of the exterior of the municipal building, but also
to initiate reconstruction of its interior used by volunteer firefighters. The
surrounding area was also revitalised. Four overgrown lime trees were
cut down and a little bell tower and further rural buildings were thus
revealed. Based on the project “City of Green / Living in Green” (funded from
OPE), eight smaller trees were planted. A stone commemorating the 100th
anniversary of the founding of the volunteer fire brigade was installed in
front of the fire station.
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