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Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
nadešel jarní čas a na zasedání redakční rady byl schválen obsah nového 

vydání našeho Zpravodaje. Jeho redakční rada neustále apeluje na vedení obce 
k doplnění jejich členů a dopisovatelů. To se nám však stále nedaří. Přesto ale 
víme, že náš Zpravodaj má velice dobrou kvalitu obsahů článků i celkového 
zpracování. Byli jsme dokonce vyzváni k přihlášení se do celostátní soutěže 
obecních časopisů. Účast v soutěži redakční rada schválila a přihlášku obec 
odeslala.

Chci Vás dále informovat o kvalitě vody v obecním vodovodu. Hodnota 
vzorku, odebraného pracovnicí zdravotního ústavu, je v hodnotě 49 mg/l, což 
v hodnocených ukazatelích vyhovuje stávající legislativě. Závazné limitní hodnoty 
nejsou překročeny. Vodu můžeme používat jako pitnou bez omezení. Při této 
příležitosti chci také upozornit na to, že v loňském létě klesla vydatnost pramenu 
pro náš vodovod. 

Tímto Vás, uživatele obecního vodovodu, vyzývám k šetření s vodou v době 
sucha. 

O případných změnách budete všichni informováni.

V tomto čísle Zpravodaje nacházíte nově spolupráci s obcí Řitonice. 
Zastupitelstvo Řitonic chce s naší redakční radou spolupracovat a informovat 
čtenáře o životě a dění v jejich obci. Na další spolupráci s nimi se jistě všichni 
těšíme.

 O jednání našeho obecního zastupitelstva, o činnosti Sboru pro občanské 
záležitosti a o práci Sboru dobrovolných hasičů Veselice, se dočtete na dalších 
stránkách časopisu, v jeho pravidelných rubrikách.

Přeji Vám Všem, jménem svým i obecního zastupitelstva, hodně zdraví 
a příjemné prožití letního času, zaslouženou dovolenou, ať už si ji prožijete 
kdekoliv.

 Za obecní zastupitelstvo Miroslav Pažout, starosta obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE VESELICE ZA ROK 2015
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 

Příjmy

Paragraf Položka Text
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31. 12. 2015

0000 1111 Daň z příj. fyz. osob ze závis. č 275 000,00 275 000,00 307 225,55

0000 1112 Daň z příj. fyz. os. ze sam. výd. č. 3 000,00 273 000,00 261 687,67

0000 1113 Daň z příj. fyz. os.z kapit. výn. 30 000,00 34 000,00 32 643,77

0000 1121 Daň z příjmů právn. osob 285 000,00 285 000,00 313 783,05

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 570 000,00 570 000,00 622 632,51

0000 1337 Poplatek za komunální odpad 1 800,00 1 800,00

0000 1340 Popl. za prov. sys. likv. kom. odp. 90 000,00 88 200,00 98 159,00

0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 950,00

0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 4 000,00 5 100,00 5 307,60

0000 1361 Správní poplatky 300,00 1 000,00 460,00

0000 1511 Daň z nemovitých věcí 210 000,00 210 000,00 209 035,71

0000 4112 Neinv. přij. tran.ze SR-s. d. vzt. 43 500,00 43 500,00 43 500,00

2310 Pitná voda 40 000,00 40 000,00 35 960,00 

3632 Pohřebnictví 4 000,00 4 000,00 1 520,00

3722 Sběr a svoz kom. odpadů 15 000,00 15 000,00 11 052,50 

6171 Činnost místní správy 5 700,00 9 665,00 9 665,00 

6310 Úroky 20 500,00 20 500,00 12 557,42 

6330 Převod vl. fondům 1 000 000,00

Příjmy celkem 1 598 000,00 1 877 765,00 2 968 939,78

Výdaje

Paragraf Položka Text
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31. 12. 2015

2221 Provoz veřej. silniční dopravy 300 000,00 340 996,00 129 756,00

2310 Pitná voda 450 000,00 442 240,00 45 507,20

2321 Odvád. a čist. odp. vod 183 400,00 449 865,00 0,00

3111 Mateřské školy 5 000,00 0,00 0,00

3113 Základní školy 50 000,00 0,00 0,00

3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 0,00

3399 Ost. zál. kult., círk., sděl. pros. 10 000,00 11 961,00 11 961,00

3631 Veřejné osvětlení 60 000,00 60 000,00 40 902,30

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 130 000,00 130 000,00 104 969,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 6 500,00 20 535,00 19 618,00

5512 PO - dobrovolná část 50 000,00 51 300,00 29 960,00

6112 Zastupitelstva obcí 147 000,00 147 000,00 140 267,00

6171 Činnost místní správy 179 000,00 196 768,00 175 703,49

6310 Obec. příj. a výd. z fi n. operací 5 000,00 5 000,00 3 102,20

6320 Pojištění funkčně nespecifi k. 12 100,00 12 100,00 12 078,00

6330 Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov. 1 000 000,00

Výdaje celkem 1 598 000,00 1 877 765,00 1 713 824,19
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Rekapitulace příjmů, výdajů, fi nancování a jejich konsolidace

Třída 1 Daňové příjmy 1 469 300,00 1 745 100,00 1 854 684,86 

Třída 2 Nedaňové příjmy 85 200,00 89 165,00 70 754,92

Třída 4 Přijaté transfery 43 500,00 43 500,00 1 043 500,00

Příjmy celkem  1 598 000,00 1 877 765,00 2 968 939,78

Konsolidace příjmů (převody z rozpočtových účtů) 1 000 000,00

Příjmy celkem po konsolidaci 1 598 000,00 1 877 765,00 1 968 939,78

Třída 5 Běžné výdaje 904 600,00 882 670,00 1 607 333,19

Třída 6 Kapitálové výdaje 693 400,00 995 095,00 106 491,00 

Výdaje celkem  1 598 000,00 1 877 765,00 1 713 824,19

Konsolidace výdajů (převody vlastním rozpočtovým účtům) 1 000 000,00

Výdaje celkem po konsolidaci 1 598 000,00 1 877 765,00 713 824,19

Hospodaření obce za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 1 255 115,59

Stavy a obraty na bankovních účtech

Název Počáteční stav Konečný stav Změna stavu

KB č. ú. 35429-181/0100 770 680,63 969 878,00 199 197,37

KB č. ú. 107-4576580237/0100 6 046 129,94 7 058 687,36 1 012 557,42

ČNB č. ú. 94-11515181/0710 133 474,35 176 835,15 43 360,80

Celkem 6 950 284,92 8 205 400,51 1 255 115,59

ROZPOČET NA ROK 2016
schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 3. 2016

Příjmy celkem 2 340 000,00

V tom: Daňové příjmy 1 787 500,00

Nedaňové příjmy 508 500,00

Přijaté dotace 44 000,00

Výdaje celkem 1 205 450,00

V tom Běžné výdaje 1 205 450,00

Přebytek 1 134 550,00

Příjmy - specifi kace:

Název Paragraf Položka Hodnota v Kč

Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 300 000,00

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti 1112 250 000,00

Daň z příjmu fyz. osob z kap. Činnosti 1113 30 000,00

Daň z příjmu právnických ososb 1121 300 000,00

DPH 1211 600 000,00

Poplatek za likvidaci TKO 1340 90 000,00

Poplatek ze psů 1341 2 000,00

Odvod výtěžk. z loterií 1351 5 000,00

Správní poplatky 1361 500,00

Daň z nemovitosti 1511 210 000,00

Pitná voda – vodné 2310 2111 470 000,00

ECO – COM – zpětný odběr 3722 2111 15 000,00

Správa – pronájem pozemků 6171 2131 7 100,00

Správa – pronájem prostor 6171 2132 1 400,00

Úroky z vkladů 6310 2141 15 000,00

Neinvestiční příjmy – dotace ze SR na správu 44 000,00

CELKEM PŘÍJMY 2 340 000,00
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VÝDAJE – specifi kace:

Název Paragraf Hodnota v Kč

Provoz veř. sil. dopravy 2221 435 000,00

Pitná voda 2310 75 000,00

Odv. a čist. Odpadních vod 2321 100 000,00

Místní rozhlas 3341 10 000,00

Záležitosti kultury 3399 15 000,00

Veřejné osvětlení 3631 45 000,00

Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 130 000,00

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745 12 500,00

Požární ochrana (dobrovolná část) 5512 40 000,00

Zastupitelstva obcí 6112 141 000,00

Činnost místní správy 6171 186 350,00

Služby peněžních ústavů 6310 3 500,00

Pojištění 6320 12 100,00

CELKEM VÝDAJE 1 205 450,00

Marcela Šafránková

STÁLÁ RUBRIKA OBCE ŘITONICE
Velice si vážíme nabídky časopisu Zpravodaj Veselice 

na spolupráci s naší obcí.
Faktem je, že obec Řitonice je pro Veselici farní obcí, 

a že mnoho veselických občanů bylo v Řitonicích křtěno, 
chodilo sem do kostela a také do školy. Proto je vztah obou 
našich obcí historicky velice přátelský. I když divoký běh 
nedávné minulosti mohl některé naše dobré vztahy trochu 
narušit, domnívám se, že naše vzájemné vztahy bychom 
měli dále rozvíjet.

Proto se pokusím Vám, čtenářům časopisu Zpravodaj 
Veselice, sdělit, co se ve Vaši sousední farní obci, v minu-
lém roce událo:

Obyvatelé:
 Jubileum: 91 let pan Josef Pavlíček, 
70 let paní Marie Turková, 
60 let pan Ladislav Malík
Narození: 0
Úmrtí: 0
Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 83 
 Odhlášení z trvalého pobytu: Martina Antošová se 
k 1. 5. 2016 přestěhovala do Jabkenic.

Hospodaření obce:
V roce 2015 obec hospodařila v souladu se schváleným 

rozpočtem. Příjmy ani výdaje významně neovlivnily hospo-
daření obce. Obec předpokládala výdaje spojené s rekon-
strukcí Obecního úřadu s dotační podporou KÚ, dotace 
však nakonec nebyla přidělena, a proto se fi nancování této 
akce z vlastních zdrojů, přesouvá do účetního roku 2016. 
Během roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření.

Hospodaření obce v roce 2015 nezaznamenalo výraz-
ných výkyvů. Oproti plánovanému rozpočtu nenastaly 
mimořádné výdaje, naopak obec uzavírá účet za rok 2015 
s přebytkovým výsledkem. 

 Stav účtu, vedeného u KB Mladá Boleslav, je ke dni 
31. 12. 2015: 368 530,33 Kč
 Stav účtu, vedeného u ČNB Praha, je ke dni 
31. 12. 2015: 119 171,88 Kč
Výdaje celkem: 703 864,93 Kč
Příjmy celkem: 1 094 615,51 Kč
 Zastupitelstvo obce se v loňském roce, na veřejném 
zasedání, sešlo 6x. 

Dotace:
Obec Řitonice podala žádost o dotaci na projekt 

„Oprava prostor obecního úřadu Řitonice“ z Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. 
Žádost byla zamítnuta z důvodu nedostatku fi nančních 
prostředků v daném dotačním programu, i když podaná 
žádost byla vyhodnocena, po formální stránce, jako plně 
vyhovující. 

Výběrová řízeni: 
Územní plán obce:
 vybrána obchodní fi rma Ing. Arch. Jiřího Štěrby, 
ARSPRO, Mladá Boleslav 
Rekonstrukce Obecního úřadu: 
vybrána fi rma RIN-AL Janeček spol. s r.o.

Kostel:
Obec, na základě smlouvy o účelovém daru, pomoh-

la zafi nancovat předprojektovou dokumentaci: „Příprava 
pro průzkumné práce nosné konstrukce objektu“. Jedná 
se o částku 60 000 Kč, se kterou rozpočet obce počítal, 
plus 8 000 Kč (výtěžek benefi čního koncertu z prosince 
r. 2014). Zastupitelstvo obce průběžně projednávalo hava-
rijní stav kostela sv. Štěpána. Je připravena projektová 
dokumentace potřebná pro podání žádostí o dotace, kte-
rou musí realizovat vlastník nemovitosti, tj. církev.
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OBEC:
• Umístěn kontejner pro shromažďování bioodpadu 

v prostoru ostatních sběrných nádob na tříděný odpad 
u rybníka 

• Nátěr zkorodovaného oplocení u kostela
• Studna na hřbitově je prohloubena o 1,4 m; na jaře 

2016 bude instalatérem prodloužena sací roura
• V plánovaném rozsahu proběhla realizace opravy bez-

pečnostních přelivů rybníka
• Instalováno osvětlení u kostela
• Schváleno uhrazení částky 1 000 Kč ve prospěch obce 

Dětenice na zajištění provozu prázdninového vlaku

Zastupitelstvo obce průběžně zajišťovalo tyto základní 
potřeby pro občany:

• Svoz komunálního odpadu
• Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
• Objednávání velkoobjemového kontejneru na rozměrný 

odpad
• Svoz biologického odpadu od dubna do konce října
• Údržbu veřejného osvětlení
• Sekání trávy v obci a na veřejném pohřebišti 
• Montáž a demontáž hracích prvků na dětském hřišti
• Vybíraly se poplatky za pronájem hrobových míst na 

pohřebišti v Řitonicích, vybráno 123 799 Kč; 3 hroby 
zrušeny na žádost nájemců

• Společně s hasiči provádíme 1x ročně svoz kovového 
odpadu, vysazujeme nové dřeviny v obci, udržujeme 
veřejné pohřebiště a funkčnost studny atd.

ÚZEMNÍ PLÁN:
 Příprava nového Územního plánu obce probíhá podle 
harmonogramu daného smlouvou s jeho zhotovitelem.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI A KALENDÁŘ AKCÍ:

• Tříkrálová sbírka – 9. 1. 2016 – vybralo se 2 932 Kč
• SDH – tradiční hasičský bál – 24. 1. 2015
• 28. 3. 2015 - dětský karneval - příprava a program 

v režii Obecního úřadu a sboru dobrovolných hasičů 
obce 

• Pálení čarodějnic
• Velikonoční drkání
• Letní zábavy 5. 7. 2015, 18. 7. 2015,1. 8. 2015 pouťová
• 29. 8. 2015 dětské letní odpoledne při příležitosti ukon-

čení prázdnin na dětském hřišti ve spolupráci s SDH 
Řitonice

• Benefi ční koncerty ve prospěch záchrany kostela 
sv. Štěpána
• 16. 10. 2015 koncert duchovní hudby
• 29. 12. 2015 česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Oba koncerty v provedení vokálně-instrumentál-
ního souboru ReBelcanto se setkaly s velmi přízni-
vou odezvou a posluchačským zájmem. Koncerty byly 
věnovány benefi ci, která v celkové částce přinesla 
výtěžek 20 000 Kč, ten je pro rok 2016 připraven na 
přispění Biskupství litoměřickému ve prospěch koste-
la sv. Štěpána v Řitonicích. Účinkující se v obou přípa-
dech vzdali nároku na honorář, obec uhradila cestovné 
a občerstvení.

• 4. 12. 2015 mikulášská nadílka (poděkování pí. Anto-
šové za zajištění dárkových balíčků pro děti a paní 
Erbenové za přípravu kulturního programu)

• 12. 12. 2015 rozsvícení vánočního stromu – vánoční 
setkání občanů obce při poslechu vánočních koled.

Velice nás těší, že majitel farnosti, se kterým jsme 
vstoupili, společně s památkáři v dubnu roku 2013, v jed-
nání s cílem záchrany jedinečné kulturní památky kostela 
sv. Štěpána, pojal naši intervenci vážně. Majitel farnos-
ti bere Zastupitelstvo naší obce jako partnera při řešení 
daného problému. Pravidelně jsme zváni na kontrolní dny 
postupujících prací. Současný stav je následující :

• byl proveden předprojektový průzkum
• je zpracována projektová dokumentace
• je vydáno stavební povolení
• jsou přislíbené fi nance z Ministerstva kultu-

ry (300 000 Kč) na vlastní rekonstrukci střechy. 
Nepokryjí však náklady na celou 1. etapu opravy. 
Chybí nám stále cca 250 000 Kč. Jsem sice ateista, 
ale přesto věřím, že se nakonec zbytek chybějících 
fi nancí sežene.

Naše hlavní vize pro letošek je:
Koncert v šansovní oblasti a samozřejmě opět na konci 

roku Rybova Svatá mše Vánoční.
Velice nás, zastupitele obce, těší zájem, zejména z okol-

ních obcí o to, kdy bude další koncert, aby nepropásli ter-
mín konání. Velice si také vážíme Infocentra Dolní Bousov, 
vedoucí Ing. Říhová, která vždy zajistí propagaci v obcích 
spadajících pod Městský úřad Dolní Bousov, a také pana 
starosty města, p. Miroslava Bočka, který pro občany své 
spádové oblasti vždy zajistí dopravu na koncerty se zastáv-
kou v obci Skyšice. Ještě jednou všem moc děkujeme!

Na závěr bych chtěl popřát všem Veselákům, po celý 
letošní rok hodně zdraví a pohody, a nám všem dohromady 
dobrou spolupráci.

Proto při této příležitosti však vyzývám všechny obyva-
tele naší obce, i její rodáky a přátele, aby se do této spo-
lupráce aktivně zapojili, a to minimálně tím, že budou psát 
do veselického časopisu Zpravodaj Veselice, kde pro nás 
založili zvláštní rubriku pod názvem Stálá rubrika obce 
Řitonice, kterou bychom měli svými příspěvky pravidelně 
naplňovat. 

 Josef Pavlíček – starosta obce Řitonice
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Kos černý (Turdus marula)
Vlastí kosa černého je celá Evropa s výjimkou její nej-

severnější části. S tímto poměrně plachým obyvatelem 
lesů se dnes běžně setkáváme na vesnických zahradách 
i v centrech měst. Tady svou plachost již ztratil, a tak 
můžeme již od časného jara i zde obdivovat jeho krásný 
melodický zpěv. 

Často již koncem dubna kosí samice zasedne na 
4 - 6 vajíček. Po 13 až 15 dnech se ji vylíhnou malá kosata, 
o něž se pak starají oba rodiče. Krmí je hlavně žížalami 
a různým hmyzem. Na hnízdě zůstávají 12 až 13 dní. 

Někteří kosáci na podzim odlétají do teplejších krajů, 
jiní u nás zůstávají i přes zimu. V zimě pak často navštěvují 
krmítka, do nichž dobří lidé dávají ptačí krmení.

Kos je krásný a užitečný pták a zaslouží si ochranu nás 
všech. Josef Antoš – Dolní Bousov

ZA ZVĚŘÍ NAŠICH POLÍ, LUK A LESŮ

Vlk obecný (Canis lupus)
Vlk obecný je šelma psovitá. Původně byl rozšířen po 

celé severní polokouli, nyní je jeho výskyt však značně 
omezen. Jeho stavy radikálně poklesly a na mnoha mís-
tech byl vyhuben úplně. V Česku se vlci vyskytují poměrně 
v malé míře. Nejbližší výskyt vlka v našem okolí je u Bělé 
pod Bezdězem. 

Hmotnost vlka se pohybuje mezi 16–80 kg. Délka těla 
je 100–170 cm, délka ocasu asi 35–50 cm. Vlk obecný je 
největší psovitá šelma. Samice bývají menší než samci. 

Vlk se na první pohled podobá německému ovčáckému 
psu, liší se však od něj v několika drobnostech. Má šir-
ší a zašpičatělejší hlavu, šikměji postavené oči a kratší, 
výrazně trojúhelníkovité uši.

Vlci jsou po lidech nejrozmanitějším druhem na světě. 
Jejich srst může být čistě bílá, úplně černá, vybarvená ve 
všech odstínech šedé, skořicová, krémová, hnědá, stříbrná 
i zlatá. Zimní srst bývá světlejší a hustší. Většina vlků má 
tmavší hřbet a světlejší břicho, často mívají tmavší masku 
okolo očí.

Vlci jsou převážně monogamní a jednotlivé páry spolu 
zůstávají až do úhynu jednoho z nich. Teprve poté si pak 
hledají jiného partnera. Samice zabřezávají ve volné příro-
dě obvykle po dosažení věku dvou let, v zajetí to může být 
i podstatně déle. Mají pak jeden vrh do roka. 

V období březosti, které trvá 62–75 dní, se samice 
 většinou zdržují v okolí doupěte. Vrhají nejčastěji 5–6 mlá-
ďat. Vlčata se rodí hluchá a slepá, váží 0,3–0,5 kg a smys-
ly  získávají po 9–12 dnech. 

Po třech týdnech poprvé opouštějí doupata. Samice do 
té doby zůstávají u nich a o přísun potravy se jim starají 
samci. 

Vlci jsou predátoři. Loví srny, divoká prasata, králíky, 
zajíce, menší hlodavce, ryby či rozličné plazy. Zabíjejí i kon-
kurenční menší predátory - lišky, kuny, lasičky, jezevce. 

Je - li nouze, pak nepohrdnou ani hmyzem a mršinami.
 Miloslav Konývka , hajný - Záhuby

PTACTVO NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ

MED JE LÉK V DOMÁCNOSTI
Možná bychom nečekali, že med je také zdrojem bílko-

vin, hlavně med nektarový. Nezanedbatelný je i jeho obsah 
vitamínů a minerálů. Jmenujme alespoň vitamíny A, C, D, 
K, E a některé z vitamínů řady B. Zástupci minerálních 
látek jsou hlavně vápník, hořčík, draslík, sodík, železo. 

Med lze bez skrupulí nazývat směsicí zdraví prospěš-
ných látek. Ne nadarmo je tedy odedávna chápán jako 
elixír dlouhověkosti. Med má schopnost ničit bakterie, 

dá se proto považovat za jedno z nejsilnějších přírod-
ních anti biotik. To máme asi vyzkoušeno skoro všichni. 
Automaticky po něm saháme při léčbě veškerých nemocí 
dýchacích cest.

Hodí se také připomenout, že bychom ho nikdy nemě-
li dávat do právě uvařeného horkého čaje. Teploty nad 45 
stupňů Celsia likvidují jeho užitečné a účinné látky. Proto 
vždy musíme počkat, než nápoj alespoň trochu vychladne. 
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Důležité je nasazovat med do léčby těchto nemocí včas, 
hned při samotném vypuknutí nemoci.

Nazlátlá lepkavá hmota efektivně posiluje naši imunitu 
a ještě podporuje funkci vnitřních orgánů. Podpůrně působí 
při léčbě zánětů žlučníku, upravuje vysoký krevní tlak, roz-
šiřuje a čistí cévy. Detoxikuje také naše tělo od škodlivých 

volných radikálů a může nám také pomoci snáz zvládnout 
kocovinu. 

Med se rovněž osvědčuje i při mírnění psychických 
potíží, mezi něž patří stres, nervové vypětí a nespavost.

Je to právem nazývaný životabudič.
 Zdeněk Srb – Veselice

ZRUŠENÍ PODDANSTVÍ V ČECHÁCH

Zákonem ze dne 7. září 1848 se ruší v zemích 
Českých a v ostatních zemích zastoupených na říš-
ském sněmu ve Vídni poddanství a všechna pravomoc 
nad poddanými...

Revoluce v roce 1848 nezasáhla jen Prahu, ale celý 
evropský kontinent. Nepokoje začaly v lednu 1848 na 
Sicílii a skončily porážkou revoluce v srpnu 1849 v Uhrách. 
Revoluce napříč Evropou byly potlačeny, ale v řadě zemí 
došlo k významným zlepšením sociálně právního posta-
vení obyvatelstva. Také v Čechách, i když zde z té doby 
převládá v podvědomí lidí představa utuženého režimu 
Bachova absolutismu. V Českých zemích nelze opo-
menout dvě významné změny, ke kterým po skončení 
revoluce došlo. Jsou to zrušení poddanství a vytvoře-
ní obecních samospráv, kdy nejnižší správní jednotkou 
se stala obec.

Zdržíme se dnes zrušením poddanství, které bylo impul-
sem k nebývalému rozvoji venkova. Zrušením poddanství 
skončila pro sedláka a chalupníka závislost na tehdejších 
vlastnících půdy, církvi a šlechtě. Sedláci a chalupníci 
měli dosud k půdě dědičné právo zákupní, kde v případě 
Veselice to byla přímá závislost na majitelích domousnic-
kého a dětenického panství. Za zákupní právo platili sedláci 
a chalupníci nájem – ourok a k tomu měli povinnost vyko-
návat robotu „na panském“. V souhrnu byl roční nájem za 
užívání selské půdy vysoký. Po převedení ceny roboty na 
peníze, tak spolu s fi nančním ourokem to vycházelo asi na 
10% tržní ceny půdy. Názorným příkladem z Veselice, jsou 
čísla vztažená k usedlosti číslo 8, kde hospodařil sedlák 
a rychtář pro část vsi patřící k domousnickému panství 
Václav Burian, který předal grunt v popisovaném období 
svému synovi Jánovi. Z polí, louky na Rabakově a zahrady, 
celkem toho bylo kolem 33 korců, platili Burianové 42 zla-
tých, které skládali do Domousnic každoročně vždy na sv. 
Havla. Vedle toho byli povinováni potažitou robotu s párem 
koní každotejdně 1 a ½ dne, tam kde podle robotního 
patentu bylo poručeno. Povinnosti jsou vzaty z gruntovní 

knihy, kde jsou uvedeny v bodech č. 2 a 3 v části originálu 
zápisu.

Zákon citovaný v úvodu byl ale jen začátkem cesty 
Českého sedláka a chalupníka k úplné nezávislosti a svo-
bodě, která trvala ještě bezmála 30 let. Po celou jednu 
generaci museli bývalí nájemci panské půdy hospodář-
sky obstát, aby se z poddanství vykoupili penězi a půda, 
na které po staletí jejich rody pracovaly, se stala jejich 
vlastnictvím. 

Zákon o zrušení poddanství ustanovil, že držitel půdy 
se musí z poddanství vykoupit penězi. K tomu účelu byly 
zřízeny zemská a okresní vyvazovací komise, která část-
ku náhrad v penězích pro držitele půdy vypočítala. Tu 
musel držitel půdy zaplatit, aby se z poddanství vyvázal. 
Současně měl uživatel půdy dostat náhrady za právo uží-
vání občin, které také ze zákona skončilo. To právo spo-
čívalo v možnosti volné pastvy dobytka na pastvinách 
a v lesích a také právo brát si v lese větve a pařezy na 
topení. Náhrady za tato práva byly minimální, byly dořeše-
ny až v roce 1869 a z Veselice k nim nemám žádný příklad. 
Zato náhrady za vyvázání se z poddanství si předvedeme 
na následujícím modelu: 

Robota byla převedena na peníze a k této sumě se 
přičetl roční ourok. 1/3 částky byla odečtena a po ode-
čtu 1/2 zaplatil šlechtě stát a 1/2 poddaný prostřednictvím 
berního úřadu. Suma, kterou měl držitel půdy zaplatit, 
se kapitalizovala dvacetinásobkem a musela se splá-
cet čtvrtletně po dobu 20 let. Kolik se muselo zaplatit za 
jeden půllánový (asi 10 hektarový) grunt si předvedeme 
zase u hospodářství s číslem 8. Za základ byla komisí 
vypočítána suma asi 105 zlatých. 1/3 z této částky, kterou 
museli Burianové každoročně po 20 let splácet, byla asi 
35 zlatých. Za dvacet let za grunt, na kterém hospodaři-
li minimálně od roku 1710, tak zaplatili do státní poklad-
ny 700 zlatých. V porovnání s tržní cenou celé usedlosti 
včetně polí a inventáře to byla cena poměrně vysoká. Ta 
v té době byla spočítána asi na 1000 zlatých. Vedle splá-
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tek za vyvázání se z poddanství tu byla ještě povinnost 
platit císařské a královské daně ve výši asi 24 % hrubého 
výnosu z polí. To mohlo být v případě Burianů 48 zlatých. 
Vidíme z toho, že než se za 20 let vyvázali z poddanství, 
tak ročně odváděli bernímu úřadu 83 zlatých. Bylo to asi 
51 % hrubého výtěžku obilí. Do doby uplatňování zákona 
o zrušení poddanství to bývalo až 75 % obilních výnosů. 
Hospodářské a rodinné náklady však vycházely tak, že pro 
slušné živobytí by se na celkové odvody mohlo odevzdat 
jen 30 % hrubého výtěžku. V začátku se sedlákům dluhy 
splácely celkem dobře. Ceny zemědělských plodin byly pří-
znivé a hospodářské výnosy se zvyšovaly. Od roku 1868 
ale vlivem dovozu došlo ke stlačování cen zemědělských 
produktů. Pokud se sedlák držel pouze polního hospodář-
ství a měl příjmy jen z obilí a takových hospodářství byla 
v Čechách většina, tak se dostával do platebních problé-
mů. V nastalé hospodářské tísni bylo v Českých zemích 
do konce 19. století prodáno exekučně 152 000 selských 
usedlostí. Sedlák Ján Burián v hospodářství s číslem 8 
splácení vyvazovacího závazku ustál a v gruntovní knize 
z roku 1881 stojí, že nemá žádných knihovních dluhů. 

Kritické období nastalé v druhé polovině 19. století 
a nepříznivé pro selské hospodaření, přestáli hospodá-
ři i v jiných chalupách na Veselici. Svědectví nalézáme 
v matrikách, kde jsou na usedlostech uváděná stejná jmé-
na hospodářů i po roce 1881. K tomu, že Veseláci obdo-
bí vyvázání se z poddanství ustáli dobře, přičítáme jejich 
dobrému hospodaření. V popisovaném hospodářském 
údobí se výtěžnost selských usedlostí pro stanovení daní 
vykazovala výhradně podle výnosů z obilí, a většina hospo-
dářství v království Českém byla pouze na polním hospo-
dářství závislá. Lépe obstáli ale sedláci a chalupníci, kteří 
vedle polního hospodářství měli svou výtěžnost i z jiných 
produktů. Mezi ně budeme řadit i Veseláky a jejich hospo-
dářské aktivity následují. Na Veselici máme v té době mezi 
sedláky již patrný významný hospodářský prvek, ověřova-
ný na panských velkostatcích, kterým je pěstování jetele. 
Systém trojstranného hospodaření úhor, jař a ozim ustu-
poval a rozvíjel se chov dobytka, který již nesloužil jen pro 
vlastní potřebu rodiny. Vedle toho bylo na Veselici již teh-
dy na vysokém stupni ovocnictví. Dokladuje nám to velké 
množství rozlehlých zahrad a sušíren ovoce ve vsi, využí-
vaných ještě v 50. letech minulého století. Tradice v pěsto-
vání ovocných stromů měla původ na kosteckém panství, 
kam část Veselice víc jak 300 let patřila. Patrně byla také 
ovlivněna veselickým evangelickým rodem Holanů, mající 
své kořeny z ženské linie v Sovenicích. Z téže rodové linie 
pocházela i manželka Václava Buriana. Tehdy v Sovenicích 
a ve vedlejší vsi Bošíně byly pod vlivem pokrokové šlechty 
vysazovány velké štěpnice ovocných stromů. U Burianovy 
chalupy, jak dokladuje mapa stabilního katastru z roku 
1842, byla ještě vedle zahrady pro stromy vyčleněna také 
pole Nad rybníčkem a Na proutku o výměře asi 60 arů. 
Dnes je to polní trať Proutek a Příčka. Poslední stařičké 
jabloně, co z bývalého sadu zbyly, se pokácely až začát-
kem 60. let 20. století při pokusu o rozorání přilehlého bře-
hu. Dobré výnosy byly hlavně z ovoce sušeného, které bylo 
artiklem dobře prodejným a hlavně trvanlivým. Jiná forma 
konzervace ovoce tenkrát neexistovala. Jeho cena z 0,6 ha 
sadu byla asi čtyřnásobná k výtěžku ze stejné výměry pše-
nice. To bylo v přepočtu asi 98 zlatých za rok. Je pravdou, 

že sušení ovoce si vyžadovalo hodně práce, do které patři-
lo ošetřování stromů, česání ovoce, jeho příprava v sušírně 
a v neposlední řadě obsluha vlastní sušírny. V sušírnách se 
topilo pařezy, které se v lesích musely vykopat. Dále bylo 
na Veselici rozšířeno pěstování lnu. U Burianů byl len ose-
tý asi na výměře 1/2 hektaru, na stráni pod Rychnovama. 
Když z toho poměrem odhadnu výměru lnu v celé vsi, tak 
se dostávám k celkové výměře asi 10 ha. Tomu číslu také 
odpovídá počet tkalců na Veselici, kterých jsem podle mat-
riky z let 1770 - 1773 napočítal celkem devět. Z utkaného 
plátna se šilo hlavně doma a pro sváteční oblečení bývali 
ve vsi krejčí. V popisované době bývali na Veselici minimál-
ně dva.

Dobré hospodářské výsledky veselických sedláků 
a chalupníků na konci 19. století a jejich úspěšné vyvázání 
se z poddanství, umožnily další hospodářský rozvoj vesni-
ce, kde od té doby byla většina hospodářství přestavována 
a modernizována. Do toho období řadíme přestavbu většiny 
veselických stodol, špýcharů a postupně celých usedlostí. 
Jednu z těch stodol, která ještě dnes stojí, představuji zde 
v jejím stavebním nákresu, kde přímo do něho napsal sta-
rosta stavební povolení. Svědčí to o jednoduchosti státní 
samosprávy té doby. Stavební povolení napsal 9 dní po 
nakreslení plánu starosta Josef Srb přímo do něho. Zde je 
přepis povolení označeného v plánu rámečkem: Přítomný 
plán stavební stvrzuje se s tím podotknutím, by totož-
ná obmyšlená stavba byla dle stavebního plánu pro-
vedena. Z představenstva obce Veselice 4. července 
1895 Obecní úřad na Veselici – Srb Starosta.

Ke stavebnímu plánu a stavebnímu povolení z roku 
1895 chybí již jen zmínka o tom, jak se tehdy stavělo. 
Z doby realizace stavby stodoly nejsou krom plánku žádné 
jiné dokumenty, tak alespoň popíši některé stavební postu-
py z té doby, viděné v dětství při stavební údržbě. K obrazu 
stavebních postupů mi také přispěly dědovy zápisky ze 
stavby jiných objektů v chalupě. Nebudu od věci daleko, 
když řeknu, že stavební materiál se používal ten, co byl 
v obvodu vsi v dosahu. Byla zde hlavně funkční panská 
cihelna a cihelna pana Halbycha, kde se vyráběly kvalit-
ní cihly. Svůj význam mělo i obecní hlínoviště u Bačalek, 
lidově hlíňák, s kvalitní cihlářskou hlínou. Kámen byl těžen 
přímo v obecních lomech, nebo v lomech patřících k sel-
ským usedlostem. Velkým zdrojem stavebního kamene 
byla pole na Hladomřích, kde se po každé orbě stále sbí-
raly velké tvrdé kameny, polňáky. Říkalo se, že kámen tam 
roste v zemi jako brambory. Zvětralého pískovce bylo také 
dost, a tak byl pro stavební účely těžen jemný bílý písek, 
který byl na příměs pojiva (tenkrát vápna), po zednicku 
řečeno, hladový. Ale používal se pro svoji lehkou dostup-
nost. Dostatek stavebního dřeva poskytovaly lesy po obvo-
du vsi. Vyjmenované suroviny se krom hotového zboží 
z cihelny, musely ke stavbě připravit a to se dělo přímo na 
jejím místě. Potřebné vápno jako stavební pojivo bylo do 
vsi dováženo z libáňského cukrovaru, založeného r. 1871, 
kde byla pro vlastní potřebu výroby cukru zřízena vápenka. 
Vápno se krom stavebního pojiva používalo také na bílení 
zdí usedlostí. Zásoba kusového nehašeného vápna k bílení 
byla stále udržována v plechovém sudě. Bývalo zvykem, že 
1x ročně se vybílily nejen vnitřní místnosti chalupy včetně 
chléva, ale byly obíleny i její zdi vnější. Po jaru pak vypada-
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la celá ves jako ze škatulky a její bělost zvýrazňovaly černě 
natřené podezdívky domů.

Následují slíbené postupy zpracovávání stavebních 
materiálů tak, jak jsem to v dětství poznal:

Hlína
Hlína se krom pojiva do zdiva, cihly se zdily i na hli-

něnou maltu, používala k vymazování kachlových a cihlo-
vých kamen a vnitřní úpravě komínů. Byla ale také velmi 
důležitým stavebním prvkem na zhotovování povalových 
stropů nejen v hospodářských, ale i obytných místnostech. 
Povalový strop byl zhotoven z od kůry oloupaných smrko-
vých kuláčů a z horní vrstvy mazaniny zhotovené z cihlář-
ské hlíny s příměsí plev. Utužená a urovnaná vrstva hlíny 
bývala běžným povrchem podlah na domovních půdách. 
Pokud se požadovala i hliněná mazanina stropu v místnos-
ti, tak byly stropní kuláče propleteny a ovinuty dlouhou slá-
mou, na které hlína byla nanesena oboustranně. Podlaha 
z udusané hliněné mazaniny s plevami se používala také 
ve stodolách na mlatech a na podlahy kůlen pro usklad-
nění hospodářského nářadí. Hliněné mlaty sloužily původ-
ně pro mlácení obilí cepy a po zavedení strojního výmlatu 
obilí dál zůstávaly běžným podlahovým povrchem stodol. 
Hlína pro stavební mazaninu se připravovala v dřevěných 
kotcích. Tam se vyložila po jejím přivezení z obecního hlí-
ňáku, mísila se s vodou a bosýma nohama se prošlapa-
la, prohnětla do mazlavé konzistence. Nakonec se přida-
ly plevy, nebo později řezanka ze slámy a znovu se hlína 
prošlapala. Takto zpracovaná se nanášela ve vrstvě buď 

na mlat stodoly, nebo na poval půdy. Po urovnání prknem 
se hlína nechala zavadnout a následné se utužila pěcho-
váním. Poslední operací před konečným uschnutím vrstvy 
hliněné mazaniny, bylo její uhlazení a urovnání asi 1 metr 
dlouhou a 20 cm širokou fošnou na dlouhé násadě. Hliněná 
mazanina se také používala na utěsnění spár roubených 
staveb a na omítání těchto staveb. Roubeným stavením 
vymazaným  a omazaným hlínou se říkalo domy v kožichu. 
Vedle zedníků, kteří zpracování hlíny ovládali, byli v té době 
řemeslníci, kteří se věnovali jen zpracování hlíny – mazači.

Kámen
Na Veselici se vyskytoval jen pískovec. Nebyl moc kva-

litní, ale jiný se k stavbám nepoužíval. V obvodu obce byly 
2 lomy obecní, dnes v místě chatové oblasti, lom pana 
Pokorného při silnici k Domousnicům, dnes také místo 
pro fotbal, lom pana Tůmy u lesa při Mrtvé cestě, men-
ší lom pana Halamy pod Rychnovama a malé lomy nad 
Varhanami u Rokytňan, které patřily k Malostranským 
usedlostem. Významným a již zmíněným zdrojem stavební-
ho kamene byla i pole na Hladomřích. V lomech se kámen 
trvale nelámal, ale jen podle dohodnuté potřeby. Lámal se 
pokud možno v rovných stěnách, odkud se odvážel přímo 
ke stavbám. Rovná lomová stěna byla patrná v obecním 
lomě dnes u chat. Kámen pro stavební účely se opraco-
vával v rozsahu podle použití. Jedna rovná strana byla pro 
kámen na dláždění dvorů, dvě rovné, vzájemně rovno-
běžné plochy ke stavbě opěrných zdí a nakonec úhlované 
a ze všech šesti stran opracované kvádry, štuky, sloužily 
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pro stavbu zdí a pilířů. Podle šablon se také vysekávaly 
z kamene skruže pro roubení studní. Studny roubené tesa-
ným kamenem jsou často již posledním svědkem staroby-
losti míst osídlení ve vsi. Dříve uměl opracovávat kámen 
každý zedník a potřebné nářadí k opracování kamene, kte-
rými byly palice, pemrlice, oškrty, špice a zubatce, patřily 
k běžnému zednickému nářadí.

Dřevo
Dřevo se na stavby běžně dováželo přímo z lesa, 

v kmenech. Jen ojediněle se na přelomu 19. a 20. století 
dováželo trámové dřevo přímo z pily. K pilařskému řezivu 
ale běžně patřily latě pod krytinu a prkna. Trámy a krovy 
opracovávali tesaři přímo na staveništi. Kláda se položila 
na dřevěné kozy a přibila železnými kramlemi. Z klád se 
pořízem oloupala kůra a na čisté dřevo se napnutým pro-
vázkem namočeným v barvě brnknutím narýsovala linie 
konečného otesání. Obliny se nahrubo odsekaly sekerou 
hlavatkou a přečistily širočinou. Tak se z kuláčů odseka-
ly dvě protilehlé plochy, nebo plochy všechny čtyři. Práce 
šla tesařům od ruky. To je patrné i z dědova zápisníku 
z roku 1915, ze stavby chlívků. Celková spotřeba tesaného 
dřeva na zmíněnou stavbu byla celkem asi 4,5 m3. Třem 
tesařům trvala práce 6 dní a za ní bylo zaplaceno celkem 
57,60 Korun. Při běžném výdělku 30 hal. / hodinu trva-
la práce celkem asi 192 hodin. Ta zahrnovala kompletní 
ohranění 10 párů krovů, 4 stropních polštářů o délce 4 m, 
čtyřech kusů podkrovnic o délce 4 m, 4 stropních trámů 
o délce 4,7 m, 4 podkrovních stolic a samozřejmě posta-
vení celé střešní konstrukce včetně olaťování pod střešní 
tašky. Na střešní dřevěnou konstrukci bylo spotřebováno 
celkem 4,5 m3 ohraněného dříví v počtu 56 kusů vazeb-
ních dílů. Na kompletní ohranění jednoho prvku dřevěné 
střešní vazby a jeho stavebního osazení spotřebovali tesaři 
necelé 3,5 hodiny práce, včetně olaťování střechy. Byl to 
úctyhodný pracovní výkon. Práci tesaře jsem měl možnost 
vidět v polovině 50. let minulého století při opravě stodo-
ly. Bylo potřeba vyměnit jeden trám, podkrovnici a několik 
krovů. Jeden den ráno tatínek pozval pana Josefa Halamu, 
místního tesaře, aby stav stodoly zhodnotil a navrhl, jaké 
dřevo sehnat. Pan Halama stodolu omrkl, sepsal materiál 
a se slovy „Josefe tady máš soupis klacků, které na příš-
tí týden dovez z lesa a půjdeme na to“. V týdnu se dřevo 
od hajného z Křižánku dovezlo. Přišel tesař pan Halama, 
s tatínkovou pomocí „klacky“ osekali a druhý den se vaz-
ba střechy opravila. Pak již jen nastoupila rodina a pokryla 
opravenou střechu taškami.

Voda
Voda je nejen základní složkou pro život vůbec, ale patří 

také k základním surovinám ve stavebnictví. Zdroje vody 
jsou různé a na Veselici převažovaly jako vodní zdroje hlav-
ně studny při domech. Studny samy o sobě by si zasloužily 
zvláštní samostatnou pozornost, ale já se zde zmíním o jed-
nom oboru z lidských činností, který na Veselici dal v prv-
ní polovině 20. století studnám na Veselici osobitý ráz a je 
spojován s jedním jménem, Františkem Krupkou. František 
Krupka žil na Veselici v domě č. 22. Byl hlavně zedníkem 
a své řemeslo mistrně ovládal. Byl to právě on, u kterého 
jsem ještě mohl vidět fortel při opracování kamene. Kámen 
byl na Veselici používán odedávna k roubení kopaných stud-

ní. Měl jsem možnost vidět již jen při opravách, které pan 
Krupka prováděl, vytesat z kamene podle šablony kruho-
vý segment nadzemního roubení studny. Ke studnám také 
patřila odedávna zařízení k čerpání vody. Nejjednodušší byl 
rumpál, ale ten pamatuji již jen u jedné studny v Karlíně. 
Na Veselici převažovaly ruční dřevěné pumpy s charakte-
ristickou plechovou stříškou. O zednickém a kamenickém 
umění pana Krupky jsem se již zmínil, ale to nebylo jeho 
jediné povolání. Pan Krupka byl také studnařem a pumpa-
řem, jak se tehdy říkalo. V padesátých letech již jen dřevě-
né pumpy opravoval, ale v minulosti je sám vyráběl a do 
veselických studní osazoval. Výroba dřevěných pump na 
čerpání vody dnes patří k zapomenutým řemeslům a je 
dobré si toto řemeslo připomenout. Těleso pumpy tvoři-
ly dřevěné roury, vyrobené většinou z modřínových klád 
ručně provrtaných. Jednotlivé díly pumpy, roury, asi 4 m 
dlouhé, ručně provrtané zvláštním vrtákem asi o průmě-
ru 10 cm, byly dávány do sestav podle hloubky studny. 
Pumpa byla osazena železným mechanizmem, podobným 
jako u pump litinových. Součástí mechanizmu pumpy byl 
také dřevěný píst, který pan Krupka vyráběl na šlapacím 
soustruhu. Tyto dřevěné písty osazené koženou manžetou 
a klapkou s železnou zátěží a opatřené dřevěnou pístni-
cí podle hloubky studny, byly častým předmětem panem 
Krupkou prováděných oprav. Vraťme se ale k vrtání dře-
věných rour. Možná poslední vyrobenou rourou panem 
Krupkou, nebyla k pumpě, ale dřevěná roura pro výpusť 
z rybníčku pana Kříže. V padesátých letech se tam stavěla 
nová hráz a vyvstala otázka jak zřídit novou výpusť. Vyřešil 
to pan Krupka, jako „hlavní inženýr“ všech takových to 
staveb ve vsi a řekl „...Chlapi! Já teď odejdu domů, mám 
tam takovou šikovnou kládu. Tu provrtám a zadlabu do ní 
dřevěný čep na vypouštění. Ráno pro to ke mně přijeďte 
a do hráze to hodíme...“ A odešel. Ráno chlapi provrtanou 
kládu přivezli a do hráze ji „hodili“. Problém byl vyřešen. 
Zmíněná výpusť je v hrázi dodnes. 

 
Železo
Železné předměty určené ke stavebním účelům, jako 

byly kramle, kované hřeby pro spojování vazebních kon-
strukcí stavby, petlice a panty pro kování dveří a vrat, byly 
na míru zhotovovány v místní Cidlinově kovárně. Provádělo 
se to tak, že byl kovář na stavbu pozván a tam mu bylo 
ukázáno, čeho je třeba a ten už si sám poradil. Při práci 
bylo na kováře radost se dívat, jak z kusu železa ohřátého 
ve výhni požadované zboží na kovadlině tvaruje. Byl v tom 
kus fortele, když táhlem koženého měchu umístěného 
u stropu nad výhní, nebo později elektrickým ventilátorem, 
se rozhořel její oheň a vložené železo dostávalo červe-
nou barvu. Pak z výhně vytažené a položené na kovadli-
nu měnilo svůj tvar do požadovaného výrobku. Se stejnou 
zručností byli kováni koně a ostatní hospodářské železné 
nástroje včetně okování dřevěných vozů.

Zmíněný přínos revoluce z roku 1848 trvá dodnes. 
O nabytá práva, která se nám dnes zdají samozřejmostí, 
byť jejich historii je již téměř 170 let, musíme stále usilo-
vat. Jsou vykoupená tvrdou prací a krví našich předků. Jak 
je lehké tato práva ztratit, máme trpkou zkušenost z doby 
počátku druhé poloviny 20. století. Nástrojem k udržení 
svobody a nabytých práv je volební zákon, který v obmě-
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nách trvá od dob Habsburské monarchie a naší povinností 
je tento zákon správně využít. Letos na podzim budeme 
volit své zástupce do krajských zastupitelstev. Kandidáti 
nás budou zase na podzim zvát na mítinky a slibovat 
všechno možné. Třeba zjednodušení stavebních řízení, kte-
ré je vždy oblíbeným tématem. Jak vypadá jednoduchost 
stavebního řízení, jsem Vám představil stavebním plánkem 
stodoly z doby před 120 lety. Využijme tak svého občan-

ského práva a při výběru budoucích politiků si dejme pozor 
na kandidáty, kteří se o zvolení uchází. Vybírejme jen ty, co 
nejen že cokoliv slíbí, ale ty co již něco dokázali. Abychom 
se nemuseli po skončení jejich volebního období, ve kte-
rém neodvedli žádnou práci, spolu s písničkou Tomáše 
Kluse ptát Boha, zač nás trestá a ve stejném duchu písně 
si povzdechnout nad ...čtyřmi roky v p...!

 Láďa Matoušek

KNIHA O NAŠEM REGIONU
Laskavostí pana Karola Bílka se mi v březnu t. r. 

dostala do ruky jeho velmi krásná a obsáhlá kniha: Kdo 
je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska, kte-
rá vyšla koncem roku 2015 jako 3. díl jeho Malých dějin 
Sobotecka. 

Karol Bílek je nejen spisovatelem, ale je také dopiso-
vatelem našeho časopisu ZV a hlavně je velkým znalcem 
a obdivovatelem našeho regionu.

Jeho poslední kniha má 576 stran a obsahuje připome-
nutí a informace o asi 2300 osobnostech našeho regionu. 
Další stovky jmen nemají samostatná hesla a lze je najít 
pomocí jmenného rejstříku.

Na knize spolupracovali učitelé Olga Bičišťová ze 
Sobotky a Tomáš Grindl z Dolního Bousova, kastelánka 
z Humprechta Dagmar Faměrová a knihovnice z Malecho-
vic Alena Pospíšilová. Pomohli i další autorovi přátelé.

A nyní několik slov o panu Karolovi Bílkovi, prom. 
historikovi:

Narodil se v Mladé Boleslavi 28. 3. 1939. Střední 
školu v roce 1956 vystudoval v Mnichově Hradišti 
a Filosofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1961 
v Praze. 

Již za středoškolských studií pracoval v soboteckém 
městském archivu a v muzeu na soboteckém Humprechtu. 
Po vojně v letech 1964-70 se stal ředitelem Okresního 
archivu v Jičíně, odkud byl však později z politických důvo-
dů, propuštěn. 

Krátce pak pracoval jako noční hlídač, avšak již od roku 
1971 byl vedoucím nového pracoviště Památníku národ-
ního písemnictví ve Starých Hradech.

Nyní je již v důchodu, avšak stále aktivně působí 
v badatelně Památníku národního písemnictví v Praze, kde 
jsem ho také dne 14. 3. 2016 osobně navštívil.

Dále pak několik slov ke knize samé:
Kniha obsahuje hesla s abecedně řazenými jmény osob-

ností našeho regionu, které se o něj význačně zasloužili. 
Jsou tu lidé z běžného života, ale také lidé ze světa umě-
ní, vědečtí pracovníci, novináři i význační politici, všichni 
původem z našich měst i malých obcí, kteří měli kořeny 
nebo přímý vztah k našemu kraji. 

Jsou tam i lidé z naší obce Veselice: František Ma-
toušek, bývalý starosta obce, Josef Chromovský, býva-
lý učitel, Josef Pažout, bývalý kronikář naší obce, a také 
spoluzakladatel a první šéfredaktor našeho časopisu ZV, 
Ing. Josef Doškář, spoluzakladatel našeho časopisu ZV 
a jeho význačný dopisovatel, Ing. Kouba Jaroslav, bývalý 
přednosta Okresního úřadu v Mladé Boleslavi.

Kniha obsahuje také řadu jmen známých a zasloužilých 
lidí z okolních obcí.

Napsáním této rozsáhlé knihy, se p. Karol Bílek, velice 
zasloužil o propagaci našeho regionu. Připomenutí lidí, kte-
ří se významnou měrou o náš kraj zasloužili, je důležité pro 
to, aby nezmizeli z povědomí nás i našich nových generací. 

Knihu je možno zakoupit v Městském informačním 
středisku Sobotka.

 Ing. Jiří Campr

ČERNÁ KRONIKA OBCE
Policisté Obvodního oddělení policie v Dobrovici řešili 

od konce loňského roku do současné doby v obci Veselice 
a jejím okolí tři případy, z nichž pouze ve dvou se jedna-
lo o trestný čin. Je to opět nejméně za posledních několik 
měsíců. 

V prvním případu, který se stal v listopadu loňského 
roku, neznámý pachatel odcizil v obci Rabakov motorové 
vozidlo Škoda Yeti, které měl jeho majitel zaparkované 
před svou chatou. Odcizením vozidla vznikla majiteli škoda 
bezmála 650 000,-Kč. Pachatele ani vozidlo se do součas-
né doby nepodařilo vypátrat.

V březnu letošního roku přijala hlídka oznámení o krá-
deži měděných okapových svodů z rodinného domku 
v obci Domousnice. Po příjezdu na místo policisté zjistili, 
že pachatel vnikl na pozemek domu ze sousední zahrady. 
Poté z domu demontoval a odcizil měděné okapové svo-

dy a jímací tyč hromosvodu. Uvedeným jednáním způsobil 
majiteli nemovitosti škodu ve výši přesahující 5 000,-Kč. 
Po pachateli policie nadále pátrá. 

Na konci loňského roku oznámila na tísňovou linku 158 
babička nezletilé dívky, že vnučku oslovil u železničního 
přejezdu v obci Domousnice neznámý muž, projíždějí-
cí v červeném motorovém vozidle a ptal se jí, zda nech-
ce kamaráda na psaní. Dívenka se zachovala správně, 
s mužem nekomunikovala a běžela se schovat do domu 
babičky. Následným šetřením policie se nepodařilo zjistit 
žádné poznatky k vozidlu ani k neznámému muži.

Konkrétně v obci Veselice, v uplynulém období od 
15. 9. 2015 do 15. 4. 2016, k žádnému trestnému činu, či 
vážnějšímu přestupku, nedošlo.

Vzhledem k tomu, že statisticky dochází k meziročnímu 
nárůstu dopravních nehod, u kterých je jako jedna z hlav-
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ních příčin nepřiměřená rychlost, byla policie OO PČR 
v Dobrovici vybavena moderním radarovým zařízením na 
měření rychlosti. Radar bude využíván k měření rychlosti 
zejména v rizikových místech, jakými jsou školy, sídliště 

atd., kde dochází ze strany řidičů k překračování nejvyšší 
povolené rychlosti.

 prap. Jan Procházka – PČR, OO Dobrovice

INFORMACE ZE ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI

Novoroční pochod na Veselici
Již osmý ročník tradičního novoročního pochodu oko-

lím obce Veselice se konal 1. 1. 2016. Sešli jsme se před 
Obecním úřadem ve 13.30 hod., v rekordním počtu 66 
účastníků, včetně 7 psů a 4 kočárků. Vydali jsme se kou-
sek po veselické silnici a u místních bytovek jsme odbočili 
směrem k lesu, a po modré turistické značce jsme odbočili 
směr Vlčí Pole. Zde byla připravena „zkratka“ pro kočár-
ky, které se svými vodiči jely po rovné lesní cestě. Ostatní 
účastníci opatrně sešli z prudkého svahu bez velkých pro-
blémů – až na jedno uklouznutí jedné chodkyně. Malá 
zastávka se konala u Hraběnčiny studánky, kde proběhlo 
krátké občerstvení s ochutnávkou „zkrášlující“ vody. Dále 

naše trasa vedla směrem k Zelenecké Lhotě, kde jsme 
se v lese setkali s druhou skupinkou a společně jsme se 
vydali zpět k Veselici. U chat nás čekala „bezpečnostní“ 
přestávka ve formě občerstvení a to připraveného teplého 
čaje a svařeného vína, které připravila Eva Konývková, za 
což ji patří veliké poděkování. Všichni účastníci si opekli 
vuřty na mobilním ohništi a po vypití čaje, vína a sněde-
ní vuřtů jsme provedli vyhodnocení a ukončení letošního 
pochodu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům 
pochodu za podporu a účast a také Sboru dobrovolných 
hasičů za fi nanční příspěvek.

 Dušan Konývka

Návštěva židovského hřbitova s výkladem.
Na první májový den ve 14 hodin se shromáždili u vese-

lického Obecního úřadu zájemci o historii židovského náro-
da v našem regionu. Konání naučné vycházky bylo pub-
likováno na plakátech, v místním rozhlase i v regionálním 
deníku JIČÍNSKA a MLADOBOLESLAVSKA. 

Židovský hřbitov se nachází stranou obce a i mimo 
značenou turistickou trasu. Z těchto důvodů nechal náš 
Obecní úřad zhotovit a rozmístit orientační směrníky. Na 
území Čech, Moravy a Slezska je evidováno a dochováno 
340 židovských hřbitovů a i náš, který byl založen 10. září 
1831, je mezi nimi. Místo pro hřbitov zakoupil Jindřich Pick 
za cenu 50 zlatých od Karla Josefa Půlpána rytíře z Fild-
steina. Kupní smlouva byla sepsána na zámku domous-
nickém a dvěma svědky Johanem Martincem a Václavem 
Kožíškem podepsána. Hřbitov byl založen pro příslušníky 
náboženství izraelského z obcí Veselice, Zelenecká Lhota, 
Dlouhá Lhota, Rabakov a okolí.

Ucelený pohled na židovskou kulturu podala hebra-
istka paní Terezie Dubínová s odborným výkladem a dále 
přečetla mnohé hebraiské nápisy na náhrobcích. Některé 

náhrobky mají nápisy z obou stran - jedna strana hebraisky 
a druhá německy. Na zadní straně náhrobků bývá popsán 
celý život pohřbeného. Náhrobky jsou rozmanitých tvarů, 
převážně z pískovce, opuky a žuly. Odborný výklad doplňo-
val svými poznatky správce hřbitova pan Jaromír Ďoubalík. 

V židovské tradici je sobota dnem klidu a odpočinku, 
což platí i pro návštěvu hřbitovů. Na hrob se nenosí květi-
ny, ale návštěvník přináší kamínek.

Poznávací akci pořádala obec Bačalky ve spolupráci se 
společností o. p. s. Baševi. Tato společnost byla založe-
na s cílem postarat se o obnovu židovských památek na 
Jičínsku. 

Naučné vycházky bylo přítomno 75 účastníků z celého 
našeho okolí, např. Libáně, Markvartic, Psinic, Vlčího Pole 
a Dolního Bousova.

Na závěr byla zazpívána skladba Čechy krásné, Čechy 
mé a paní starostka Bačalek Ing. Kaprasová podala infor-
maci o plánované podzimní besedě k uvedenému tématu. 
Zároveň pozvala všechny účastníky na občerstvení, které 
bylo připraveno v restauraci U Bači v obci Bačalky.

 Josef Šoltys - kronikář obce
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INFORMACE Z ČINNOSTI OÚ V NAŠÍ OBCI
� Zastupitelstvo Obce projednalo a schválilo výstavbu 

přístřešku na zastávce autobusu na Lhotkách. Zednické 
práce provedli na základě uzavřených dohod Václav 
Rys, Vlastimil Pluhař a Jaromír Ďoubalík. Materiál zajis-
til a další práce (střecha) provedl Milan Rys. Náklady na 
výstavbu nového přístřešku na zastávce autobusu na 
Lhotkách byly 121 991 Kč.

� ZO projednalo a schválilo žádost Moniky Brezáni o pro-
nájem prostor bývalé knihovny v budově OÚ. Prostory 
budou pronajaty za 100 Kč měsíčně s tím, že si nájem-
ce bude hradit spotřebu elektrické energie a 1 m3 vody 
za měsíc. 

� ZO projednalo a schválilo (na návrh E. Konývkové) 
umístění ukazatelů na židovský hřbitov. Ukazatele, kte-
ré objednala E. Konývková, byly umístěny na konci dub-
na 2016, zajistil J. Ďoubalík.

� ZO projednalo (na návrh M. Masáka) špatný stav míst-
ních komunikací a rozhodlo o jejich opravě. 

� ZO projednalo a schválilo Dodatek ke smlouvě o pro-
nájmu pozemků Zemědělské a. s. Březno – navýšení 
nájemného – nájemné z obecních pozemků užívaných 
Zemědělskou a. s. Březno je pro rok 2016 stanoveno 
na 7 074 Kč.

� ZO projednalo a schválilo Přílohu č. 2 ke Smlouvě 
o odvozu komunálního odpadu mezi Obcí Veselice a fi r-
mou COMPAG Mladá Boleslav. Nově je před budovu 
OÚ kontejner na nápojové kartony, kontejnery na plast 
budou vyváženy po celý rok každý týden.

� ZO vzalo na vědomí konec platnosti opatření určují-
cího mírnější hygienický limit dusičnanů na 65 mg/l, 

které bylo vydáno Krajskou hygienickou stanicí v Mla-
dé Boleslavi. Hodnoty dusičnanů se v současné době 
pohybují do povoleného limitu, vodu lze používat jako 
pitnou bez omezení.

� ZO projednalo a schválilo výši fakturované část-
ky za odběr veselické pitné vody VaK Mladá Boleslav. 
Dne 26. 1. 2016 proběhlo jednání se zastupiteli VaK 
Mladá Boleslav a. s. o ceně vody dodané v obdo-
bí 2010-2015. Byla dohodnuta cena dle skutečných 
nákladů za jednotlivé roky (včetně poměrné částky 
určené do fondu oprav). Faktura byla vystavena na cel-
kovou částku 439 171,56 Kč a byla k datu splatnosti 
uhrazena. 

� ZO projednalo a schválilo cenu za prodej majetku obce 
– část pozemku č. 548 nově oddělenou geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 211-165/2015 zhoto-
veným ing. P. Šulcem H. Novákové. Nový pozemek má 
kat. č. 548/2 a výměru 127 m2 cena za 1 m2 byla sta-
novena v obvyklé výši 25,00 Kč. 

� ZO projednalo a schválilo žádost Města Dolní Bousov 
o fi nanční příspěvek na chod Základní a mateřské školy 
v Dolním Bousově. ZO schválilo příspěvek pro rok 2016 
v celkové výši 15 000 Kč.

� ZO projednalo a schválilo žádost Pavla Babáka o povo-
lení vybudování cesty k parcele č. 23/2 za podmínek 
daných ZO – vzhledem k vedení vodovodního řadu 
smí být na zpevněné komunikaci používána jen lehká 
vozidla. 
 Miroslav Pažout - starosta obce

Z ČINNOSTI SPOZ VESELICE
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Od minulého vydání zpravodaje jsme uspořádali dvě 

větší akce.
Jako první v prosinci 1. slavnostní rozsvícení vánoční-

ho stromu, čímž jsme se snažili navodit vánoční pohodu 
v naší obci.

Před obecním úřadem jsme se sešli v 17 hodin. Po 
přivítání všech přítomných panem starostou, přednesly 

děti pásmo básní a písní, za hudebního doprovodu kláves 
v podání Terezy Kadeřábkové. Dále jsme se zaposloucha-
li do poutavého vyprávění o historii vánočních svátků paní 
Evy Konývkové.

Celou atmosféru povznesla vánoční hudba, vůně svaře-
ného vína, čaje a dalších dobrot, které jsme připravili pro 
pohoštění.

Podvečer zakončil anděl rozdáváním dárků všem dětem 
u krásně rozsvíceného stromečku.

Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna jsme uspořádali pálení čarodějnic. 

V 17 hodin jsme se sešli u váhy. Moc nás potěšila hojnost 
masek, v kterých přišly jak děti, tak dospělí.

Průvod čarodějnic a čarodějů došel k chatové oblasti, 
kde jsme s dětmi soutěžili a zároveň je odměnili za velkou 
snahu vyhrát.

Následovalo opékání špekáčků na ohýnku a zapálení 
velké vatry. O občerstvení se postarali hasiči, kteří zároveň 
kolem ohně dohlíželi na bezpečnost. 

Děkuje všem, kteří pomohli při těchto akcích, Obecnímu 
úřadu a hasičům za fi nanční příspěvek. Budeme se těšit 
na příští setkání.

Za SPOZ Jarmila Bulířová 
Věra Pažoutová
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NA ZPRAVODAJ PŘISPĚLI (od 17. 11. 2015 do 4. 5. 2016):

Runčík J. – 730 Kč, p. Pavlíčková (Řitonice) – 200 Kč, Spárovi – 50 Kč, Masák M. – 146 Kč, Rys M. – 324 Kč, 

Matějková M. – 200 Kč, Klabanová E. – 200 Kč, Jírovec P. – 205 Kč, Hrdý R. – 50 Kč, Fleková J. – 100 Kč, 

Ďoubalíkovi – 200 Kč, Šíbovi (Řitonice) – 100 Kč, Legnerová A. - 400 Kč, Křížovi – 320 Kč, Novákovi – 95 Kč, 

Šoltys M. – 50 Kč, Srb Z. – 150 Kč, Antošová L. – 100 Kč, Šmejkalová L. – 100 Kč, Bulířovi – 100 Kč, Bulířovi ml. 

(D. Bousov) – 100 Kč, Fischer P. (Praha) – 400 Kč
 Marcela Šafránková 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA 

OBDOBÍ LEDEN - ČERVEN 2016

95 let 27. května Vlasta Doškářová
85 let 30. června Ludmila Antošová
70 let 2. února  Josef Kodrik
 12. června Marie Kodriková
65 let 18. března  Jaromír Ďoubalík
  26. dubna  Jana Bravencová
  13. června  František Jakubec
60 let  21. března  Miroslava Ďoubalíková
  20. května Petr Jírovec
50 let  21. dubna Jiří Rýdl
35 let  12. ledna  Lenka Kasíková
30 let  21. března  Pavel Cidlina
25 let  6. ledna  Václav Bucek
15 let  24. ledna Jaroslav Brabenec
 23. dubna Tereza Kadeřábková

VÝROČÍ SŇATKU

15 let společného života - oslavili dne 6. ledna manželé 
Ivana a Josef Bravencovi

60 let společného života - oslavili dne 3. února 
manželé Hana a Luboš Pelikánovi z Dolního Bousova 

Dne 4. března pan Luboš Pelikán oslavil 
85. narozeniny

NOVĚ NAROZENÍ

Dne 29. listopadu 2015 Veronika Dědková, Veselice 4.

ODHLÁŠENÍ OBČANÉ

 Anastázie Čikovská, Matej Čikovský, Peter Čikovský, 
Silvia Čikovská a Jakub Rýdl všichni Veselice 28.

ZEMŘELI

 Dne 14. 2. 2016 - Miroslav Wágner, Veselice 43 ve 
věku 53 let.

 Dne 11. 1. 2016 - ve věku nedožitých 90 let zemřel 
pan Václav Pošta, který na Veselici trávil své mládí. 
Poslední rozloučení se konalo 19. 1. 2016 v krematoriu 
v Praze – Motole. Z Veselice se jej zúčastnili pp. Campr 
a Šoltys.

ČTENÁŘSKÉ DOPISY A OHLASY

Vážení,
 v příloze přikládám příspěvek na „Zpravodaj Veselice“, 
který mi posíláte, za což děkuji.

 Přeji Vám všem pěkné svátky vánoční a do roku 2016 
hodně úspěchů, zdraví a jen to nejlepší a těším se na 
další „Zpravodaj Veselice“.

Dne 17. 12. 2015 Jana Fleková

Tak jako vždy, začátkem roku čekáváme, po zimním 
období, na příchod jara, které začíná jarní rovnodennos-
tí. Probouzení přírody - první květy, zeleň, pučení stromů 
a zpěv ptáčků. To vše má vliv na chování lidí. Někteří začí-
nají s procházkami, jiní se zase těší na zahrádky, na kte-
rých jim začínají kvést květiny a okrasné keře. Chystáme 
se také na osázení zeleninové zahrádky. I okenní truhlíky 
osázíme květinami, abychom zkrášlili domov. Celá příroda 
září novotou, čistotou a vůní.

Jaro sebou přináší mnoho rituálů a lidových tradic.
Známým lidovým zvykem je vynášení Morany, což je 

slaměná panna oblečená jako čarodějnice (navlečená do 
starých hadrů) průvod ji přináší k vodě a po zapálení je 
vhozena do vody.

Oheň, jako ničící živel, který, spálí všechno špatné, 

smrt, hlad, nemoci a všechny strasti, spojené s nepřízni-
vým vlivem zimního období. Zapálená symbolická posta-
va je vhozena nejlépe do tekoucího proudu potoka či řeky, 
s nadějí, že odnese všechny špatnosti a chmury. Prostředí 
se očistí a je připraveno pro příjem pozitivní energie. Za 
Moranou další část průvodu pak přináší mladou zelenou 
větévku, jako symbol nové síly, radosti a všeho dobrého.

K jaru také neodmyslitelně patří velikonoční obdo-
bí. Velikonoce jsou svátky jara s mnoha tradicemi. 
O velikonocích bylo mnohé řečeno, ale každým rokem se 
opět a opět k nim vracíme.

Velikonoce jsou především svátkem křesťanským. 
V dnešní době je vžité, že končí velikonočním pondělím. 
Podle křesťanství vyvrcholením velikonoc však jsou svato-
dušní svátky –Letnice . 

JARNÍ ÚVAHA – VELIKONOCE
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Velikonoční období je tedy 50 dnů, od velikonoční nedě-
le, do Letnic.

Pro úplnost si připomeňme nejdůležitější dny velikonoč-
ního období.

Období před velikonocemi se nazývá Postní doba.
V západní církvi začíná Postní doba Popeleční středou 

a trvá 40 dní (kromě nedělí).
Svatý týden, neboli Pašijový, je posledním týdnem půs-

tu. V tomto týdnu si křesťané připomínají poslední týden 
Ježíšova pozemského života a jeho smrt na kříži.

Přehled tradičních názvů jednotlivých dní ve svatém 
týdnu, který začíná květnou nedělí a končí Velikonočním 
pondělím:

Tradiční názvy jednotlivých dní ve Svatém týdnu

Den v týdnu Pojmenování 

Neděle  Květná, den kdy Kristus vstoupil do 
Jeruzaléma   

Pondělí  Modré, někde Žluté, 1. den veliko-
nočního týdnu

Úterý Šedivé

Středa Škaredá

Velikonoční triduum  Jsou tři dny jako předzvěst velkého 
svátku
 Připomínající umučení, pohřbení 
a vzkříšení Ježíše Krista
 Čtvrtek Zelený - den poslední veče-
ře Páně 
 Pátek - den ukřižování Krista (je 
dnem velkého půstu, ve znamení 
smutku, ticha a rozjímání)
 Sobota Bílá - den pohřbení Ježíše 
do hrobu
 Noc z bílé soboty na neděli (veliko-
noční vigilie - bohoslužba)

Neděle  Boží hod Velikonoční - 
den z mrtvých vstání Krista 
(končí půst)
Je největší slavností církevního roku

Pondělí  Červené (Velikonoční) - den, kdy se 
vzkříšený Kristus zjevil dvěma svým 
učedníkům, na cestě do Emauz.
 U nás je dnem volna, věnován 
je lidovým zvykům – koledy 
a pomlázka

Velikonoční oktáv -  začíná velikonoční nedělí (z mrt-
výchvstání Páně) a končí na Bílou neděli (tj. 2. Nedělí 
velikonoční). Oktáv proto, že končí o 8 dní později, neboť 
samotný den slavnosti je prodloužen do osmi dní, kdy si 
věřící mají uvědomit velikost a význam Kristova vzkříšení, 
pro svůj život.

Bílá neděle je posledním dnem velikonočního oktávu. 
Název této neděle pochází ze zvyku, že novokřtěnci napo-

sledy nosili bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu 
o velikonoční vigilii (bohoslužbě).

Nanebevstoupení Páně - je velkou slavností křesťan-
ského kalendáře, připadá vždy na čtvrtek, avšak v něk-
terých oblastech se slaví až následující neděli (na kterou 
jinak připadá 7. neděle velikonoční). Svátkem začíná deví-
tidenní období (svatodušní novéna) před Letnicemi (tedy 
slavností Seslání Ducha svatého). Bohoslužba tohoto dne 
se zaměřuje především na skutečnost, že Ježíšovi je, pod-
le křesťanské víry, jeho návratem k Otci a je mu dána veš-
kerá moc na nebi i na zemi.

V mnoha zemích s křesťanskou tradicí, je 
Nanebevstoupení Páně státním svátkem a dnem pracov-
ního klidu.

Svátky svatodušní - Letnice – (48 a 49 dní po Božím 
hodu) 

V křesťanství se slaví jako den seslání Ducha svatého, 
ve starém zákoně se padesátý den po Velikonocích vzpo-
mínal jako den, kdy Mojžíš na hoře Sinaj obdržel Desatero 
přikázání Božích.

O těchto dvou dnech bylo možné také žehnat křestní 
vodu, křtít a biřmovat.

Seslání Ducha Svatého je tak osmou nedělí velikonoční 
doby,  kterou tato doba končí., 

Letnice byly také svátkem pastýřů. Každý pastýř se 
o Letnicích snažil vyhnat dobytek na pastvu co nejdříve. 
Když se některý opozdil, ostatní se mu vysmívali.

Stejně tak se stal terčem posměchu i ten, kdo na 
Letnice dlouho spal.

V některých oblastech byl dobytek, před vyhnáním na 
pastvu, ověnčen a postříkán vodou.

Kromě církevních oslav doprovázely letnice od stře-
dověku bujaré oslavy, hostiny, tanec a zpěv, proti kterým 
marně brojili mravokárci. Se svatodušními svátky se také 
spojovaly nejrůznější pověry, především zápas proti nečis-
tým silám – čarodějnicím. V podvečer vycházeli chasníci na 
náves a práskali biči, aby hřmotem zahnali zlé čarodějnice.

Svatodušní neděle - Svátek „Božího těla“
je tradiční církevní slavnost, spojená s průvody po 

význačných místech v obci, později kolem kostelů. Též - 
Seslání ducha svatého či Svatodušní neděle. O svatodušní 
neděli byly všechny oltáře bohatě zdobeny květy, přede-
vším růžemi (proto se v lidovém prostředí letnicím říkalo 
také rozálie). Lidé zdobili své domy čerstvou zelení, dáva-
li březové a bukové větvičky do váz, aby se na nich mohl 
usadit Duch svatý. Čerstvé ratolesti měly domu přinést 
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štěstí. Také se věřilo, že posvěcené větvičky ochrání dům 
a dobytek před pohromou. Pokud větvičky ve vodě uvadly, 
či uschly do svátku Božího těla, měl v tomto roce někdo 
z rodiny zemřít. 

Pranostiky
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Na Svatého Ducha nesvlékej kožicha
Po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
Déšť o letnicích – slunce na Boží tělo.
Na Svatého ducha bláto – bude laciné mláto.
Prší-li na Svatého Ducha, jsou klepána žita.
Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.
Na Svatý Duch do vody buch!
Svatý Duch přinese plný pytel much.

Svatodušní pondělí byl den, kdy bylo zvykem poprvé 
vyvádět dobytek na pastvu, v pondělí dominovaly rozmani-
té lidové obyčeje.

Zvyky a obyčeje:
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
Rozšířeným obyčejem byl zvyk mládeže stro-

jit se za krále, královnu a jejich družinu (slavné 
„jízdy králů“ se dodnes uchovaly na 
Slovácku). Průvod s králem chodil po vsi, 
vtipkoval, chválil nebo káral hospodáře 
a čeleď, předříkával rozmanité ver-
še a za to dostávali od hospodářů 
dárky. Obvykle to skončilo pro-
následováním krále, vhozením 
některého člena průvodu do 
vody, závoděním na koních 
a podobně. To bylo 
základní sché-

ma, obměňované v různých variantách, s rozličnými mas-
kami a dalšími podrobnostmi.

Ve staročeských městech existoval zvláštní zvyk, zvaný 
„střílení ku ptáku“. Zábava přišla z ciziny, ve 13. století 
jsou o ní zmínky v Německu. V Čechách se tato zábava 
stala velmi oblíbená po husitských válkách. Na dlouhou 
dřevěnou tyč se upevnil původně živý, později dřevěný 
pták, na kterého se střílelo z kuše, později z pušky. Kdo 
sestřelil ptáka jako první, stal se králem.

Mezi německým obyvatelstvem na Šumavě byl oblí-
beným zvykem „zpěv vodního ptáka“, přinesený nej-
spíše přistěhovalci z Bavorska v 17. století. Chlapci ze 
vsi se sešli a zvolili jednoho, který byl označen za „vod-
ního ptáka“. Potom chodili dům od domu a zpívali pře-
dem připravené písně, obsahující žertovné posměš-
ky na jednotlivé členy domácnosti. Za to opět dostali 
výslužku.

Letnicemi končí velikonoční období.
 Navrátilovi


