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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, 
vychází další vydání časopisu Zpravodaj Veselice. Za půl roku od posledního 

čísla se událo pár věcí, které jste poznali samy. V průběhu jara došlo na plánované 
čištění vodojemu za pomocí Sboru dobrovolných hasičů. Po čase se vyskytla 
porucha elektrozařízení, tím došlo k nečekanému přerušení dodávky vody do Vašich 
domů. V březnu byly zdravotním ústavem odebrány vzorky vody na rozbor.

Hodnocení výsledku: Ve stanovených hodnocených ukazatelích nebylo zjištěno 
překročení závazných limitních hodnot. Hladina vody ve vrtu mírně klesla, což 
značí, že musíme vodou šetřit.

Na sobotu 23. března byla svolána brigáda na ořezání čtyř lip u sochy 
„U Matičky“ na návsi. Za pomoci všech přítomných, plus několika motorových 
pil a dvou traktorů, se práce zvládla během několika hodin. Tímto všem patří 
poděkování za jejich obětavou práci při této nevšední akci.

Při pálení Čarodějnic byl obcí a Sborem pro občanské záležitosti pro děti 
pořádán soutěžní podvečer. Předpokládám, že hry, soutěžení a odměny přinesly 
dětem radost. Poté hasiči rozdávali pro děti vuřty na opékání. Pivo, i další pití, 
přišlo k chuti. Děkuji Všem aktérům, kteří pomohli k dobré atmosféře celého 
večera. Můžeme se těšit na další akce, kde se znovu sejdeme.

V dalším odstavci Vás chci seznámit s vývojem oprav místních komunikací.
Obecní zastupitelstvo zahájilo výběrové řízení na opravu komunikací v obci. 

Pro nabídku zhotovení díla bylo obesláno 8 fi rem zabývajících se touto činností. 
Dvě fi rmy se omluvily ze soutěže pro nedostatek svých možností a kapacit. Ze 
zbývajících šesti společností poslala nabídku jen jedna jediná. Tím nastává situace, 
že není z čeho vybírat, s čím porovnávat nabídku prací, technologii a samozřejmě, 
výši ceny za zhotovení. Po těchto zkušenostech bude Zastupitelstvo obce zřejmě 
rozhodovat o dalším postupu, oslovením jiných fi rem, které se zabývají touto 
činností. Je třeba vybírat z více možností.

Přeji Vám všem krásné prožití letních slunných dnů, ať už je strávíte doma 
nebo v zahraničí. Hodně zdraví a dobrou pohodu Vám za sebe, Zastupitelstvo 
obce a Redakční radu přeje 

 Miroslav Pažout, starosta obce

1. Slovo starosty obce 
Veselice

2. Hospodaření obce 
za rok 2018 

3. Rozpočet obce 
na rok 2019

4. „Za sto let“ - zamyšlení
5. Co nového na farmě 

Jagava
6. Život v souvislostech aneb 

vše souvisí se vším…
 - 1. Odpady
7. Život na zámku 2.
8. Černá kronika obce - 

OO PČR Dobrovice
9. Informace ze života v naší 

obci
10. Informace z činnosti 

OÚ Veselice
11. Z činnosti SPOZ Veselice
12. Společenská kronika
13. Čtenářské dopisy a ohlasy
14. Přispěvatelé na časopis
15. Názvy cest, polních tratí 

a významných míst 
na Veselici.

16. Dvě nadšené duše 
17. Bylo – nebylo 

Pozor na stopaře 
18. Příloha: Zahradníkův rok 

(část druhá)
19. Tiráž 



2

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2018

PŘÍJMY:
Název Hodnota v Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Činnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350 000,00
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000,00
Daň z příjmu fyz. osob z kap. činnosti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35 000,00
Daň z příjmu právnických ososb.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350 000,00
DPH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .690 000,00
Poplatek za likvidaci TKO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 000,00

Poplatek ze psů .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 000,00
Daň z haz. her   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 500,00
Správní poplatky   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500,00
Daň z nemovitosti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 000,00

Daňové příjmy celkem.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 749 000,00

Pitná voda – vodné  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200 000,00

HOSPODAŘENÍ OBCE VESELICE ZA ROK 2018
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 

Text
schválený 

rozpočet
upravený 
rozpočet

plnění
k 31. 12. 2017

Daň z příj.FO placená plátci 350 000,00 350 000,00 378 829,63

Daň z FO placená poplat. 10 000,00 10 000,00 9 052,88

Daň z příj.FO vybír. srážkou 35 000,00 35 000,00 35 705,77

Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 350 000,00 327 541,57

Daň z přidané hodnoty 690 000,00 790 000,00 808 317,31

Popl. za prov. sys. 
likv. kom. odp. 

85 000,00 85 000,00 87 231,00

Poplatek ze psů 2 000,00 3 000,00 1 778,00

Správní poplatky 500,00 500,00 140,00

Daň z hazardních her 6 500,00 11 500,00 9 382,28

Odvod z loterií kromě VHP 6,34 6,34

Daň z nemovitých věcí 220 000,00 220 000,00 217 295,58

Dotace na volby.z VPS SR 30 699,00 30 699,00

Dotace.ze SR (na správu) 46 200,00 48 700,00 48 700,00

Příspěvek obce Řitonice 
na zpravodaj

1 000,00 1 000,00

Pitná voda 200 000,00 200 000,00 187 505,00

Pohřebnictví 560,00 560,00

Sběr a svoz komunálních 
odpadů 

20 000,00 20 000,00 20 747,50

Činnost místní správy 9 600,00 13 925,00 13 925,00

Obec. příj. a výd. z fi n. operací 1 000,00 3 700,00 2 919,75

Příjmy celkem 2 025 800,00 2 173 590,34 2 181 010,61 

Provoz veřej. silniční dopravy 2 850 000,00 2 850 000,00 6 050,00

Pitná voda 60 000,00 73 506,51 60 713,51 

Základní školy 15 000,00 15 000,00

Rozhlas a televize 10 000,00 

SPOZ 20 000,00 20 000,00 15 711,00 

Veřejné osvětlení 65 000,00 65 000,00  44 027,95

Sběr a svoz komunálních 
odpadů 

150 000,00 163 387,00 163 387,00

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 15 000,00 117 587,00 107 753,00

PO - dobrovolná část 50 000,00 74 534,00 32 609,14

Zastupitelstva obcí 150 000,00 214 973,00 213 553,00

Volby do zast. územ. 
sam. celků 

19 214,00 19 214,00

Volba prezidenta republiky 11 485,00 11 485,00

Činnost místní správy 250 350,00 271 025,00 210 738,67

Obec. příj. a výd. z fi n.operací 3 500,00 3 500,00 3 093,20

Pojištění obce 12 100,00  21 150,00 21 128,00 

Výdaje celkem 3 635 950,00  3 930 361,51 924 463,47

Rekapitulace příjmů, výdajů, fi nancování a jejich konsolidace

Třída 1 - Daňové příjmy 1 749 000,00 1 855 006,34 1 875 280,36

Třída 2 - Nedaňové příjmy 230 600,00 234 860,00 222 006,25 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 325,00 3 325,00

Třída 4 - Přijaté transfery 46 200,00 80 399,00 80 399,00

Příjmy celkem 2 025 800,00 2 173 590,34 2 181 010,61

Příjmy celkem po konsolidaci 2 025 800,00 2 173 590,34 2 181 010,61

Třída 5 - Běžné výdaje 3 635 950,00 3 930 361,51 924 463,47

Výdaje celkem 3 635 950,00  3 930 361,51  924 463,47

Výdaje celkem po konsolidaci 3 635 950,00 3 930 361,51 924 463,47

Saldo příjmů a výdajů po 
konsolidaci

-1 610 150,00 -1 756 771,17 1 256 547,14

Třída 8 - Financování 1 610 150,00 1 756 771,17 -1 256 547,14

Financování celkem po 
konsolidaci

1 610 150,00 1 756 771,17 -1 256 547,14

Stavy a obraty na bankovních účtech

Název
počáteční

stav
konečný 

stav
změna 

stavu

KB č. ú. 35429-181/0100 973 092,66 2 111 831,25 1 138 738,59

KB č. ú. 107-4576580237/0100 10 065 748,43 10 068 668,18 2 919,75

ČNB č. ú. 94-11515181/0710 305 179,55 420 068,35 114 888,80

Celkem 11 344 020,64 12 600 567,78 1 256 574,14

Transfery přijaté do rozpočtu obce za rok 2018

Položka text
schválený

rozpočet
upravený
rozpočet

plnění
k 31. 12. 2017

volba prezidenta 11 485,00 11 485,00

volby do senátu 
a zastupitelstva

19 214,00 19 214,00

Celkem 30 699,00 30 699,00

Rozpočet obce byl během roku 2018 upraven 10 roz-
počtovými opatřeními.

Dne 15. 2. 2019 provedly pracovnice Krajského úřadu 
Středočeského kraje kontrolu hospodaření obce za rok 
2018.

Kompletní výsledky hospodaření obce budou zveřejně-
ny v Závěrečném účtu obce za rok 2018, který bude vyvě-
šen na úřední desce. Ke dni uzávěrky nebyl ještě schválen 
zastupitelstvem obce.

 Marcela Šafránková
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ECO – COM – zpětný odběr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 000,00
Správa – pronájem pozemků  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 100,00
Správa – pronájem prostor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500,00
Úroky z vkladů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 000,00
Nedaňové příjmy celkem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .232 600,00

Dotace na správu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46 200,00
Přijaté dotace celkem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46 200,00

CELKEM PŘÍJMY.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 027 800,00

VÝDAJE
Název Hodnota v Kč
Provoz veř. sil. dopravy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 850 000,00
Pitná voda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 000,00

Místní rozhlas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000,00
Záležitosti kultury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 000,00
Veřejné osvětlení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175 000,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350 000,00
Požární ochrana (dobrovolná část).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 000,00
Zastupitelstva obcí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195 000,00
Činnost místní správy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200 350,00
Služby peněžních ústavů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 500,00
Pojištění   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 150,00
 
CELKEM VÝDAJE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 095 000,00

Schodek rozpočtu bude fi nancován z přebytků minulých let.
 Marcela Šafránková

„ZA 100 LET“ - ZAMYŠLENÍ

Před několika měsíci jsme si připomínali významné 
výročí, které bylo předmětem mnoha dokumentů, vzpo-
mínek a zamyšlení. Možná jste několik dní před význam-
ným dvacátým osmým říjnem také zaregistrovali, že se 
v našich médiích objevila písnička prezentovaná třinác-
ti interprety současné populární scény; jmenuje se „Za 
sto let“ a soudě podle 10,6 milionu zhlédnutí na portálu 
youtube zřejmě splnila své poslání. Vznik písně provázela 
mimořádně pozitivní a přátelská atmosféra všech inter-
pretů naplňující ideu a přání spojit se pro jednu společ-
nou věc a pozitivně připomenout významné výročí – 100 
let republiky. Autoři si kladli za cíl připomenout stoleté 
výročí bez emotivního patosu, ale s důrazem na to, že 
tato zem má nejen svou historii, kterou je třeba připomí-
nat, že má i krásnou a bohatou přírodu, kterou je třeba 
chránit a uchovat generacím budoucím, že lidé zde žijící 
umí být přátelští, družní a tvořiví, přestože byli, jsou a asi 
i budou tací, kteří chybují. Text písně žije přítomností mládí 
a pohlíží do budoucnosti. Píseň se pyšní ústředním popěv-
kem: „Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát 
a vyprávět?“ 

Cestou z procházky na Mílovou hůru mi zní v uších: 
„Kdyby hora mohla vyprávět, kdo všechno na ní vylez za 
100 let, a co z výšky viděl pod sebou. Jestli byl to jen ráj 
na pohled, odkud nechceš nikdy nikam jet, nezkažený 
temnou vzpomínkou“ … a vybavují se dětské letní prázd-
niny tehdy ještě na mýtince s vykotlanou jeskyní, odkud 
jsme pozorovali dění dole na dvoře u babičky a dědy, jak 
se ve stodole mlátilo obilí posekané na nedalekém políčku 
u silnice do Domousnic.

Co o nás budou psát? A budou ještě umět psát? Při 
pohledu na značnou část naší současné populace s oči-
ma neustále upřenýma na displej mobilního telefonu 
mám pocit, že vnoučatům už se nebude vyprávět pohád-
ka o třech přadlenách, protože pojem přadlena zanikne 
úplně a placaté palce budou mít všichni od svých mobilů 
v důsledku psaní sms a jiných elektronických komunika-
cí využívajících zkratkovitá slova bez pravidel a mnohdy 
i obsahu. 

A budou vůbec umět vyprávět? Není naším úkolem 
tradici vyprávění předávat? Dodnes jsem vděčná svým 
dědečkům, že vždycky našli čas na čtení pohádek, lis-
tování a prohlížení starých rodinných knih a vyprávění 
o dobách minulých i pověstech, které provází tento kraj. 
Dodnes jsem vděčná svým babičkám, že mi vyprávě-
ly, jak se vedlo hospodářství, jaká byla každodenní dřina, 
povinnosti i radosti venkovského života. Jsem také vděč-
ná za to, že jsem našla ve svém dědictví rukopisy týka-
jící se historie první poloviny dvacátého století mapující 
oblast Řitonic a Domousnic. Těším se z toho, že v Řitoni-
cích se vede svědomitě kronika nepřetržitě od roku 1926 
a chci věřit, že tomu tak bude i za sto let. Nedávno se mi 
dostaly do rukou zápisky, které samy o sobě by měly být 
podnětem k založení další kroniky, nebo přinejmenším 
sepsání podrobného almanachu pro archiv dalším genera-
cím, protože občas se najde někdo, koho opravdu zajímají 
podrobnosti a hledání souvislostí. Na mysli mám Sbor dob-
rovolných hasičů v Řitonicích, o němž se už před sto lety 
psalo a …kdoví, co o něm budou psát a vyprávět za sto 
let. SDH v Řitonicích má před sebou v příštím roce výro-
čí 130 let svého založení a generace hasičů, které dnes 
již ubývá sil, zanechá ze svého působení v Řitonicích za 
sebou spoustu práce vykonané s nadšením a mladickým 
elánem a obdivuhodnými počty stovek a tisíců odpraco-
vaných brigádnických hodin. Věřím, že kontinuita zůstane 
zachována, že 130. výročí SDH se v Řitonicích bude sla-
vit důstojně a že synové a vnuci půjdou ve stopách svých 
otců a dědečků.

V posledních letech také řada obcí věnuje pozornost 
a úsilí získání ofi ciálních symbolů obce. Snad se i za 
sto let najde v kronice Řitonic záznam o tom, že prá-
vě v době stoletého výročí vzniku republiky získala obec 
dekret o udělení znaku a vlajky obce. Tato událost si ale 
jistě zaslouží podrobnější seznámení s grafi kou a popisem 
symbolů obce včetně vysvětlení historických souvislos-
tí a ráda bych se tímto tématem zabývala v příštím čísle 
Veseláku. 

 Jaroslava Vávrová
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Vážení přátelé,
přemýšlel jsem o té matu 

článku, které by mělo smysl 
vůbec napsat. Zaprvé, aby to bylo zajímavé pro mě, zadru-
hé, aby to bylo něco důležitého a zatřetí, aby to mělo smysl 
a něco se zlepšilo.

Téma je sucho. Sucho v krajině v okolí Veselice a můj 
pohled na to, proč se to tak děje. Po dobu, co provozu-
ji farmu, skoro osm let, pořádně nepršelo ani neby-
lo hodně sněhu přes zimu. Za tu dobu vyschl rybník 
a další mokrý kout, kam přetékala voda ze studně, 
vyschl také. Nedávno říkal pan starosta, že je méně 
i obecní vody. 

Co se děje? Jsou toho plné noviny, internet, …dokonce 
i vláda dělá nějaká opatření.

Vody je všude plno. Vzduch je ze 70% voda, lidé a vět-
šina přírodních materiálů také. Tak proč mizí? Myslím, že 
stále méně využíváme skutečných přírodních materiálů 
a ztrácíme tak k vodě vztah a neumíme si ji vážit a udržet 
si ji v naší přírodě. Čím dál více jíme jídlo připravené 
v továrně plné umělých přísad, nosíme oblečení z umě-
lých materiálů, bydlíme v domech z umělé hmoty a tráví-
me většinu času v práci a poté u televize nebo internetu. 
Tady se nám ztrácí cit pro chápání přirozeného. Nevšimli 
jsme si, že nám pomalu ze života mizí přirozené hodno-
ty a zdroje. Jako například zdroje vody. Zdroj vody není 
vodovodní kohoutek, studna nebo vrt. Je to zdravá kraji-
na plná života a rozmanitosti plná koloběhů života, kde se 
vzájemně proměňují jednotlivé zdánlivě dílčí součásti do 
vyšších celků.

Voda a život začínají v půdě, kde miliony neviditelných 
i viditelných organismů vytvářejí humus. Ten váže vodu 
a půda je pak jako houba. Voda se vypaří, vznikne pára, 
mraky a déšť.

Jednoduchý koloběh. Bohužel už neplatí. Půda ztrá-
cí humus vlivem hospodaření na našich polích a v lese. 
Mechanismus je jednoduchý. Těžká zemědělská a lesnic-
ká technika neustále zhutňuje půdu a obrovské množství 
umělých hnojiv, pesticidů, fungicidů a herbicidů postup-
ně likvidují živé organismy v půdě. Zaniká humus a s tím 
i schopnost vázat vodu. Zhutněná půda propustí do svých 
hlubších vrstev jen málo vody a většina srážkové vody 
odteče po povrchu pryč z krajiny. Bohužel s sebou bere 
i drobné částečky půdy a dochází v globálním hledisku 
k obrovské erozi. Nejsou díky tomuto působení dostatečně 
doplňovány spodní vody a díky tomu vysychají podzemní 
zdroje.

Velmi názorně a jednoduše to prokázal a dokonce vyře-
šil pan Štefan Való (www.fl oods.sk).

V lese probíhají trochu jiné procesy, nicméně půda je 
díky většinovému pěstování smrku také chudá na humus 
a vyčerpaná. V lesní půdě se udrží málo vody, protože 
nemá kde. Vlivem špatného způsobu těžby velmi rychle 
z lesa uteče po vyježděných cestách, které jsou zejména 
v kopcovitém terénu jako koryta řeky. Na toto téma existuje 
velmi kvalitní materiál na www.zachranmelesy.cz. Příroda 
to má promyšlené. Nezdravé stromy začne recyklovat 
a připravovat mulč na suchou půdu, aby zde vzešly mili-
ony semen a za desítky let zde byl opět přirozený les. Ten 

doktor lesa se mimochodem jmenuje kůrovec. Jenže jeho 
opravářskou práci mu nikdo na začátku nevěří, a tak se 
kácí a kácí. Vznikají další holiny a sucho se pomalu mění 
na poušť. Pokud se vyveze z lesa veškerá organická hmota 
kmeny a větve les nemá z čeho růst. To je podobná situa-
ce jako na poli.

Jaké může být řešení? Za prvé se dozvědět pravdu, 
co se skutečně děje a požadovat po odpovědných lidech 
odpovědná řešení.

Ve skutečnosti neseme odpovědnost my všichni. Co 
odpovíme našim dětem, když se nás budou ptát, co jste 
dělali, když jste to všechno viděli a věděli?

Začít můžeme tím, co každý den jíme. Komu našimi 
penězi zaplatíme za podíl na ničení naší přírody. Jak se 
pěstuje obilí na chleba a rohlíky, mléko na sýry a zvířata 
na maso? Víme, jak to náš dodavatel dělá?

Začít můžeme tím, že si nenecháme ničit výše uvede-
nými chemikáliemi náš osobní majetek, naše pole. Máme 
např. v pachtovní smlouvě uvedeno, že nám pole vrátí 
v původním stavu, v jakém si ho pronajali? Náprava škod 
původní úrodnosti pole bude trvat desítky let. Mám s tím 
osobní zkušenost na mých polích.

Začít můžeme tím, že budeme sázet stromy a keře na 
našich vlastních polích. Je to jen otázka jednání a doho-
dy. Stromy dělají zázraky. Po celou dobu života a zadar-
mo ochlazují vzduch tím, že mění vodu ve vodní páru, 
baští oxid uhličitý a produkují kyslík, zachycují prach, 
brzdí vítr, zachycují hluk, produkují stovky vonných látek, 
vytvářejí novou půdu, vytvářejí organickou hmotu v podo-
bě opadaných listů a kořenů, mají plody a semena k jídlu, 
poskytují bydlení pro stovky organismů, poskytují dřevo na 
stavbu a topení, poskytují stín, dělají globální klimatizaci 
„Odpařená vodní pára obsahuje vázanou sluneční energii, 
a jak postupuje krajinou, sráží se (kondenzuje) na chlad-
ných místech, přičemž se uvolňuje teplo vázané při výpa-
ru. Tak sluneční energie plyne prostorem a vyrovnávají se 
teplotní rozdíly. Podle fyzikálních podmínek se vodní pára 
může srážet až ráno (tvorba rosy, drobné ranní srážky) 
a skupenským teplem uvolněny�m při kondenzaci ohřívá 
okolí. Sluneční energie tak plyne (přenáší se) i v čase“. 
(text J. Pokorný).

Stromy podle své velikosti váží ve svých pletivech desít-
ky a stovky litrů vody, kterou navíc sdílí prostřednictvím 
kořenového propojení mezi jedinci svého druhu, a dokon-
ce i mezi jinými stromy. Stromy jsou svými kořeny napo-
jeny na svoje semenáčky děti a zajišťují jejich výživu, než 
budou dostatečně velké.

Pokud chytrým způsobem využijeme těchto úžasných 
vlastností stromů, můžeme vrátit vodu do krajiny, zajis-
tit dostatek pitné vody v našich studních, zmírnit klima 
v našem regionu a zajistit větší biologickou rozmanitost.

Chytrý způsob mohou být sady, aleje, remízky, různé 
pásy zeleně. Přínos bude okamžitý i dlouhodobý. A hlavně 
z toho budeme mít radost a příjemný zážitek ve spojení se 
zemí a pravděpodobně i sousedy při společném sázení.

Krásné jaro a spoustu radosti přeje Perma farma 
Jagava na Veselici.

 Mgr. Tomáš Franěk

CO NOVÉHO NA FARMĚ JAGAVA
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ŽIVOT V SOUVISLOSTECH ANEB VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM…
(na pokračování)

Na úvod k sérii článků.
Milí čtenáři veselického Zpravodaje. Ráda bych si pro 

Vás postupně připravila pár článků na témata pro mě, mou 
rodinu a možná i pro Vás zajímavých a často probíraných. 
Ráda bych vždy předložila různé možnosti, pohledy na 
dané téma a s čím vše může souviset, ač si to nemusí-
me vždy uvědomovat… Kdo bude chtít o tématu přemýšlet 
má možnost. Je jasné, že úhlů pohledu je spousty a že se 
mnou nemusíte souhlasit. Což je mezi lidmi běžné. Věřím, 
že náš život si tvoříme sami svým každodenním konáním 
a smýšlením… A tak se tedy pojďme společně zamyslet 
nad některými tématy…

 
Vytváření, třídění a minimalizace ODPADŮ 

Podnětem k napsání tohoto článku mi bylo otevření 
nové prodejny v Mladé Boleslavi. Nejedná se však o běž-
ný obchod, ale o bezobalový obchod s názvem Refi ll 
shop. Nechtěla jsem však propagovat pouze prodejnu, ale 
zamyslet se nad vytvářením odpadu a „co s ním“.

Není tomu tak dávno, kdy naše společnost lidí rozhod-
ně nevytvářela tolik odpadu. Zhruba před sto lety sloužily 
popelnice hlavně na popel. Však od toho také vznikl název 
POPELnice. Lidé používali ke všemu svému konání přírodní 
materiály, v takové formě, že se daly znovu vrátit do pří-
rody, aniž by přírodě způsobovaly problémy. Již v dobách 
pravěku, starověku a středověku si však lidé uvědomova-
li vzácnosti některých surovin a snažili se je třídit a znovu 
používat. Před padesáti lety u nás nikdo neznal barevné 
popelnice na tříděný odpad. A nyní máme odpad směsný 
a k tomu nám přibyly popelnice žluté, zelené, bílé, modré, 
hnědé, oranžové či jak ještě barevné... Někdo se rozhodl 
odpad třídit právě do těchto barevných popelnic, jiný má 
doma stále jeden druh odpadu a to ten směšně směs-
ný. Jiní lidé se snaží odpad minimalizovat. A co je lepší? 
Začneme však pěkně od začátku.

Již samotné slovo „odPAD“ pravděpodobně vzniklo tak, 
že nějaká nepotřebná věc někomu odpadla a již ji nepotře-
boval. Odpad vytváříme každý a každodenně. Bereme to 
jako něco samozřejmého, ne úplně pěkného a příjemného. 
A tak odpadlý odpad házíme do koše, do popelnice (jako 
že ve vyspělé civilizaci). Dál se už obvykle nezajímáme co 
se s tím naším odpadem děje. Však si za to zaplatíme, tak 
ať se o to někdo postará… 

Pro rozhodnutí jak k odpadu přistupovat zde považuji za 
důležité podotknout, že to co je nyní bráno jako odpad, je 
na začátku všeho velmi cenná surovina, která není nevy-
čerpatelná a máme jí tady na Zemi omezené množství. 

Při každodenním řešení „Kam s ním“ máme tedy vždy 
možnost volby. A to buď:

•  Vytvářím pouze směsný odpad bez třídění odpadu. 
Tento odpad má pouze dvě (případně tři možnos-
ti) kam se dostane. Buď na skládku k tomu urče-
nou nebo do spalovny. Třetí možností, pro někoho 
bohužel stále ještě reálnou, je na černou skládku 

někde v lese, u lesa nebo podél cesty… nebo odpad 
spálit v kamnech. Odhozením kamkoliv jistě nevy-
tvářím pěkné okolí pro své bytí zde na Zemi a když 
odpad spálím v kamnech, logicky nevypustím do 
ovzduší nic extra dobrého. Vzduch však nedý-
chám pouze já, ale i moji sousedé čímž tak nebla-
ze ovlivňuji přinejmenším své okolí. Pokud opominu 
tyto varianty (které doufám dělá minimum lidí) tak 
v této volbě volím mezi tím, že buď si odpad pěkně 
poleží na skládce mnoho let, nebo se ho zbavím ve 
spalovně. 

Spalovny mají vysoké náklady na pořízení, provoz 
a údržbu. Když už se postaví, tak je potřeba do nich stá-
le odpad dodávat. Ten se také mnohdy dováží i zdaleka, 
což není nic levného a opět tím spotřebuji cenné suroviny. 
Touto volbou nikoho ani nenapadne odpady dále řešit tří-
děním či minimalizací. Tímto řešením jistě nepodporujeme 
znovunavrácení cenných surovin. Ze spalovny je v závěru 
znovu odpad, který opět skončí na skládce. A co vypouštějí 
do vzduchu (i přes sebelepší technologie) můžeme hádat… 
Jediným pozitivním na spalovně je možnost využití tepla, 
uvolněného při spalování odpadu, nebo jeho konverze na 
jinou formu energie (ohřev vody, výroba páry, výroba elek-
trické energie)

Skládky zase zanechávají v krajině odpad po mnoho 
a mnoho let. Například sklo je jeden z největších držáků 
a můžeme předpokládat, že se rozloží cca za 3000 let 
nebo také nikdy…Stovky let se rozkládají plastové výrobky, 
pneumatiky, baterie a hliníkové odpadky. Jedna PET lahev 
se rozkládá 450 let. Nemluvě o tom co se z odpadu při 
rozkladu dostává do životního prostředí, které tu zanechá-
me našim potomkům. Taková skládka se následně zaveze 
hlínou a osadí stromy, a tím nám opět odpad zmizí z očí. 
No přeci znáte přísloví „Sejde z očí, sejde z mysli“. Jako by 
tu vlastně nebyl…

•  Třídím odpad a vytvářím menší množství směsného 
odpadu. Když odpad třídím, dám odpadu další šan-
ci na jeho znovu použití – tzv. recyklaci. Zmenšuji 
množství odpadu, který skončí ve směsném odpadu 
a z vytříděného odpadu může být nějaká pěkná lavič-
ka, oblečení nebo stavební materiál. Vím, že někteří 
lidé netřídí a třídit nehodlají, protože popeláři prý 
odpad stejně sesypou do směsného odpadu. A tak 
je tato „nadbytečná“ práce pro ně zbytečná. Tříděný 
odpad, který vytřídím do barevných popelnic, se dále 
třídí na linkách a to pouze lidskou rukou. Lidský fak-
tor může mít za následek, že některý námi vytříděný 
odpad může opravdu opět skončit ve směsném odpa-
du. Samozřejmě vše záleží i na tom, jak dobře odpad 
umíme vytřídit již my sami a jaké dokážeme vyvinout 
technologie místo lidských rukou. Nepřehlédnutelné 
jsou však argumenty, že v roce 2018 v ČR existova-
lo šest recyklačních linek na zpracování skleněného 
odpadu a s výrobky z recyklovaného plastu i papíru 
se běžně setkáváme v obchodech. 

Zpracování tříděného odpadu je sice energeticky nároč-
né, ale touto volbou napomáhám v navrácení cenných 
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surovin zpět do procesu.
Za jednu z nejdůležitějších součástí třídění odpadu 

však považuji, oddělení biologického odpadu. Již tímto roz-
tříděním velmi redukuji odpad, který dávám do směsného 
odpadu. Mohu ušetřit za odvoz směsného odpadu a navíc 
si vytvořím kompost, který dále upotřebím. Na vesnici je 
toto třídění celkem běžné. Ve městech se hledají a nachá-
zejí možnosti. Stačí chtít a uvědomovat si souvislosti.

•  Vytvářím co nejmenší množství odpadu. Jak logic-
ké… Přeci když odpadu vytvořím minimum, nemu-
sím řešit kam s ním. Tato možnost je ve světě již 
známá. U nás si ji začínáme uvědomovat a hledá 
cestu k lidem. 

Při této možnosti je dobré si uvědomit, že odpad se na 
mou stranu dostává v okamžiku nákupu, kdy si odnáším 
zabalený nebo nezabalený výrobek domů. Mohu se tedy již 
při nákupu zamýšlet nad tím, co mohu udělat jinak např.:

  vážit jestli danou věc skutečně potřebuji,
  volit co a koho podpořím svým nákupem (např. zda 

lokálního zemědělce z naší nebo sousední vesnice 
nebo zemědělce ze Španělska), 

  kupovat výrobky ve větších baleních a s co nejmen-
ším počtem obalů lépe úplně bez obalu, 

  nákup převážně základních surovin a z nich si vyrá-
bět další potřebné (např. výroba tvarohové pomazán-
ky, jogurtu, kefíru a spoustu dalšího),

  vypěstovat si potraviny v sezóně a některé uskladnit, 
vykrmit si kuře, kachnu, prase (když potřebuji).

Pro někoho jsou některé výše uvedené body jasné 
a běžně některé praktikuje. Někoho mohou inspirovat. Je 
jasné, že lidé na vesnici a ve městě mají jinou pozici a na 
problematiku odpadů se dívají odlišně. 

V této části se mohu vrátit zpět právě k již zmíněné-
mu bezobalovému obchodu Refi ll shop, který se nachází 
na adrese: 17. listopadu 335 a mají pro všechny otevřeno 
v pondělí až pátek od 10 do 18 hod. Jak již název napoví-
dá, můžete zde nakupovat bez obalu. Tedy bez vytváření 
dalšího odpadu a to do vlastních přinesených obalů (tře-
ba sklenic, textilních pytlíků a plastových mističek) a tím 
nevytvářet žádný další odpad. Nemusíte se vůbec bát 
vstoupit, protože Vás uvítají dva mladí lidé, kteří Vám vše 
velmi rádi vysvětlí a poradí. Pro nepřipravené zde mají 
i čisté sklenice, (které jim nosí lidé, kteří jich mají přeby-
tek) ve kterých si zakoupené suroviny můžete také odnést. 
V jejich sortimentu naleznete: luštěniny, oříšky a semena, 
sušené plody, obiloviny, mouky, těstoviny, koření a ochu-
covadla, kosmetiku, drogerii a domácí potřeby. Sortiment 
dle možností a zájmu lidí rozšiřují, momentálně mají nově 
v nabídce i stáčené oleje.

Nemají zde však nejčastěji kupované potraviny jako 
pečivo, máslo, mléko, sýry ovoce, zeleninu a maso. Tyto 
potraviny můžeme pořídit i v běžném obchodě jen se 
můžeme vybavit vlastními ušitými textilními pytlíky. Kdo 
nešije, může zakoupit v internetovém obchodě, kterých 
je již spousta. Další variantou je ušití pytlíků přímo zde na 
Veselici. Máme tady mezi námi moc šikovnou švadlenku 

a já s tím také ráda pomohu. Kdo by měl zájem o textilní 
pytlíky, ať dá vědět přímo mně… Pro veseličáky ušijeme 
za náklady na látku. Pro ostatní za domluvenou cenu…

U mléka můžeme upřednostnit nákup ve skle nebo 
nákup od farmáře do vlastních přinesených nádob. 
Můžeme zvažovat co je potřeba v obchodě dát do igelito-
vého sáčku a co ne. Například banány, kedlubny, květák 
a jistě se najdou i další suroviny, které nemusím vůbec 
dávat do pytlíku.

Pokud se někdo ptá na ty slibované souvislosti, tak jsou 
uvedeny v článku, ale pokud by někomu nestačily, tak zde 
mám další…Víte, že jsme jako lidstvo dokázali vytvořit tzv. 
Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu nacházející se 
mezi USA a Japonskem?

Aby se odpad v oceánech začal řešit, tak se skupinka 
aktivistů rozhodla na tomto místě vytvořit stát s názvem 
The Trash isles. Souostroví odpadků má již vlastní vlajku, 
měnu, poštovní známky i cestovní pas. Toto souostroví, 
které zabírá plochu velkou jako 4 Německa a obsahující 
cca 96 000 tun plastového odpadu však není zdaleka jedi-
né. Ve světových oceánech pluje takových ostrovů celkem 
šest. Každoročně tyto plasty způsobují uhynutí obrovské-
ho počtu mořských živočichů, ničí mořské dno a korálové 
útesy. Do vody se však dostávají i tzv. mikroplasty, které 
nejsou viditelné pouhým okem. Plasty nebo mikroplasty se 
dostávají do těl ryb a tím se mohou dostat i na náš talíř. 
A hle, máme tu uzavřený řetězec… Tato problematika je 
však na celý článek. Pouze jsem Vám chtěla ukázat, co 
třeba naše konání a každodenní rozhodování ovlivňuje.

Recyklace odpadu je pro mě samozřejmá a pro dnešní 
dobu nezbytná, ale z mého pohledu nepostačující. A tak mi 
z toho všeho vyplývá jako nejlepší řešení snažit se odpady 
minimalizovat již při nákupu a i nadále vzniklý odpad třídit. 
Tím vytvářet minimum směsného odpadu. A co Vám?

 Na závěr přidávám osvědčený recept na výrobu 
,,Lučiny“
Nevím jak vy, ale my ji máme doma rádi. Jen není 
 úplně levná a i po rodinném balení se u nás hned 
zapráší. A tak jsme vyzkoušeli jednoduchý recept na 
domácí výrobu tohoto smetanového sýru. Je výborný, 
možná lepší než Lučina samotná. Na výrobu budete 
potřebovat:
500 ml smetanového jogurtu (lépe z vlastní výroby, ale 
pro začátek můžete koupit) 
200 ml zakysané smetany
špetka soli (záleží jak hodně nebo málo solíte)

Postup je jednoduchý. Stačí vše smíchat. Potřebujeme 
z této směsi dostat pryč syrovátku. Tedy vzniklou směs 
dáme do plátýnka (nebo čisté utěrky) na cedník a nad 
misku. Necháme cca 24 hodin vykapat a pak můžeme 
papat. Nebo ještě dochutit bylinkami, česnekem, křenem, 
paprikou…fantazii se meze nekladou. Syrovátku nemu-
síte vylévat, obsahuje totiž řadu vitamínů a minerálních 
látek. Můžete ji pít jako horký nebo studený nápoj, udělat 
si pleťovou masku či si ji nasypat do koupele a chvíli v ní 
relaxovat. Tak ji pojďte vyzkoušet také.

  Ing. Monika Suková
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ŽIVOT NA ZÁMKU 2. ČÁST

Vážení a milí čtenáři, 
jaro je konečně tu a mám pro Vás další článek z cyk-

lu „život na zámku v sousedních Domousnicích“. Všichni 
jistě víte, že zámek se nepyšní pouze unikátním parkem, 
který se rozléhá pod zámkem, ale od roku 2004 také vino-
hradem. Tento ambiciózní, bláznivý a úctyhodný počin byl 
jakýmsi milníkem v novodobé historii zámku a určil smě-
řování jeho aktivit. Kdo by si 
mohl pomyslet, že v těch-
to končinách, kde vinařská 
tradice není, by mohl vyrůst 
vinohrad o velikosti 7 hekta-
rů osázené plochy. V našich 
vesnicích jsme skoro všich-
ni zahrádkáři a takové lány 
vinohradů nejsou přece jen 
průměrnou zahrádkou, kte-
rou lze obdělat za víkend 
a tak bylo potřeba nasa-
dit mechanizaci a hlavně 
ruce šikovných pracantů. 
Vypěstovat hrozny by tedy 
šlo, ale výroba vína je úplně 
jinou kapitolou, samozřejmě 
vyžadují opět další paletu prostředků k víceméně úspěš-
nému a zdárnému výsledku. První víno se podařilo vyrobit 
již v roce 2006, právě až po dvou letech nově vysazená 
réva začne plodit. 

Mezi lety 2008 a 2012 se řešili majetkoprávní vztahy 
ohledně zdejších nemovitostí a to se dotklo také vinař-
ského provozu, kdy vinohrad byl jednoho času celý úpl-
ně zarostlý. Ani příroda nám nešla naproti a v roce 2011 
celá úroda pomrzla, v roce 2012 úrodu sežrala vysoká 
zvěř, v roce 2013 víno patřičně nedozrálo. Vinařství teh-
dy těžilo z bohatých zásob let 2008 a 2009. První velká 
sklizeň hroznů byla až v roce 2015 kdy vinařství, již pod 
mojí taktovkou, vyprodukovalo kolem 5 tisíc litrů vína 
z vlastních hroznů. Další roky jsme již stabilně dokázali 
vyprodukovat a vyrobit v průměru kolem 7 tisíc litrů vína 

ročně – cca 12 tun hroznů, které jsou sbírány ručně do 
malých bedniček, aby byla zajištěna šetrná manipulace 
s nimi. 

Plně jsme si uvědomovali důležitost moderniza-
ce výrobního provozu a technologií, které nejsou zrovna 
vůbec levné. V roce 2015 jsme proto začali s moderniza-

cí vozového parku, v roce 
2016 a 2017 jsme investo-
vali do sklepních technologií 
a v roce 2018 a 2019 zase do 
mechanizačních technologií 
na vinohrad. Velmi důležitým 
krokem byla také moder-
nizace výrobního provozu, 
zejména rekonstrukce lisov-
ny a zefektivnění výrobních 
procesů, abychom jednak 
vyhověli stále přibývajícím 
legislativním požadavkům 
a jednak abychom přispěli 
k šetrnějšímu a kvalitnější-
mu zpracování vína, což se 
v konečné fázi také projevi-

lo v láhvi. A protože jsme se vždycky chtěli zaměřovat na 
výrobu špičkových vín z Českého ráje, tento krok byl více 
než správný. Důkazem mohou být úspěchy z tuzemských 
prestižních soutěží – největším úspěchem byl v roce 2018 
náš Zweigel rosé 2016, který byl ohodnocen na Národní 
soutěži vín zlatou medailí a jako druhé nejlepší růžové víno 
Čech se nominovalo do Salónu vín mezi 200 nejlepších vín 
ČR. Abychom kvalitu našich vín certifi kovali, začali jsme 
v ročníku 2018 ověřovat hrozny pro účely zatřídění vín do 
přívlastku.

Pokud Vás zajímá, jak naše loňské snažení na vini-
ci a ve sklepě dopadlo, neváhejte dorazit poslední sobotu 
v září, tj. 28. 9. 2019 na vinobraní k nám na zámek. Máte 
se na co těšit.

 Ing. Jiří Voves

ČERNÁ KRONIKA OBCE VESELICE A OKOLÍ - 
OO PČR DOBROVICE

Policisté Obvodního oddělení policie v Dobrovici řešili od 
začátku letošního roku do současné doby v obci Veselice 
pouze jeden případ protiprávního jednání, ke kterému došlo 
22. ledna. V uvedené době neznámý pachatel odcizil oby-
vatelce obce 1 metr krychlový štípaného palivového dříví 
z neuzamčené sklepní kóje. Uvedeným jednáním způsobil 
oznamovatelce škodu ve výši 1.000,-Kč. V zákonné lhůtě 
se policistům nepodařilo pachatele vypátrat. 

Policisté obvodního oddělení asistovali i u vážné 
dopravní nehody, ke které došlo začátkem prosince loň-
ského roku v Domousnici, ve směru jízdy z centra obce na 
obec Čížovky. Zde se v odpoledních hodinách čelně střetla 

dvě osobní vozidla, kdy řidič jednoho z nich nepřizpůsobil 
rychlost jízdy povrchu a stavu namrzlé komunikace a při 
projíždění pravotočivé zatáčky nezvládl řízení, vyjel do pro-
tisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem. Alkohol 
u obou řidičů policisté Dopravního inspektorátu Mladá 
Boleslav vyloučili. Viník nehody vyvázl bez zranění, druhý 
řidič se dostal do péče lékařů s psychickými problémy, 
které si vyžádají několikaměsíční léčení.

Z dlouhodobého hlediska patří obec Veselice a nejbližší 
okolí ke klidnějším oblastem, co se nápadu trestné činnosti 
týká a policisté sem zajíždí spíše preventivně.

 prap. Jan Procházka
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V záři roku 2018 byli policisté přivolání k požáru vzrost-
lého topolu nacházejícího v k. ú. obce Veselice. 

Na základě žádosti starosty obce vydalo OO PČR 
Dobrovice 4. 4. 2019 vyjádření o stavu šetření této udá-
losti. Ve vyjádření se uvádí, že na místě byla zajištěna 
chemická stopa - zemina odebraná od kmene stromu 
v místě, které označil služební pes Policie ČR vyhledáva-
jící akceleranty. V materiálu předložené stopy byla proká-
zána přítomnost některých uhlovodíků vyskytujících se 

v blíže nespecifi kované motorové naftě (jedná o hořlavou 
kapalinu). Vzhledem k tomu, že do 30 dnů od oznámení 
nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že čin 
spáchala určitá osoba, byla věc dne 11. 10. 2018, v sou-
ladu s ustanovením § 74 odst. 3 písm. b) zákona číslo 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
odložena. 

Výňatek z vyjádření vedoucí oddělení OO PČR Dobrovice 
 npor. Simony Tomkové DiS.

INFORMACE ZE ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI

Novoroční pochod
Dne 1. 1. 2019 jsme se opět sešli před Obecním úřa-

dem k 11. ročníku novoročního pochodu okolím obce 
Veselice. Sešlo se nás 55 účastníků a za deštivého poča-
sí jsme se vydali po silnici k bytovkám, kde jsme odbočili 
vpravo do vršku směrem les Křižánek. Po nově vybudova-
né cestě a za stálého deště jsme došli až ke kříži, který 
stojí v místech zaniklé vesnice. Odtud jsme se vydali ke 
studánce, u které se někteří z nás (hlavně mladší účast-
níci) občerstvili. Ti starší doplnili tekutiny z vlastních při-
nesených zdrojů. No a pak jsme se po hlavni lesní cestě 

vydali k chatám, kde jsme si opekli vuřty na mobilním 
ohništi a zapili jsme to připraveným čajem a svařeným 
vínem, který nám opět připravila Eva Konývková. Za to ji 
patří poděkování. Poděkování patří i místním hasičům za 
fi nanční příspěvek a také kamarádům za pomoc při přípra-
vě a úklidu prostoru pro občerstvení. Závěrem bych také 
chtěl poděkovat všem účastníkům pochodu, kteří se za 
nepříznivého počasí sešli přivítat nový rok a také podpořit 
tuto akci! Věřím, že se příští ročník opět sejdeme ve zdraví 
a v dobré náladě.

 Dušan Konývka 

Velikonoční řehtání
Velikonoční tradice se v naší obci dodržuje každý rok. 

Řehtají tu jak kluci, tak holky. S menšími dětmi chodí 
i rodiče. Obchůzku s řehtačkami absolvují děti seřazené do 
,,štrúdlu“ na co svým ostřížím zrakem dohlíží kaprál. Letos 
si to všichni za krásného počasí moc užili a navíc v úcty-
hodném počtu 23 dětí. Všem zúčastněným děkujeme, že 
se podílí na udržování tradic a zpestření života v naší obci.

 Jana Matoušková

 Vyhodnocení kvízu ze zpravodaje č. 51 
patřícímu k článku Semínkovna Domousnice.
 Na obrázcích se nacházeli semínka: na levé straně 
řeřicha, uprostřed mrkev a vpravo orlíček. 

 Všem co uhodli, gratulujeme a těm, kterým se to nepo-
vedlo, připomínáme, že se alespoň naučili zase něco 
 nového :)
 Krásny den přeje redakční rada ZV
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INFORMACE Z ČINNOSTI OÚ VESELICE

✔ ZO jmenovalo Ing. Jana Cidlinu pověřencem systému 
GDPR. Kontaktní e-mail: veselice.dpo@email.cz

✔ ZO projednalo a schválilo žádost majitele RD č. p. 64 
o připojení k obecnímu vodovodu. Připojení musí být 
provedeno fi rmou, která má dostatečné odborné zna-
losti a zkušenosti s touto prací za dodržení všech 
norem pro připojení a odběr vody. 

✔ ZO projednalo a schválilo uzavření objednávky pro 
údržbu veřejných komunikací s Fr. Jakubcem.

✔ ZO projednalo a schválilo hrubý náčrt hřiště, který 
obsahuje tyto prvky: pevná základna (2 m x 2 m),  altán 
(3 m x 5 m) – zadní stěna pevná, volejbalové hřiště, 
dětské prvky, pískoviště, hřiště s brankami, lavič-
ky. M. Masák byl pověřen jednáním s fi rmou, která 
je schopna dodat dětské prvky a postavit altán (zjistit 
způsob ukotvení altánu).

✔ ZO bylo seznámeno starostou obce s návrhem na 
projednání podání žádosti o vymezení zastavěné-
ho území obce Veselice. Zastupitelstvo obce v sou-
ladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním úřadu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) schválilo podání žádosti o vymezení zastavě-
ného území obce Veselice podle § 59 odst. 1 staveb-
ního zákona u příslušného úřadu územního plánování, 
kterým je Magistrát města Mladá Boleslav a pověřilo 
starostu obce podáním žádosti o vymezení zastavěné-
ho území obce Veselice u příslušného úřadu územního 
plánování.

✔ ZO projednalo a schválilo ořezání lip okolo sochy 
sv. Marie na návsi. K ořezání lip, úklidu roští a sběru 
odpadků po příkopech od Domousnic přes Veselice 
až k Bačálkům byla svolána brigáda a tyto práce 
provedeny dne 28. března.

✔ ZO projednálo a schválilo opětovné zaslání poptáv-
ky na opravu obecních komunikací. V rámci výbě-
rového řízení byla zaslána poptávka na společ-
nosti: M – SILNICE a. s. (Pardubice), COLAS CZ, 
a. s. (Praha), SaM silnice a mosty a. s. (Česká 
Lípa), H - intest s. r o. (Praha), COMPAG MLADÁ 
BOLESLAV s. r. o. (Mladá Boleslav), EUROVIA CS, 
a. s. (Praha), Integrastavby (Liberec), Roadstav s. r. o. 
(Poděbrady).

V daném termínu svou nabídku zaslala pouze fi rma 
EUROVIA CS, fi rmy COMPAG a H-INTES se z kapa-
citních důvodů nezúčastní, ostatní fi rmy se neozvaly 
vůbec.

✔ ZO se seznámilo s detaily nabídky uložení a zhodnoce-
ní fi nančních prostředků u Komerční banky, a. s. a roz-
hodlo o uložení fi nančních prostředků obce Veselice 
v celkové výši 8 milionů Kč.

✔ ZO projednalo požadavek společnosti MID, daňo-
vý a účetní servis, s. r. o. (Mladá Boleslav) o navý-
šení částky za poskytované služby o 2 000,- Kč 
(tj. na 6 000,- Kč). Zároveň bylo odsouhlaseno pro-
dloužení smlouvy se společností MID, daňový a účetní 
servis, s. r. o. na další období.

✔ ZO projednalo nabídku aktualizace internetových strá-
nek obce k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a uživa-
telsky přívětivějšího editačního rozhraní. Nabídka byla 
předložena na vyžádání od stávajícího správce interne-
tových stránek obce, p. Ing. Petra Hanzla. ZO schvá-
lilo uzavření objednávky s Ing. Hanzlem na kompletní 
vytvoření nových webových stránek a přechodu na 
nový redakční systém dle cenové nabídky. Na příští 
schůzi zastupitelstva obce bude rozhodnuto o výsledné 
struktuře, obsahu a grafi ckém designu internetových 
stránek obce

✔ ZO bylo seznámeno starostou obce o potřebě oře-
zání stromů ve strouze mezi návsí a Malou Stranou. 
Starosta obce prověří nutné legislativní požadavky 
a předloží žádost k možnému ořezání dotčených stro-
mů. Starosta obce zároveň upozornil na riziko mož-
ného poškození telefonního vedení a vedení veřejného 
osvětlení

✔ ZO byla přednesena žádost paní Legnerové a Bulířové 
na opravu kanálu na komunikaci pod bývalou hospo-
dou. V návaznosti na diskusi bylo odsouhlaseno zajiš-
tění opravy kanálu J. Ďoubalíkem.

✔ ZO byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 
2018. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o provede-
ném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, které 
provedly pracovnice Krajského úřadu Středočeského 
kraje.

✔ M. Pažout informoval ZO o výsledcích rozboru vody 
a současném stavu dusičnanů ve výši 46 mg.l-1. 

V termínu svozu nebezpečného odpadu někdo 

odložil použité pneumatiky před budovu obecního 

úřadu. Žádáme tímto občana (občany), který zde 

pneumatiky odložil o jejich uklizení. Pneumatiky 

nejsou součástí sběru nebezpečného odpadu, 

o této skutečnosti byli občané včas a opakovaně 

informováni.

 Miroslav Pažout 
starosta obce, 
Marcela Šafránková 
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Pálení čarodějnic
Naší poslední akcí bylo pálení čarodějnic.
Děti se svými rodiči se sešly na návsi. Téměř všechny 

přišly v krásných maskách čarodějnic a čarodějů. Po vyfo-
tografování jsme odešli průvodem k chatové části obce. 
V prostoru za hrází jsme připravili několik stanovišť pro 
různé soutěže a dovednosti. Za tyto splněné úkoly byly děti 
odměněny různými dárečky a sladkostmi. Po dvouhodino-
vém zápolení přišlo vhod malé občerstvení, kde si u ohýn-
ku opékaly špekáčky.

Vyvrcholením bylo zapálení velkého ohně s čarodějnicí 
uprostřed, kterému přihlížela velká účast občanů.

Dobře, že se hasila jenom žízeň „pivečkem jako křen“ 
a nemuselo být použito hasičské auto s vodou, které bylo 
připraveno.

Počasí se vydařilo ke spokojenosti všech dětí 
i dospělých.

Moc děkujeme za fi nanční podporu OÚ a hasičům 
a také Všem, kteří nám pomohli tyto akce uskutečnit.

Za SPOZ Jarmila Bulířová 
Věra Pažoutová

Z ČINNOSTI SPOZ VESELICE

Rozsvícení vánočního stromu
Dne 8. 12. 2018 jsme připravili již 4. rozsvícení vánoč-

ního stromu s nadílkou pro děti.
Jsme velmi mile potěšeni, že se tohoto setkání účastní 

velký počet občanů a dětí. Tato doba, kdy zazní písničky 
a básně, jistě v každém z nás zanechá tu správnou vánoč-
ní atmosféru. Poté jsou děti odměněny balíčkem dobrot od 
„Anděla“.

V průběhu vystoupení dětí je podáváno občerstvení 
a něco na zahřátí.

Akce: „Ukliďme si vesničku a okolí“
V měsíci dubnu jsme spolu s OÚ a hasiči uspořáda-

li akci „ Ukliďme si vesničku a okolí“. Je až neuvěřitelné, 

že v době, kdy máme popelnice, kontejnery na odpad, 
svoz nebezpečného odpadu, se najdou lidé, kteří odhazují 
nepotřebné do příkopů kolem silnic. Trasu z Domousnic na 
Bačalky prošly hlavně děti, za dozoru několika dospělých 
a sebraly velké množství odpadu.

Tento den ,také OÚ společně s hasiči uspořádali brigá-
du a ořezali větve lip u sochy „U Matičky“ na návsi.

Dalo jim to hodně práce jelikož byly větve silné a hodně 
propletené do sebe. 

Dřevo bylo odvezeno na topení do hospůdky a větve na 
čarodějnice. Ženy se zapojily do úklidu.

Tohoto úklidu se zúčastnilo přes 30 dětí a dospělých.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ÝROČÍ

75 let 23. června Jan Boukal

70 let 2. února Eva Navrátilová
 14. května  Miloslav Bulíř

65 let 21. února Věra Jakubcová
 25. května Zuzana Červová

55 let 16. března Jana Burdová

45 let 28. ledna Dorin Pop

35 let  20. února Kateřina Cermanová
 26. dubna Tomáš Brezáni
 16. května Tereza Jírovcová

10 let 1. dubna Adam Dědek

5 let 4. ledna Patrik Dědek 
 17. února František Brzobohatý
 9. května Kryštof Masák

Maškarní karneval 
Nedělní odpoledne 7. dubna patřilo dětem. Maminky 

pod záštitou obce uspořádaly dětský maškarní karneval. 
Děti v maskách se sešly v hojném počtu. Byla připravena 
řada soutěží a her, za které děti dostaly odměny. Mohly 
si vymalovat obrázek, zatančit si, vydovádět se s ostat-
ními nebo si vytvořit velikonoční dekoraci. Do výroby 
dekorace se zapojili i dospěláci, což také přispělo k veli-
ce uvolněné a krásné atmosféře, která provázela celou 
tuto akci. 

Zlatým hřebem karnevalu bylo vystoupení (dogdancing) 
Barušky Sukové s pejskem Čokínkem. Vytvořili tým, který 
na hudbu z fi lmu Piráti z Karibiku, předvedl předem připra-
venou sestavu. Vystoupení sklidilo velký úspěch.

Na dětských tvářích bylo vidět štěstí a spokojenost.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a za 

sponzorování Obecnímu úřadu a SDH Veselice.
Jana Matoušková 
Alena Truhanová

PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS 

Na Zpravodaj přispěli (od 8. 11. 2018 do 9. 5. 2019):

Buckovi st. – 200 Kč, Ďoubalík M. – 300 Kč, Křížovi – 340 Kč, Matějková M. (Praha) – 400 Kč, Jírove P. – 

100 Kč, Popule J. – 40 Kč, Hrdý R. – 90 Kč, Suk D. – 50 Kč, Bobkovi – 540 Kč, Klabanová E. (Praha) – 200 Kč, 

Rys M. – 155 Kč, Srb Z. – 190 Kč, Jakubec R. – 300 Kč, Novákovi – 75 Kč, Jakubcovi st. – 100 Kč, Legnerová A. 

– 440 Kč, Ďoubalíkovi – 200 Kč, Najman S. (Březno) – 200 Kč, Rýdlovi (č. p. 28) – 215 Kč, Červová Z. – 265 Kč, 

Pažoutová J. ml. – 190 Kč, Tomsa Jos. – 140 Kč, Šoltys M. – 390 Kč, Teubnerová J. – 200 Kč, Antošová L. – 

100 Kč, Berglová M. – 90 Kč, Jansovi (Bulovka) – 200 Kč, Pacákovi (Praha) – 200 Kč, Mgr. Sůsová I. - 200 Kč, 

Šifaldovi (Dětenice) – 200 Kč, Navrátilovi – 200 Kč.

 Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje

PŘIHL ÁŠENI

Ing. Alena Truhanová
Dorin Pop
Miroslav Augusta, Kateřina Cermanová, 
David Cerman, Tereza Jakšová, 
Marie Jakšová

ODHL ÁŠENI

František Štěpanovský, Libuše Štěpanovská

ZEMŘEL

Dne 15. března pan Josef Treml, ve věku 86 let

ČTENÁŘSK É DOPISY A OHL ASY

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme SPOZ ve Veselici za příjemně prožité 
odpoledne při příležitosti oslavy jubilantů, ke kterým 
jsme patřili. Poděkování patří též veselickým dětem za 
pásmo básniček a písniček. Děkujeme za blahopřání 
a dárkový balíček. 

 František a Eva Navrátilovi

 Marcela Šafránková
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NÁZVY CEST, POLNÍCH TRATÍ A VÝZNAMNÝCH MÍST 
NA VESELICI.

Po setkání občanů Veselice, při vysvěcení obnovené sochy 
sv. Jána, mi zavolala Mařenka Matějková a postěžovala si, 
že již pomalu nikdo nezná názvy míst, cest a polních tratí 
a jejich umístění v katastru Veselice. Domluvili jsme se, že 
to napravíme a předkládáme Vám, milí čtenáři Zpravodaje, 
souhrnnou mapku s čísly a šipkami k 44 místům 
s uvedením popisného přehledu. Připouštíme, že seznam 
významných míst nemusí být úplný a budeme rádi, když 
nám ty chybějící připomenete. 

Cesty.

1. Cesta z Malé Strany po Jívě, kolem zámku do 
Domousnic. V minulosti hojně užívaná k dopravě vše-
ho druhu.

2. Průhon. Tudy se od doby založení vsi, hnával, prohá-
něl, dobytek na pastvu:

a) Na občinách, kterými byly pastviny v lesících roz-
lehlými po březích.

b) Na úhorech, na polích na Hladoměři, U Rychnov 
a na panském, ležícím při průhonu.

c) Dnes je průhon cestou k chatové osadě.

3. Mrtvá cesta. Vede z Karlína, poli, přes les 
po Skalce až do Řitonic. Název je odvozen od 
 mrtvých, kteří byli v celé historii obce po této ces-
tě odnášeni na hřbitov do Řitonic, až do roku 
1925, kdy byl založen hřbitov na Veselici. Touto 
cestu se také chodilo do atonického kostela a do 
školy.

4. Cesta po Trávničkách. Byla někdy využívána dět-
mi ze Lhotek, při jejich cestě ze školy v Řitonicích. 
Vedla lesem přes Žlunov a z lesa ústila na polní cestu 
vedoucí na Lhotka.
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5. Cesta do Vlčího Pole. Po cestě se chodívalo do 
Vlčího Pole na pouť. Při cestě leží Hraběnčina 
studánka. Má název podle studánky, ke kte-
ré chodívala hraběnka z vlčopolského zámku pít 
vodu.

6. Álej. Cesta vedoucí k hájence do Záhub. Při ní 
vlevo je místo „U Kříže“. V místě kříže stával kostel 
Nalezení Svatého Kříže, zbořený v roce 1719. Přes 
zákaz se tam scházívali Čeští Bratři i z Veselice 
a pohřbívali tam své mrtvé. Je také místem vsi, 
zaniklé někdy v počátku 15. století a vzpomínané již 
v roce 1090.

7. Cesta z Malé strany k Sv. Jánu, kde je její 
křižovatka pro směr k Bačalkům, na pole na Jívě 
a k lesu Parkánu.

Lesy.

8. Punt. Sahá od bačalských polí k samotě 
V Rychnovách.

9. Křižánek. Sahá od samoty V Rychnovách do rohu 
polí na Hladoměři.

10. Kostecký les. Navazuje na Křižánek a sahá do 
západního rohu polí na Hladoměři.

11. Doubek. Navazuje na Kostecký les a sahá až k lesu 
Žlunovu. Významným místem v tomto lese je Mílova 
Hůra s výškovou kótou 365 m. Od jejího vrcholu, 
směrem k Řitonicům, je do skály vytesaná jeskyně.

12. Žlunov. V lese stávalo tvrziště vzpomínané histori-
kem Sedláčkem ještě v 19. století. Vyskytují se tam 
zbytky opracovaných kamenů, snad pozůstatků dáv-
né stavby. Dnes je místo značně narušené sesuvy 
půdy.

13. Dehtov. Malý les, rozprostírající se od polí na Jívě za 
zámkemv Domousnicích. 

14. Domouský les. Sahá od lesní proluky Na Varhanách, 
směrem k Domusnicům. 

15. Parkán. Rozprostírá se od Domouského lesa nad 
Rokytňanama, až k Bačalkům

Místní části vsi.

16. Karlín. Místní část Veselice, celá vystavěná Josefem 
Halbychem,zedníkem a cihlářským mistrem. Po 
sňatku s Terezií Burianovou v roce1854 zakoupili 
pozemky od čísel domů 3a 15. Na pozemcích byla 
cihlářská hlína (vedle byla panská cihelna), kterou 
použili k výrobě cihel v peci postavené přímo na 
stavebním pozemku. Poslední pecí byla pec na 
pozemku s číslem domu 48, kde vystavěli dům 

pro svou dceru, u kterédo své smrti oba dožili. 
Pec byla k vidění ještě v 50. létech minulého 
století. 

17. Lhotka. Místní část Veselice. Její tři nejstarší sta-
vení pravděpodobně do 16. století patřívaly k zanik-
lé vsi kolem Žlunova. Spolu s chalupami na Malé 
Straně patřívaly ke kosteckému panství a pozdě-
ji k Dětenicům. V matrikách z počátku 18. století 
je uveden původ občanů z této části vsi„Ze Lhotky 
Jetenské.“

18. Malá Strana. Místní část Veselice, pravděpodobně 
kolonizačního založení v 15. století. 

19. Samota v Rychnovách. Na jejím místě stávala malá 
ves, zničená ve třicetileté válce.

Názvy polních tratí.

20. Za Horou. 

21. Na Jívě.  

22. U Bačalek.

23. Nad Obcí. Název je pravděpodobně odvozen od 
„občin“, ležících pod poli, kde byl pasen dobytek hos-
podáři z celé vsi. Po roce 1842 obec pozemky v oko-
lí polí získala a na nich bylo hlínoviště pro stavební 
potřebu občanů. 

24. Na Hladoměři, častěji v lidové mluvě Na Hladomřích. 
Zde na polích se stále vyorával kámen. Tak zvané 
„polňáky“ se sbíraly a používaly pro stavební účely.

Názvy polí s čísly 19 - 24 jsou uváděny 
v katastrálních výkazech již od roku 1713.

 25. U Rychnov.

 26. Na Ohrádce.

 27. U Lišníka.

 28. Pod Borem.

 29. Na Čihadle.

 30. Na Žlábku.

 31. U Jána.

Lomy na kámen.

32. Bývalý obecní lom. 

33. Bývalý Halamův lom.
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DVĚ NADŠENÉ DUŠE

Dvě nadšené duše jsou na začátku vzniku fi rmy 
INDOOR FUN s. r. o., aneb když chcete pro Vaše děti 
i naši planetu více

Jedna duše praktická, s hlavou snílka, druhá s orga-
nizačními a logistickými schopnostmi. Dohromady se 
společnou láskou k dětem.

Cílem bylo nabídnout „něco“ právě dětem. Filosofi í 
zvolit sortiment takový, jež primárně potěší jejich duši, 
je na našem trhu zastoupen jen zřídka a vyznačuje se 
kvalitou a ohleduplností k životnímu prostředí. Svou herní 
hodnotou počínaje, kvalitou výroby a spolehlivým fungo-
váním výrobce konče. Společnost funguje od roku 2011 
a tento rok její prezentace (webové stránky a e-shop) 
prošla zcela zásadní „rekonstrukcí“. 

Naše zkušenosti promítáme do inspirace při vybírání 
hraček a her pro děti. Hračka provádí naše dítě světem 
osobité a tvůrčí fantazie. Čím více smyslů při jejím užití 

dítě zapojuje, tím lépe. Snažíme se nabídnout takové pro-
dukty, které jsou jednoduché, co do použitých materiálů 
(papír, dřevo, vlna, látka), zároveň nabízejí přidanou hod-
notu související s ochranou životního prostředí, využitím 
tvůrčí fantazie, motorických a smyslových dovedností, jež 
formují mysl i duši dítěte. A pokud hračce nadejde čas 
její životnosti? Lze ji velmi rychle a snadno zlikvidovat, 
což měli někteří z vás možnost vidět při dětském karne-
valu na Veselici. 

Nabízíme sortiment vyrobený z recyklovaného karto-
nu, dřeva, látky či vlny. V sekci hand made pak prezen-
tujeme výrobky zručných lidí, kteří rádi a s láskou tvoří, 
jsou ochotni s námi spolupracovat a své výrobky chtějí 
nabídnout i vám. 

Známé pořekadlo „vždy je co zlepšovat“ platí i pro 
nás. Náš obchod pravidelně vylepšujeme. Jako lidé máme 
srdce otevřená. Náš obchod je zrovna takový a proto 
ho obohacujeme nejen o nové smysluplné produkty, ale 

34. Bývalý Tůmův lom.

35. Bývalý Pokornův lom.

Některé další používané významné názvy.

36. U Větráku. Místo, kde stával větrný mlýn. Poblíž stojí 
telekomunikační stožár.

37. Židovský hřbitov, vzpomínaný od 2. ½ 19. století.

38. V Rybníčkách. Název je uváděn v katastru již 
v roce 1713 a v mapě z I. vojenského mapování 
z roku 1764-1768 tam najdeme celkem 8 rybníků 
a rybíčků. V 50. letech minulého století tam bývala 
ještě v příkopě prohlubeň, do které vtékala pramenitá 
voda z Halamova lesíka nad ní. Voda z prohlubně byla 
brána do hospodářství ve vsi pro napájení dobytka 
a na zalévání, když studny ve vsi vyschly.

39. V Mejtku. Lesík a louky při potoce ve směru od 
mostu v Rybníčkách k Malé Straně. 

Vedle lesíka v louce u potoka bývala „Kynterova“ 
studánka s vydatným pramenem a výbornou pitnou 
vodou.

40. Chromouskova studánka. Studánka s vydatným 
pramenem a dobrou pitnou vodou. Z ní vtékala 
voda do studny pod strání a ze studny čerpal pan 
Pokorný vodu do své samoty v Rychnovách. Elektřina 
tam nebyla a čerpadlo bylo poháněno benzínovým 
motorem. V místě studánky je dnes vrt pro obecní 
vodovod.

41. U pastušiny. V místě stál obecní domek, pas-
touška. V 50. létech 20. století v něm pro občany 
Veselice byla zřízena družstevní prádelna. Stavení 
je zbořené a stávalo po pravé straně před lávkou 
k Malé Straně.

42. Barácká zahrada. Bývalo to místo zimních radová-
nek všech dětí ze vsi a byla považována za největ-
ší kopec. Jméno Barácká má od svého postavení, 
kdy patřila k baráku bez hospodářství, k výměnku. 
Naposled patřila panu Rysovi, který v přilehlém domě 
bydlel.

Boží muka.

43. Socha Panny Mare. Matička, U Matičky. Postavená 
v roce 1893. Vedle, na sloupu, býval umístěn zvonek, 
který za 1. sv. války musel být odevzdán pro váleč-
nou potřebu.

44. Socha Sv. Jána. Datum jejího postavení neznáme, 
ale je již zakreslena v mapě stabilního katastru v roce 
1842. Z babiččina vyprávěnívím, že k Jánu se chodilo 
v procesích.

Se vzpomínkou na v popsaných místech prožité chvíle, 
Vám přejeme radostné putování po Veselici.

 Marie Matějková 
a Láďa Matoušek
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Začalo léto a s ním čas prázdnin a dovolených.  
Většina z nás na ně jezdí autem. 

A věřte, že za volantem se může stát cokoli.  

POZOR NA STOPAŘE

Že na tom není nic nového? Ale ano. Jde totiž o auto-
stopaře - přeludy. Vůbec se nemusíte usmívat – je to 

BYLO, NEBYLO...

vymýšlíme vychytávky pro naše věrné zákazníky, např. 
originální autorské omalovánky. Vaše konstruktivní námě-
ty a připomínky vítáme s velkým povděkem a inspirujeme 
se jimi. Dětství je v lidském životě velmi krátkým, ovšem 
v mnoha ohledech inspirativním obdobím. Opusťme zase 
jednou na chvíli obrazovky televizí, notebooků a chyt-
rých telefonů a přenesme se v čase zpět do dětských let 
a spolu s našimi dětmi opakovaně zažívejme čistou radost 
z hraní a tvoření.

Srdečně Vás zveme k návštěvě našich webových strá-
nek www.indoorfun.cz. 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat též na 
e-mailové adrese indoorfun@indoorfun.cz

Bc. Tereza Jakšová
Ing. Jana Pažoutová
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někdy pořádný útok na vaše nervy, jste-li za volantem 
v noci a někde mezi poli. Celá příhoda se odehrává více-
méně takto (popis pochází z policejního záznamu z měs-
tečka Dunstable v Anglii tak, jak ho vyprávěl na smrt 
vyděšený majitel diskotéky v blízké vesnici, jistý Leighton 
Buzzard):

„Vracel jsem se v noci ze svého podniku po vedlej-
ší, méně používané silnici, když jsem náhle před sebou 
uviděl muže, který stopoval. Zastavil jsem a on nastoupil 
a sedl si na zadní sedadlo. Neřekl ani slovo a ukázal smě-
rem na městečko. Po chvíli jsem chtěl prolomit mlčení, 
a tak jsem se zeptal, kde mu mám v Dunstablu zasta-
vit. Nikdo mi však neodpověděl, a tak jsem se podíval do 
zpětného zrcátka, jestli je muž v pořádku. Stopař tam ale 
nebyl! Zastavil jsem a otevřel zadní dvířka vozu. Sedadlo 
bylo prázdné, nikde nikdo - byl jsem na silnici úplně sám. 
Rychle jsem nasedl a sešlápl plyn až na doraz. Ani nevím, 
jak jsem k vám dojel...“. Záznam dále uvádí, že pan 
Buzzard nebyl opilý, ani pod vlivem drog či jiných haluci-
nogenních přípravků.

Pokud se vám stane jen něco podobného jako panu 
Buzzardovi, můžete být více než šťastní. Jsou totiž dal-
ší, mnohem horší varianty. Jedná se opět o autostopaře 
- přeludy, jenže s vražednými úmysly. Jako by s chutí 
a zcela účelově usilovaly o život řidiče, který díky jejich 
jednání může při rychlém zabrzdění auta dostat smyk 
a nikdy k cíli své cesty nedorazí.

Něco podobného se stalo jistému Abderrahmanovi 
Sennahovi, šéfkuchaři jednoho z předních londýnských 
hotelů, když se vracel ze své dovolené zpět do Londýna v  
červnu roku 1973.

Byla noc, navíc silnice se často zatáčela, a tak jel vel-
mi nízkou rychlostí. A to mu pravděpodobně zachránilo 
život, neboť se náhle v jedné ze zatáček objevila před jeho 
levým refl ektorem žena. Prudce zabrzdil a žena zmizela. 
V domnění, že ji zranil, vyběhl z auta, aby zjistil, co se 
stalo. Avšak silnice před kapotou jeho vozu byla prázd-
ná - auto samo se však v důsledku rychlého zabrzdění 
dostalo do protisměru. Sennah, hrůzou bez sebe, rychle 
sedl zpátky do vozu a stočil auto do svého směru. Měl 
obrovské štěstí, neboť vzápětí se ze zatáčky vyřítil rychlý 
sportovní vůz. A tak několik málo vteřin rozhodlo o životě 
obou řidičů.

Jiný druh stopařů-přízraků jakoby stále připomínal, 
co zlého se mu na silnici stalo. To byl případ policejní-
ho seržanta van Jaarsvelda a posléze i jistého Antona Le 
Grangeho. Oba jeli - v rozmezí několika měsíců - po jedné 
a téže silnici v blízkosti městečka Uniondale v Jihoafrické 
republice. A oba měli stejný zážitek - uviděli mladou ženu, 

která stopovala. Le Grange, který jel v malém džípu, ženě 
zastavil, ta nastoupila a sedla si na zadní sedadlo; ale než 
se jí stačil zeptat, kam jede, uslyšel, jak se zadní dveře 
vozu otevřely – otočil se, ale v autě už nikdo nebyl. Vypnul 
motor a vyšel z auta, ale nikde nikoho neviděl. Rozjel se 
tedy do Uniondalu, kde na policejní stanici vše vypověděl. 
Službu měl seržant van Jaarsveld, kterému se stejná věc 
přihodila o několik měsíců dříve. Spolu s 

Le Grangem nasedli do auta a jeli na místo, kde mla-
dou ženu oba poprvé uviděli. Jakmile zastavili, začalo se 
ze zadního sedadla ozývat příšerné kvílení, a když se oba 
vyděšení muži obrátili, viděli, jak žena-stopařka otevřela 
zadní dvířka vozu a zmizela. Zároveň utichly i ony strašné 
zvuky. Po návratu na stanici se seržant pustil do hledání 
v archivu, neboť mu tvář stopařky připadala povědomá. 
A nemýlil se. Jednalo se o jistou Marii Rouxovou, která 
před několika lety přišla o život při autohavárii právě tam, 
kde nyní stopovala.

Můžete namítnout, že se jedná o nahodilé případy, kte-
ré jsou ojedinělé a stávají se jednou za mnoho let. Avšak 
Kaliforňané Richard Beardsley a Rosemary Hankeyová 
byli jiného názoru, a proto po řadu let sbírali tyto přího-
dy nejen v rámci Spojených států, ale i v Evropě a Jižní 
Americe. Zjistili, že lidé o podivných příhodách, které se 
jim staly, často mlčí, neboť se bojí posměchu ostatních 
a pochyb o jejich duševním zdraví. Nicméně se jim poda-
řilo na základě výzkumů roztřídit stopaře-přízraky do tří 
kategorií:

1. Jedná se o přeludy, které nastoupí a řidiči udají 
adresu. Chvíli poté  zmizí. V případě, že se zvědavý řidič 
na uvedené adrese ptá po svém stopaři, s údivem  se 
dozví, že dotyčný je už řadu let po smrti.

2. a 3. Jedná se výhradně o ženy bez rozdílu stáří. 
Nasednou, ale než zmizí, vypůjčí si od řidiče - vždy je 
to muž - například kapesník či šálu. Půjčený doplněk se 
pak obvykle najde na okraji silnice. Jinou variantou je nej-
častěji  stará žena, která předtím, než zmizí,  předpoví 
neštěstí či konec světa.

Takže, uvidíte-li na silnici stopaře, dejte si pozor. Ne 
vždy se jedná o bytost z masa a kostí. Nebo, jak tvrdí 
psychoanalytik Carl C. Jung, naše naděje, obavy i pře-
svědčení dovedou každého z nás jednou do bodu, kdy se 
střetává reálný a paranormální svět a lze jen těžko rozlišit, 
kde jeden začíná a druhý končí. Ale - proč se to stává 
právě za volantem?

Podle zahraničních materiálů zpracovala 
 Mgr. Ivana Sůsová






