ZPRAVODAJ

VESELICE
OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Slovo starosty obce
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Rozpočet a jeho plnění za leden až září 2008
Splašková tlaková kanalizace ve Veselici
Příběh, který by neměl zůstat zapomenutý
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Veselice
Ptactvo našeho blízkého okolí - Konipas bílý
Jak se kdysi žilo a pracovalo na sousedních Bačalkách
Za zvěří našich polích, luk a lesů - Liška obecná
Informace z činnosti SPOZ
Společenská kronika
Informace z Obecního úřadu
Rubrika našich čtenářů
Přispěvatelé na časopis
Přání redakční rady a zastupitelstva k Vánocům
a do roku 2009

prosinec 2008

31

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Máte v rukou již 31. vydání našeho Zpravodaje, který vychází v předvánočním období a bude dost času
v těch několika listech číst články členů Redakční rady a našich dopisovatelů.
Tímto upozorňuji, že každý čtenář může poslat svůj článek, názor či kritiku ke zveřejněným článkům v našem
Zpravodaji. Stále se hledá další člen Redakční rady. Má-li někdo zájem, nebo ví o někom, kdo by rád pracoval
v Redakční radě prosím kontaktujte kohokoli z Redakční rady nebo Obecního zastupitelstva.
Obecní úřad obdržel od TRANSCENTRUMBUS s.r.o. Kosmonosy návrh jízdního řádu pro spoj 260 890 Ml.Boleslav - Dlouhá Lhota-Libáň pro spoj 260 080 - Dolní Bousov - Rabakov – Dolní Bousov. Změny v časech
odjezdů autobusů nebudou asi až tak rozdílné, přesto bude dobré se s novým jízdním řádem seznámit. Jeho
platnost začíná 14.12.2008 a končí 12.12. 2009. Věřím, že přijaté změny nezpůsobí našim občanům žádné
vážnější těžkosti.
V příštím roce nás čeká vyšší platba za svoz komunálního odpadu, neboť ﬁrma COMPAG zdražila své služby;
zdražilo se ukládání odpadu na skládky. Před Obecním úřadem bude od nového roku přistaven, vedle kontejneru na plasty, také kontejner na sklo.
Závěrem přeji Vám všem k vánočním svátkům a do Nového roku hodně pevného zdraví, štěstí,
rodinné pohody a spokojenosti.

Za Obecní zastupitelstvo
Miroslav Pažout
Starosta obce Veselice

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE KONANÝCH VE
DNECH 17. A 18. ŘÍJNA 2008
počet hlasů
1
5
9
18
32
47
48
53

Komunistická strana Čech a Moravy
Středočeši
Nezávislí starostové pro kraj
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví

8
2
3
1
3
8
25
2

Počet voličů v oﬁciálním volebním seznamu 98
Rozdáno sad volebních lístků 85
Počet voličů 52
0devzdáno platných volebních lístků 52

Miroslav Pažout
Starosta obce Veselice
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ROZPOČET OBCE A JEHO PLNĚNÍ ZA LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2008
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105 000,00
55 000,00
120 000,00
220 000,00
60 190,00
1 200,00
145 000,00
25 000,00
214 050,00
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76 840,78
193 095,62
218 682,82
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1 335,00
97 267,00
15 900,00
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1 046 040,00
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140 000,00
81 500,00
180 000,00
50 000,00
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17 726,00
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Třída
1 – daňové příjmy - daně, kde správcem je ﬁnančnínemovitosti
úřad, výnosynepodléhá
ze všech sdílených
daní náleží obci
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podle
zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně. FÚ
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– 100
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pronájmu obchodu a pohostinství
převádí
obci
% vybrané částky
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Třída 2 – nedaňové příjmy – za odběr pitné vody, z pronájmu obchodu a pohostinství a příjmy z úroků
�������
– �����������������������������������������������
chatové
Třída
3 – kapitálové
příjmy - příjmy z prodeje pozemků v chatové
oblastioblasti
obce obce
Výdaje
Výdaje

Skupina 2

Skupina 2
- pitná voda – nákup materiálu, PHM pro provoz a údržbu, mzdové náklady na údržbu,
- pitná voda – nákup materiálu, PHM pro provoz a údržbu, mzdové náklady na údržbu, platby za rozbory vody
platby za rozbory vody
- kanalizace – záloha na zpracování projektu, kolky

- kanalizace – záloha na zpracování projektu, kolky

Skupina
Skupina3 3
základní
školy – příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů ZŠ v Dolním Bousově a Mladé Boleslavi
�����������������������������������������������������������������������������������������
rozhlas
– opravy
Boleslavi,
činnost
SPOZ
– příspěvek
rozhlas
– opravy

������������������������
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veřejné osvětlení – náklady na elektrickou energii a opravy
pohřebnictví – náklady na údržbu travních ploch,
sběr a svoz komunálních odpadů – faktury proplacené ﬁrmě COMPAG Ml. Boleslav
Skupina 5
Požární ochrana - dobrovolná část – nákup PHM, technická prohlídka a měření emisí na hasičském voze,
zdravotní prohlídky členů JSDH
Skupina 6
Zastupitelstvo obce – výdaje na odměny zastupitelů, cestovné,
Činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky mzdy nákup materiálu, DHDM,
tiskopisů, elektrická energie, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, zpracování dat, příspěvky do
svazku Mikroregion Dolnobousovsko, poplatky, poplatky KB.
K 30. září 2008 byly výrazně překročeny daňové příjmy s výjimkou daně z nemovitostí. Plánované náklady
jsou vydávány přiměřeně. Nebyly vydány položky na opravy místních komunikací a opravy autobusových
čekáren, kde se nepodařilo tyto akce z kapacitních důvodů realizovat. V kapitole pitná voda nebude rozpočet
taktéž naplněn – nebyl dokončen plánovaný odkup pozemku, na kterém je čerpací stanice. Dosud není zaplacen ani projekt kanalizace – chybí některá potřebná povolení majitelů dotčených pozemků.
Marcela Šafránková

SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE NA VESELICI
Jak jsem informoval v minulém čísle Zpravodaje o projektové dokumentaci tlakové kanalizace, že už se
podepisují dohody s majiteli pozemků, jichž se stavba tohoto díla dotýká, ještě jsem netušil , že nastane
nějaký problém. Ten se týká pozemku v naší obci, který je dědictvím po panu Waisovi. Je to prostor kolem
rybníka na Lhotkách. Vstoupili jsme do jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na
pracovišti v Mladé Boleslavi. Vedoucí úřadu paní Ing. Jiřina Novotná nám přislíbila pomoc vše zdárně vyřídit.
Poslala naši žádost na projednání k Okresnímu soudu v Jičíně, kam naše obec náležela za života pana Waise.
V archivu soudu se hledá zda ještě existuje někdo z dědiců. V případě , že se vlastník nenajde, rozhodne Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových tak, že dá souhlas ke stavbě a vstupu na pozemek. Věřím , že
se vše stihne vyřídit v blízké době tak, aby se mohlo zahájit řízení o stavebním povolení a provést všechna
další nutná jednání před vlastním zahájením této stavby.
Pažout Miroslav
Starosta obce Veselice

PŘÍBĚH, KTERÝ BY NEMĚL ZŮSTAT ZAPOMENUTÝ
Při psaní tohoto životního příběhu se musím navrátit do doby před 80 roky. Tehdy byl majitelem veselického
statku pan František Brodský. V prostoru pod lesem Křižánek nebyla dnešní chatová osada. Byl zde pouze
pískovcový lom patřící obci Veselice. V něm se dříve těžil kámen pro stavbu silnice z Domousnic, přes Veselici
do Libáně. Okolo vyrůstaly keře, břízky a další náletové dřeviny. Veselické děti sem chodily na obecní loučku
pást a koupat husy. Poblíž byl rybník, který vybudovali majitelé statku. Byl stále dobře udržován, chovaly se
v něm kaprovité ryby a každý rok byl loven.
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Tehdy byly žně v polovině a sekaly se otavy. Nad rybníkem, asi ve vzdálenosti 100m, sekali kosami louku
pro statek chalupník pan František Novotný a pan Josef Krupka. V tomto čase osmiletá Mařenka Banýrová,
se svým mladším bratrem Pepíčkem, (který ještě nechodil do školy), hnali hejno hus na pastvu k obecnímu
lomu. Byl horký letní den a malý hošík Banýrů se chvilku zdržel na hrázi rybníka a proutkem plašil malé rybky.
Dnes můžeme pouze hádat co přimělo pana Novotného,že na chvíli přestal sekat trávu a podíval se na hráz
rybníka. Otočil se k panu Krupkovi a řekl: “Josefe před chvílí byl na hrázi rybníka malý kluk a teď ho tam
nevidím, já se tam pro jistotu zajdu podívat“. Seběhl asi 100m až na hráz a díval se po hladině rybníka. Na
jednom místě uviděl vzduchové bublinky a spatřil potápějící se dětské tělíčko. Neváhal, skočil do vody pod
hráz a podařilo se mu hošíka vytáhnout na břeh. Položil ho na bříško a vylil mu vodu z úst i z nosu. Potom
jej uložil na záda a začal ho oživovat. To sem již přiběhl i pan Krupka. Po chvíli chlapec začal lapat po dechu
a postupně začal dýchat pravidelně a otevřel oči. Pan Novotný měl radostí slzy v očích. Řekl malému: “Kluku
jeden- Ty jsi měl ale štěstí, vždyť jsi se skoro utopil. Zasloužil bys pěkných pár na zadek. Tak utíkej za svoji
sestřičkou k lomu. Vraťte se hned domů, převlékni se a zalez do postýlky.“
Celou tuto událost popsal pan František Novotný (z č.p. 14 – dnes dům Lukešů) rodičům zachráněného
chlapce Banýrovům, když mu přišli poděkovat za jeho záchranu.

Podle jejich vyprávění tento šťastný životní příběh napsal Rudolf Dufek
Dopisovatel Zpravodaje

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELICE
Sbor dobrovolných hasičů Veselice nedoznal žádných změn, jak ve vedení sboru, tak i v počtu členů.
V současné době čítá celkem 7 hasiček a 10 hasičů. Loňský rok 2007 byla činnost sboru zakončena výroční
valnou hromadou, kde jsme vyhodnotili činnost a výsledky v požárním sportu. Dále byli všichni přítomní
seznámeni se zřízením zásahové jednotky obce, jejímž zřizovatelem je obec Veselice. Zásahová jednotka se
skládá z devíti členů. Členem zásahové jednotky může být občan obce, aniž by byl členem Sboru dobrovolných hasičů. Musí však splňovat zdravotní požadavky, protože prochází zdravotní prohlídkou, bez níž by neměl
vykonávat činnosti při zásahu.
V letošním roce 2008 jsme od krajského úřadu obdrželi dotaci na pracovní výstroj pro pět členů zásahové
jednotky. V měsíci dubnu provedl pan Kadeřábek, nezbytně nutné opravy a prohlídku naší hasičské cisterny,
která pak úspěšně prošla technickou kontrolou a emisní zkouškou. Za tuto dobrou práci mu tímto chci
poděkovat. V květnu jsme se zúčastnili okrskové schůze, která se konala v Řitonicích, kde byly dohodnuty
detaily organizace a pravidla pro okrskovou soutěž v požárním sportu.
Okrsková soutěž se konala ve Skyšicích dne 21.6.2008 za účasti jednoho družstva žen a sedmi družstev
mužů. Ve výborné atmosféře za krásného počasí, zvítězilo družstvo žen Veselice a družstvo mužů Ledce. Muži
Veselice obsadili čtvrté místo s malou ztrátou na vítěze. Zároveň chci všem veselickým hasičům a hasičkám,
rozhodčím i povzbuzujícím divákům poděkovat za jejich účast a podporu při tomto hasičském klání.
Před zimním obdobím vždy provádíme zazimování hasičské techniky, aby nedošlo k poškození následkem
mrazů na cisterně a hasičské stříkačce. Koncem roku, bude hasičský rok zakončen opět valnou hromadou,
kde zhodnotíme letošní výsledky a činnost Sboru dobrovolných hasičů.
Závěrem chci Všem aktivním členům poděkovat za práci a obětování volného času hasičskému dění. Všem
Veselákům přeji hodně zdraví, úspěchů, pohody a radosti v následujícím roce 2009.

Za Sbor dobrovolných hasičů
František Pažout
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KONIPAS BÍLÝ (MOTALICA ALBA)
Kdo by neznal našeho milého konipáska?
Vždyť snad ve střední Evropě není krajiny,
kde by se od jara do zimy nezdržoval.
Za mírné zimy se u nás odhodlá i k přezimování.
Konipas bílý se běžně vyskytuje od nejnižších
poloh až po horské oblasti. Ani míra vlastní
přirozenosti, ani ovlivnění krajiny člověkem,
ho nijak neomezuje. Vyskytuje se tak i v blízkosti lidských domovů.
Po příletu, již po začátku března, se začne ozývat z hřebene domovní střechy svým typickým “živliš živliš”.
Pobíháním a pocukáváním dlouhého ocásku i vrozenou důvěřivostí odjakživa přitahoval pozornost lidí a byl
považován za oblíbeného společníka.
Konipas hnízdí v jednotlivých párech. Umístění hnízd bývá rozmanité, převážně v polodutinách a výklencích
budov a různých konstrukcí, a také třeba i v hromadě dřeva.
Hnízdí 2 x ročně, přičemž první snůšky se objevují již začátkem dubna. Ve snůšce bývá 5-6 vajec. Mladí se
objevují po 12-13 dnech sezení. Po dalších 12-16 dnech opouštějí hnízdo
a zdržují se v okolí, přičemž rodiče je krmí ještě dalších 4-7 dní mimo hnízdo.
Konipas bílý je svému hnízdišti věrný a tak je běžné, že stejní jedinci se opakovaně vrací.
Podzimní tah probíhá již koncem srpna a vrcholí v říjnu. Ptáci zimují již v jižní Itálii, ve Španělsku a nejjižněji
až v severním Alžírsku.
Nejlepším způsobem ochrany tohoto ptačího druhu je zachování pestré krajiny, se zastoupením různých typů
prostředí, s dostatečnou nabídkou hnízdních příležitostí a také rozmanité potravy. Toto zatím, tento černo-bílý
ptáček, u nás má a tak zatím nehrozí jeho větší úbytek z naší fauny.
Josef Antoš
Řitonice

JAK SE KDYSI ŽILO A PRACOVALO NA SOUSEDNÍCH BAČALKÁCH
Je to již hezká řádka let, co vesnička Bačalky byla plná života, dětí, lidí, řemesel, kultury, zábavy a různých
spolků. Vesnička, která leží na dnešní hranici Východočeského a Středočeského kraje, je obklopena krásnými
lesy. Z jedné strany Viničkami a z druhé strany mohutným Křižánkem.
V obci bývalo mnoho řemesel a různých zaměstnání, což sice moc nevynášelo, ale každý zde našel alespoň
částečnou obživu.
V obci se nacházeli 3 skromné hostince, u Reslů, u Šolců a u paní Marie Pokorné. Byl zde i řezník pan Javůrek
s malým krámkem. Raritou byl “muzikální” holič pan J.Holý. Byli zde také tři ševci pan Bartoň, Banýr a pan
Folprecht, kteří měli vždy své učedníky. Nechyběli zde ani kovář pan Flemr, truhlář pan Blažek a kolář pan
Doškář. Také nechyběli ani hokynáři. Byli zde tři: pan V.Haken, pan Jansa a pan A.Maršík. Ti vykupovali od
hospodyň vajíčka, máslo, tvaroh, drůbež a jiné potraviny a na bryčkách je odváželi do měst na trh. Bylo zde
i několik zedníků, kteří denně docházeli pěšky na okolní stavby a na kolech dojížděli za prací až do Mladé
Boleslavi. Byli to pánové Podhajský, Žmolil, Vokál, Kobera a jiní. Soustružníkem dřeva byl pan A. Jirásko.
Několik mužů pracovalo také u dráhy. Byli to pánové A.Šolc, J.Jírovec a J.Dobiáš. Někteří muži pracovali také
v cukrovaru v Kopidlně. Obchody zde byly dva, paní Pokorné a pana Otty.
Byl zde i kapelník pan Kohout se svou všeobecně známou a oblíbenou kapelou, složenou z místních hudebníků,
u něhož se také vyučil budoucí dirigent hudby Hradní stráže pan Maršík.
Práce na silnicích vykonávali cestáři pan A.Srazil a pan J.Smrčka. Pan Soukal byl zase místním tesařem. Pan
Žmolil vyráběl košťata a páni Jírovec a Eršil zase pletli z proutí košíky. V zimě pak někteří muži chodili na
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sezónní práce do lesa na kácení stromů. Obec měla také svého poslíčka a bubeníka pana Havla, a po něm
pak pana Bašuse, kteří vyhlašovali různé zprávy a oznámení.
Většina občanů měla malá hospodářství. Velkých statků v obci nebylo. Větší usedlosti měli jen Blechové,
Kobera, Rudolf, Nešněra, Sobota a Novotný.
V obci byl také myslivecký spolek, který pečlivě dbal o stav zvěře a v zimě, mimo lovu, se věnoval také jejímu
dokrmování.
Byl zde také ochotnický spolek a často se hrávalo divadlo. Nadšenců pro tvorbu této kultury bylo mnoho: paní
M.Dobiášová, pánové Vojtíšek, Vejlupek, Limr a řada dalších.
Také zde byl dobrovolný sbor hasičů a svaz agrární mládeže.
V obci se také slavily pravidelné poutě, posvícení a náboženské svátky. V letních obdobích pravidelně přijížděl z Dětenic na kole pan Košvanec, který v malém přívěsu měl chladivou zmrzlinu, kterou prodával za
50 haléřů.
Obec měla také svého žebráka, pana Mikoláška, který jednou týdně celou obec obešel a měl přezdívku “Babinský”. Nechyběl ani ﬂašinetář pan Šlambor, který také každou neděli celou ves obešel.
V obci byla také škola, která měla i tři třídy. Řídícím byl pan Josef Kopecký a učiteéi byli A.Koudelka, R.Lang,
Jůza, M.Šolcová a řada dalších. Do školy docházelo i 100 dětí z Bačalek a z Lična. Na stavební úpravy a provoz školy občané přispívali ﬁnančními dary a různými sbírkami
Vesnička Bačalky byla celkově chudá avšak lidé v ní žili jako jedna rodina. Byli upřímní, přátelští, pracovití
a uměli se spolu radovat i sdílet smutek.

Ze vzpomínek J.Hazdrové zpracoval Ing.Jiří Campr

LIŠKA OBECNÁ (VULPES VULPES)
Liška obecná je naši nejznámější divokou psovitou
šelmou. Vyskytuje se nejenom v lesích a polích,
ale můžeme se s ní setkat v blízkosti vesnic i měst,
zkrátka všude tam, kde může objevit potravu. V naší
přírodě se vyskytují i různě barevné mutace lišek. Od světle
i tmavě rezavých až k černým, tzv. ”uhlířkám”. Na kožešinových
farmách se setkáváme i s liškami stříbrnými. Zimní liščí kožešina bývala velmi ceněna.
Myslivci i lesníci měli tak postaráno o dárky pro své nejbližší. Móda je však velmi vrtkavá a v současné době
o tyto kožešiny není zájem, takže zaniklo i mnoho kožešinových farem.
Obydlím lišek jsou nory, často opuštěné od jezevců. Liška, zejména v době kdy má mladé, nanosí spoustu kostí, jejichž páchnoucí zbytky se pak povalují kolem nory a lze tak spolehlivě rozpoznat, že tato je obsazena.
O mladé, kteří se rodí po 52 až 55 dnech březosti, se starají oba rodiče, kteří spolu žijí i několik let.
Myslivci v lišce vidí velkého škůdce drobné zvěře a proto ji hubí během celého roku. Já osobně upřednostňuji
zimní lov. Ještě souhlasím s norováním pomocí psů norníků, kdy se mladé lišky odloví, což je mnohem
humánnější, než zastřelit kojící matku a mladé pak nechat pojít hlady.
Za mnohem většího škůdce drobné zvěře považuji člověka s jeho automobilovou dopravou, široko záběrovou
zemědělskou technikou s vysokou pojezdovou rychlostí, před níž nemají šanci utéci ani dospělí jedinci, natož
mláďata zvířat. Velkým nebezpečím je onemocnění vzteklinou, kterou lišky nejčastěji přenášejí. V současné
době se letecky rozhazují orální vakcíny proti vzteklině, takže se tato nemoc vyskytuje již méně. Já osobně, za
celou dobu, co jsem na Křižánku, tj. téměř 30 let, jsem se nesetkal s jediným případem vztekliny. Zastávám
proto názor, že liška obecná do naší přírody patří; je pouze potřeba udržovat její stavy v rozumné výši.
Miloslav Konývka
hajný - Záhuby
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INFORMACE Z ČINNOSTI SPOZ
V době od minulého vydání veselického Zpravodaje jsme navštívili a předali dárkové balíčky občanům, kteří
v tomto období oslavili svá významná životní jubilea.
Krásné 91. narozeniny oslavila paní Marie Rýdlová.
V den svých 85. narozenin si pan Pavel Cidlina zanotoval při posezení s rodinou, za doprovodu harmoniky
pana Hurského z Dolního Bousova.
70 let oslavila paní Marie Tauchmanová.
Nevšední zážitek nás čekal u Pažoutů, kde pro oslavenkyni, paní Věru, přijel kočár tažený koněm a provezl ji
po Veselici.
Pan Josef Polák oslavil 65 let svého života.
Pan František Pažout 60 let.
Paní Hana Runčíková 50 let.
Posledním oslavencem byl pan František Bucek, který oslavil 65 let.
Všem ještě jednou moc blahopřejeme a děkujeme za milé a upřímné přijetí.

Za SPOZ Bulířová Jarmila
Pažoutová Věra

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea (30.6.- 31.12.2008)
80 let
25. 12.-Pokorná Libuše,Veselice 29
70 let
25. 8. -Tauchmanová Marie, Veselice 13
65 let
1. 10.-Polák Josef, Veselice 46
3. 11.-Bucek František, Veselice 38
60 let
25. 8.-Pažout František, Veselice 52
55 let
22. 11.- Cidlina Pavel,Veselice 61

50 let
17.7. Ing.Runčíková Hana, Veselice 54
35 let
20.10. Jakubec Radek, Veselice 65
30 let
16.9. Šulc Marcel, Veselice 17
25 let
18.10. Burda Vladimír, Veselice 4
15 let
4.11.Novák Michal, Veselice 12

Noví obyvatelé naší obce:
Brzobohatý František,Veselice 3

Marcela Šafránková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
K 2. 11. 2008 nemá uhrazen poplatek za likvidaci a svoz TKO celkem 5 občanů, z toho čtyři majitelé
rekreačních objektů. Poplatek dosud uhradilo 93,6 % plátců, což je oproti minulým letům značný úspěch.
Poplatek za psa nemají uhrazen 3 občané.
Od 1.ledna 2009 bude platit nová smlouva o odvozu a likvidaci TKO a také dojde i k navýšení ceny za tyto
služby. Poplatek pro rok 2009 na jednu osobu s trvalým pobytem nebo objekt určený k rekreaci činí 415 Kč.
Marcela Šafránková
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RUBRIKA NAŠICH ČTENÁŘŮ
Děkuji srdečně zástupcům obce Jáře Bulířové a Zdeně Oudrnické za dárek, květiny, blahopřání a milá slova
k mým 91. narozeninám. Vše mě bylo moc milé.
Marie Rýdlová Veselice 28
*****
Dne 9. září 2008 uplynulo 25 let od úmrtí paní Marie Klabanové, rozené Halamové. 27. listopadu by se naše
maminka a babička dožila 95 let.
Vzpomínají dcery Jana a Petr
*****
Dne 9. října uplynulo 20 let od smrti pana Ladislava Šolce z Veselice č p. 50. Kdo jste ho znali, vzpomeňte,
prosím, s námi. Děkujeme.
Vzpomíná manželka Zdena Šolcová s dětmi a jejich rodinami.
*****
Dne 23. dubna 2008 zemřel ve věku 69 let pan Václav Brodský, rodák z Veselice.
Stále vzpomínají sourozenci
*****
Dne 5.11.2008 zemřela paní Hejnová Marie, rozená Hamáčková, v nedožitých 85.letech.
Vzpomíná sestra Anna Hejnová
*****
Pozdrav od pana Svatopluka Brodského:
Vyřizuji pozdravy od mého tchána a Vašeho rodáka pana Svatopluka Brodského, který bydlí v Chrastavě.
Děkuje hlavně paní Šafránkové za zasílání Vašeho obecního Zpravodaje a prosí o jeho stálé zasílání. K pokrytí
výdajů prosím zašlete kontakt, rád pošlu příspěvek..
S pozdravem JUDr. Vladimír Mühlfeit, Litoměřice

PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS
Na Zpravodaj přispěli (9. 6. – 5. 11. 2008):
Ing.M. Halama, Stádníkovi, Konývková Eva, Haken J., Pavlíček Josef, Matoušek Ladislav, Chromovský
František, Pokorný Ladislav, Pokorná Libuše, Matějková Marie, Tauchmanová Marie, Fischer Pavel, Fischer
Karel, Nitscheová Marta, Šafr Jaroslav, Hejnová Marie, Hejnová Anna, Klabanová Eva, Drahorádovi, Rýdlová
Marie (Veselice 28), Šolcová Zdena, Brodská Jana, Jansovi, Pažout Josef, ing. Campr Jiří, Campr Josef, Bucek
František, Bohuslav Václav, Pažout František st., Bucek Vladislav.
Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje!

PŘÁNÍ REDAKČNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE K SVÁTKŮM VÁNOČNÍM
A DO NOVÉHO ROKU 2009
31. vydání Zpravodaje se dostává do Vašich domovů v době před koncem roku, kdy zapomínáme na starosti všedních dnů a kdy jsme ovlivňováni neodolatelnou atmosférou vánočních příprav – obdobím Adventu.
Adventní kalendář pro tento rok 2008 je následující:
30. listopadu - První neděle adventní
7. prosince - Druhá neděle adventní
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�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
14. prosince - Třetí neděle adventní
�������������������������������������je následující:
21.
prosince - Čtvrtá neděle adventní
��������������������������������������
7. prosince
p�������������������������������
24.
- Štědrý den
������������������������������������
25. prosince - První svátek vánoční - Narození Páně, Boží hod vánoční
�������������������������������������
26.
prosince - Druhý svátek vánoční - sv. Štěpán
�������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

Advent
zahrnuje přibližně 4 týdny před Štědrým dnem
a začíná vždy v neděli, která je nejblíže ke dni svátku
sv. Ondřeje (30. listopadu). Každý rok se tak začátek
Adventu mění. První zmínky o církevním adventu
pocházejí ze 4.století z Francie a Španělska. V době
vrcholného středověku Advent patřil v celé křesťanské
Evropě k základním prvkům celého liturgického cyklu. První adventní nedělí dodnes začíná církevní liturgický rok. Věřící křesťané očekávají příchod Mesiáše,
tedy připravují se na oslavy narození Ježíše i na jeho
druhý
příchod na svět. Odtud také pochází slovo advent (adventus - příchod).
Advent����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Zvyky
a kouzla
���������������������������������������������������������������������������������������������������
mají
původ v pohanských dobách a jsou součástí období Adventu.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jsou
spojovány se snahou nahlédnout do budoucnosti a z různých znamení vyčíst svůj osud. Jsou jich
������������������������������������������������������������������������������������������������������

desítky, a to ať krajové nebo místní a přenášejí se z generace na generaci. Jsou většinou známé ale zajíZvyky a kouzla
mavý
je starý slovanský zvyk, téměř zapomenutý, kdy si staří Slované mazali na Štědrý den tváře medem
��������������������������������������������������������������
aJsou
to jim
mělo zajistit,
že po
celý příští
je budoua mít
všichni rádi.
spojovány
se snahou
nahlédnout
do rok
budoucnosti
z����������������������������������
��������������������������������������������������������������� generace na generaci. Jsou
�������������������������������������������������������������������������������������������
Vánočka
�������������������������������������������������������������������������������������������
Je jednou z nepostradatelných součástí vánočního stolu.
všichni rádi.
Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16.
století
a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo
�������
Je
jednou
z��������������������������������������������
calta a někde
se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními - pletenice, pletánka,
�����������������������������
v�������������
doby.Dříve
Prvnívánočku
zmínka o��������
štědrovnice, štědrovečernice, udržela
štricka,se
štrucla,
žemle, dnešní
ceplík atd.
mohli péct pouze cechovje z 16. století a�������������������������������������������� minulosti byla pojmenována
ní řemeslníci - pekaři. Od 18.století si je začali lidé péci doma sami. První z doma upečených vánoček
jako húska nebo calta a��������� v�����������������������������������������
měl
dostat hospodář,
aby ����������������������������������������štricka,
se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka štrucla,
se na závěr
pojmenováními
- pletenice,
žemle,štědrovečerní večeře
rozkrájela.
Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé
��������������������������������������������������������������������������������������������
síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a jejím pečení také
udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku,
11
neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo zapékání
mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo
natržená vánočka věštila nezdar.

Vánoce –zamyšlení
Vánoce jsou o tradicích, zvycích a víře. O drobných dárcích kupovaných s láskou a s přáním, aby udělaly
takovou radost s jakou energií byly vybírány (takové dárky potěší nejvíce).
Je to zároveň období před koncem roku - doba která nutí k zamyšlení o životě, jak žijeme, jak jsme
vychovali a do života připravili naše děti. Třeba také o tom, jak se snažíme pro děti dělat jen to nejlepší
a jak jim tím škodíme. O tom, co jsme dostali od rodičů a předali dětem. O tom jaká je doba, jací jsou
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dnešní děti a jací jsme my. Z našeho života se často vytrácí víra v dobro a přátelství, úcta ke stáří,
k tradicím a hodnotám a také i naděje, že ráno opět vyjde slunce a že život může být lepší. Skutečná
pokora se stává velkou vzácností.
Říká se, že investice do budoucna jsou naše děti. Je jen na nás, jak je do toho životního shonu a kvasu
připravíme. Děti často hledají vzory „v oblacích a hvězdách“. Máme pocit, že nás přehlíží, že naše dobře
míněné rady jsou marné. Tváří se jako světa znalí a na nás nedají a my máme starost jestli jsme pro
dobrou výchovu udělali vše. Oni však naše rady podvědomě zaznamenávají a dáváme jim každodenní
vzor. Nepřiznají to, tak jako ani my jme to nepřiznávali našim rodičům a snili jsme sen o ideálech,
úspěchu a vznášeli se v oblacích. Po dopadu na zem jsme najednou našli ta slova, která jsme vnímali jen
podvědomě, ta moudra co platí po staletí, ta slova, která člověk pochopí až časem. Zato co jsme, vždy
vděčíme svým rodičům a osud našich dětí je také pouze v našich rukách.
Žijme a vychovávejme své děti s vírou v dobro a přátelství, s úctou ke stáří a přispívejme každý svým
chováním k vzájemnému pochopení, úctě a pokoře. Tento vklad není zbytečný; jednou jej ocení zase při
výchově svých dětí.
Dovolte nám, milý čtenáři, popřát Vám krásné a pohodové prožití období vánočních svátků
a v Novém roce 2009 hlavně zdraví, štěstí a spokojenost a také splnění všech Vašich přání
a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.

Redakční rada a zastupitelstvo obce

Zpravodaj Veselice vydává Místní zastupitelstvo obce
Redakční rada pracuje ve složení:
Předseda Ing. Jiří Campr
Členové:
M. Pažout, F. Pažout, F. Navrátil, J. Bulířová, Z. Oudrnická, M. Šafránková, J. Šoltys
Dopisovatel R. Dufek.

Zpravodaj vychází dvakrát ročně a je dodáván zdarma. Za obsah článků odpovídají jejich autoři.
Prosíme o zasílání případných návrhů, příspěvků, připomínek a darů na adresu:
Marcela Šafránková, Veselice č.p. 8, PSČ 294 04 Dolní Bousov.
Redakční radu můžete kontaktovat elektronicky na adrese:
E-mail: obecveselice@seznam.cz
Aktuální informace o obci můžete získat na internetové stránce:
Oﬁciální stránky obce VESELICE: www.veselice.e-obec.cz
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