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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
     Další půl roku uteklo jako voda a máme před sebou 32. vydání Veselického Zpravodaje, který vychází  pravidelně.
V této uplynulé době došlo k některým novým jednáním  týkajících se splaškové kanalizace  v obci.
Stav splaškové kanalizace v současné době:
Dne 26. února 2009 se v kanceláři Obecního úřadu ve Veselici konalo zahájení územního řízení za účasti stavebního
úřadu v Dolním Bousově, projektové firmy-FIALA-PROJEKTY, zástupců obce Veselice   a majitelů pozemků, kteří jsou
dotčeny výstavbou hlavního řadu tlakové kanalizace v obci Veselice. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno
6.5. 2009.
V současné době ( první polovina května) dochází ještě k upřesnění některých bodů mezi projektantem a stavebním
úřadem. Projektová firma vypracovala návrh smlouvy mezi obcí Veselice a majitelem nemovitosti, kde bude vybudována
jímka, ve které bude umístěno čerpadlo a odtud povede výtlak do hlavního řadu kanalizace. Ke zřízení a provozování tohoto vodního díla bude předložena k podpisu dohoda, kde jsou stanoveny podmínky pro stavbu a provoz. Dalším krokem
v této akci bude zajištění finančních prostředků pro zdárný průběh celé stavby. Nedílnou součástí bude také výběrové
řízení stavební firmy. Tato stavba nebude jistě něco jednoduchého, ale musíme věřit ve zdárný konec celého projektu.
Celkový harmonogram realizace stavby  bude zveřejněn  po jeho upřesnění na internetových stránkách obce .
     Ještě bych se rád zmínil o vydávání našeho časopisu. Příprava k vytisknutí nespočívá jen na jedné schůzi redakční
rady, kde se rozhoduje o složení a pořadí článků a příspěvků do současného vydání a příprava dalšího čísla. Práce
s tímto spojené si mnozí ani neuvědomujeme - vytvoření osnovy náplně časopisu a následné získávání  podkladů  pro
jednotlivé články, ať již od konkrétních osob nebo ze zdrojů historických, ale i napsání článků o dění v obci. Dík patří
především předsedovi Redakční rady, panu ing. Jiřímu Camprovi , který je  tvůrcem osnovy, řady článků a spolu s panem
Navrátilem také korektury a konečné redakce Zpravodaje. Zároveň patří dík dopisovatelům  panu  R. Dufkovi a ostatním,
kteří včetně členů redakční rady, články Zpravodaje  tvoří. Tímto jim a celé redakční radě Veselického Zpravodaje děkuji
jménem obecního zastupitelstva za jejich práci ve svém volném čase.
Na dalších stránkách Zpravodaje se dočtete zajímavé články a zprávy právě z našeho místa a blízkého okolí.
S přicházejícím létem Vám přeji příjemně prožitou dovolenou a mnoho krásných chvil ať už je strávíte
s kým koliv a kdekoliv.

Za Obecní zastupitelstvo: Miroslav Pažout
Starosta obce Veselice

HOSPODAŘENÍ
OBCE V
A / ROZPOČET
V ROCE
2008 2008
Dne 27. března 2008 byl schválen rozpočet obce Veselice v celkové výši 1 046 040,00 Kč
A / ROZPOČET
V 2008byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet
a jeho součástí
byl
sestaven
vyrovnaný.
Dne 27. března 2008jako
byl schválen
rozpočet obce Veselice v celkové výši 1 046 040,00 Kč
a jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Hospodaření obce v roce 2008 skončilo přebytkem 533 922,36 Kč

TŘÍDA

1

2
3

ROZPOČET
(původní –
neupravený)

SKUTEČNOST

%
PLNĚNÍ
ROZP.

170 996,16
94 952,75
235 272,54
323 829,25
59 919,00
1 400,00
154 874,00
77 396,00
20 550,00
214 050,00

162,9
172,6
196,1
147,2
99,5
117,5
106,8
100,0
82,2,0
100,0

PŘÍJMY (všechny i neuvedené položky)
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Likvidace TKO – poplatky
Poplatek ze psů
Daň z nemovitosti
Popl. – odnětí poz. – funkce lesa
Vodné
2
Prodej pozemků
PŘÍJMY CELKEM (všechny, i neuvedené

105 000,00
55 000,00
120 000,00
220 000,00
60 190,00
1 200,00
145 000,00
77 396,00
25 000,00
214 050,00

2
3
SK.
2
3
5
6

Poplatek ze psů
Daň z nemovitosti
Popl. – odnětí poz. – funkce lesa
Vodné
Prodej pozemků
PŘÍJMY CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)
VÝDAJE
Pitná voda
Školy – příspěvek na provoz
SPOZ
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz TKO
PO – dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Volby do Zast. Středočeského kraje
Činnost místní správy
VÝDAJE CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)

1 200,00
145 000,00
77 396,00
25 000,00
214 050,00

1 400,00
154 874,00
77 396,00
20 550,00
214 050,00

117,5
106,8
100,0
82,2,0
100,0

1 046 040,00

1 413 109,12

135,1

70 500,00
50 000,00
5 000,00
62 000,00
70 000,00
40 000,00
132 000,00
11 701,00
144 540,00

46 851,60
51 273,00
4 567,00
55 717,10
71 370,00
18 237,00
143 352,00
11 701,00
426 732,00

66,5
102,5
91,3
89,9
102,0
46,8
108,6
100,0
289,3

1 046 040,00

879 139,51

84,0

Hospodaření obce v roce 2008 skončilo přebytkem 533 922,36 Kč

Během roku docházelo k rozpočtovým opatřením (celkem tři) podle aktuálních potřeb

jakk rozpočtovým
již bylo uvedeno
v č. 30
v rozpočtu
nebyly
zahrnuty
výdaje
na poplatky
za bylo uvedeBěhemfinancování),
roku docházelo
opatřením
(celkem
tři) podle
aktuálních
potřeb
financování),
jak již
půdy z nebyly
lesníhozahrnuty
fondu avýdaje
platba na
daně
za prodej
pozemků,
položky
činily
celkem
no v č.vyjmutí
30 v rozpočtu
poplatky
za vyjmutí
půdytyto
z lesního
fondu
a platba
daně za prodej
260
486,00
Kč.
pozemků, tyto položky činily celkem 260 486,00 Kč.

B / SKUTEČNOST
B / SKUTEČNOST
ROKU 2008 ROKU 2008
část
PříjmováPříjmová
část
Skutečné příjmy roku 2008 byly
1 413 061,87 Kč
příjmy
roku 2008 byly
z Skutečné
toho daňové
příjmy
1 132 311,62 Kč
z tohonedaňové
daňové
příjmy 48 199,25Kč
příjmy
nedaňové příjmy
přijaté dotace
17 501,00 Kč
přijaté dotace
kapitálové příjmy
214 050,00 Kč

1 413 061,87 Kč
1 132 311,62 Kč
48 199,25Kč
17 501,00 Kč
214 050,00 Kč

kapitálové příjmy

Třída 1 – daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona
č. 243/2000 Sb.
3
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí obci 100 % vybrané částky.
Třída 2 – nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a příjmy z úroků.
Třída 3 – kapitálové příjmy
Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků.
Třída 4 – přijaté dotace
V roce 2008 byla přijata dotace na správu a na uskutečnění voleb do Zastupitelstva středočeského kraje.
Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2008 byly
879 139,51 Kč
z toho běžné výdaje
831 539,51 Kč
kapitálové výdaje
47 600,00 Kč
		
Skupina 2
     
pitná voda – nákup materiálu, PHM pro provoz a údržbu, mzdové náklady na údržbu, platy za rozbory vody,
odvádění a čistění odpadních vod – náklady na projekt tlakové kanalizace
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Skupina 3
základní školy – příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů ZŠ v Dolním Bousově a Magistrátu města Mladá
Boleslav
      
záležitosti kultury – činnost SPOZ - jubilea a Mikulášská nadílka
     
veřejné osvětlení – náklady na elektrickou energii a opravy
     
sběr a svoz komunálních odpadů – faktury proplacené firmě COMPAG Ml. Boleslav
Skupina 5
PO - dobrovolná část – nákup materiálu a PHM, technická prohlídka a měření emisí na hasičském voze,
zdravotní prohlídky členů JSDH
Skupina 6
místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů, zdravotní pojištění náklady spojené s volbami
do Zastupitelstva středočeského kraje
     
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, sankce apod., poplatky KB
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VŠAK NEBYL K DNEŠNÍMU DNI (6. KVĚTNA 2009) DOSUD SCHVÁLEN.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2009 A JEHO PLNĚNÍ V I. ČTVRTLETÍ
Rozpočet
na rok
2009
a jeho
plnění za leden-březen
2009
Rozpočet
na rok 2009
a jeho
plnění
za leden-březen
2009

SKUTEČNOST
za 01-03/2009

%
PLNĚNÍ
ROZP.

175 000,00
95 000,00
235 000,00
325 000,00
65 000,00
1 500,00
155 000,00
25 000,00

60 996,72
33 419,30
47 988,19
83 251,06
41 980,00
1 110,00

34,9
35,2
20,4
25,6
64,6
74,0

24 795,00

99,2

1 122 500,00

304 575,63

27,1

7 890,00
36 700,00

15,8
8,6

7 150,00
9 294,00

13,0
10,9

23 892,00
77 171,36

16,5
45,4

164 909,36

14,7

ROZPOČET
TŘÍDA

1

2
SK.

5
6

PŘÍJMY (některé položky)
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Likvidace TKO – poplatky
Poplatek ze psů
Daň z nemovitosti
Vodné
PŘÍJMY CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)
VÝDAJE
Stavby – opravy autobusových čekáren
Pitná voda
Kanalizace
Školy – příspěvek na provoz
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz TKO
PO – dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
VÝDAJE CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)

65 000,00
50 000,00
427 500,00
55 000,00
55 000,00
85 000,00
50 000,00
145 000,00
170 000,00
1 122 500,00

V letošním roce počítáme s vysokými náklady na výstavbu kanalizace, v měsíci květnu byla uhrazena částka ve výši
V letošním roce počítáme s vysokými náklady na výstavbu kanalizace, v měsíci květnu byla
76 755,00 Kč za geodetické práce(ještě není uvedeno v tabulce).

uhrazena částka ve výši 76 755,00 Kč za geodetické práce(ještě není uvedeno v tabulce).
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Výsledky hospodaření Zemědělské a.s. Březno za rok 2008
Hospodářský rok 2008 v Zemědělské a.s. Březno byl opět rokem s kladným hospodářským výsledkem, i když druhá
polovina roku přinesla výsledky záporné. Přelom roku 2007 a roku 2008 naplňoval březenské zemědělce značným
optimismem, neboť ceny všech zemědělských komodit šly nahoru a dostávaly se na úroveň, která by zaručovala solidní rentabilitu a rozvoj podniku. Od pololetí 2008 však ceny celého produkovaného sortimentu začaly padat, přičemž
k největšímu poklesu došlo po žních u obilovin a řepky. Současně s tím ekonomiku podniku silně negativně ovlivňoval
značný růst cen všech vstupů, především pohonných látek, umělých hnojiv, energií, strojů a technologií. Konečného
kladného výsledku bylo pak dosaženo cestou intenzifikace výroby a vysoké produktivity práce.
Rostlinná produkce
Na podzim roku 2007 bylo zaseto720 ha pšenice (rok 2007: 571 ha), 210 ha ozimého ječmene (213 ha), 380 ha ozimé
řepky (390 ha). Na jaře 2008 bylo pak zaseto 35 ha jarního ječmene (rok 2007: 260 ha), 225 ha  kukuřice (236 ha),
240 ha vojtěško-trávy (174 ha), 65 ha cukrovky (57 ha) a 73 ha slunečnice. Výnosy jednotlivých komodit v tunách
byly srovnatelné s dobrými roky v minulosti. Rovněž pěstování krmných plodin bylo, co do kvantity i kvality, úspěšné.
V pěstování cukrovky pokračuje nízká rentabilita, což je příčinou nízkých osevů.
Živočišná výroba
Produkce mléka byla opět jednou z hlavních komodit živočišné výroby, která významně ovlivnila ekonomiku podniku.
V roce 2008 bylo dodáno 3 217 237 litrů mléka, což je o 6,3 % více než v roce 2007. Průměrná výkupní cena byla
8,49 Kč, což je o 1,2 % méně, než tomu bylo v roce 2007. Celá produkce mléka byla dodána do německé mlékárny
Müller. Přidělená mléčná kvóta byla opět překročena, za což však letos nebude penalizace. Současná mléčná kvóta činí
3 087 tis. kilogramů.
Stavy skotu
byly na konci roku 2008 tyto (v závorce stavy 2007): dojnice 402 ks (389), jalovice 267 ks (219), telata 203 ks (225),
býci 58 ks (140) plemenný býk 1 (1). Na jatky bylo v loňském roce dodáno (v závorce rok 2007):  115 ks (123) jatečních
krav o průměrné hmotnosti 458 kg/ks (393)  za 22,65 Kč/kg (29,39), 11 ks (19) jatečních jalovic o průměrné hmotnosti
514 kg/ks (420)  za 31,30 Kč/kg (30), 119 ks (92) jatečních býků o průměrné hmotnosti 709 kg/ks (598) za 38,33 Kč/
kg (39,36). Na vývoz bylo dodáno 166 ks (90) mléčných telat o průměrné váze 70 kg/ks (80) a průměrné realizační ceně  
48,90 Kč/kg (57,65) živé váhy. Produkce hovězího masa zůstává stále podceněna. Chov skotu má veliký význam nejen
pro produkci masa a mléka, ale nenahraditelná je rovněž její produkce organických hnojiv k udržení přirozené úrodnosti
půdy a zajištění rentability rostlinné výroby.
Chov prasat
byl k srpnu 2008 zcela utlumen, když byly vyskladněny poslední kategorie jatečních prasat. Chov prasnic a malých
prasátek byl ukončen již v roce 2007. Stav prasat ke konci roku 2008 byl nulový, v roce 2007 byl ještě 763 ks. Na jatka
bylo dodáno celkem 1 218 ks (2 205) o průměrné váze 118 kg/ks(114 ) a o prům.ceně 27,84 Kč/kg (28,44).
Investiční činnost
V investiční činnosti se podnik opětovně zaměřil na zvyšování produktivity práce a zrychlování pracovních operací.
Ve stavebních investicích došlo ke zvýšení skladovacích kapacit žňových komodit a bylo také zhotoveno aktivní roštové
větrání v seníku v Dlouhé Lhotě. Ve strojních investicích byly pořízeny tyto stroje: Sklízecí mlátička Claas Lexion 600,
Polní válce Cambridge 9 m, Samochodný postřikovač Hardi Twin 30 m, Podmítač Horsch Terano  6 m, Krmný vůz Kamzík,
Čerpací stanice na naftu, Traktorový návěs Krampe BB 700 a Traktorový návěs Krampe BB 800.
V červenci loňského roku došlo k významné změně hlavního akcionáře podniku. Od dosavadního akcionáře, firmy Technoexport a.s., odkoupila jeho majetkový podíl firma Agrofert a.s.  Tento nový většinový vlastník se již dlouhou dobu,
poměrně úspěšně, pohybuje v českém zemědělství a lze předpokládat, že přinese stabilizaci podniku a možnost jeho  
dalšího rozvoje.
Přejme všichni Zemědělské a.s. Březno hodně odvahy a síly ke zdárnému vyřešení všech dlouhodobých problémů a aby
se jim i nadále dařilo udržovat naši krajinu v dobrém stavu.

Z výroční zprávy Zemědělské a.s. Březno zpracoval Ing.Jiří Campr
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Vznik a zánik ovčína na Veselici
Pokud chceme zjistit informace o vzniku ovčářství na katastru obce Veselice, musíme se vrátit zpět o 300 let do historie.
V roce 1648 skončila třicetiletá válka, která přinesla lidem v naší zemi i ve všech sousedních státech jenom bídu
a utrpení. V některých okresech, po řadě násilných vojenských kontribucích, hrozil hladomor. Řada vesnic, gruntů a chalup v našem i libáňském regionu zcela zanikla. Sedláci neměli osivo k osevu, ani brambory k sadbě  a  dobytek i drůbež
se zčásti zachránily úkryty v okolních lesích.
V této pohnuté době se majitelem Kosteckého panství stal  bohatý šlechtic Heřman Černín z Chudenic a po něm hrabě  
Humprecht Jan Černín z Chudenic. Majitelem domousnického panství a obcí dvora Veselice se pak stali Rabínové z Rýzmburku. V této době Jan Petr z Rašína a po něm jeho syn Josef  Ignác, byli boleslavskými hejtmany. V této kritické
době tito šlechtici zabezpečili pro svá panství dovoz osiva a sadby brambor, a vzhledem k několika následným rokům
dobré úrody, byl odvrácen zcela jistý hladomor. Nedostatek potravin v městech však nadále trval a přirozeně vedl
ke zvyšování jejich cen. Šlechta proto v této době na svých panstvích rozšiřovala plochy pro zemědělskou výrobu, které
většinou pronajímala půlláníkům a větším chalupníkům. Nevyužité strmější svahy, ale i doliny kolem potůčků, jsou také
využívány a to hlavně pro spásání ovcemi. Postupně jsou také rozšiřovány početní stavy dobytka.
V tomto 17. století je na základě císařského patentu upravena doba robotních povinností. Pro jednu osobu byla stanovena na 52 dnů v roce. Obec Veselice v této době vysílala pro domousnické panství 3 x týdně 5 lidí. To současně
umožňovalo půlláníkům i chalupníkům dobré obhospodařováním svých, od šlechty  pronajatých, pozemků. Tato císařská
opatření se ukázala jako velice prozíravá, neboť postupně vedla ke zvyšování zemědělské výroby  a vedla ke zlepšování
postavení a životní úrovně lidí na venkově. O hovězí, jehněčí a ovčí maso, i o kůže a vlnu byl v této době všeobecného
nedostatku veliký zájem. Toto samozřejmě dále znásobovaly i další války, pokračující v různých teritoriích.
V roce 1785 odkoupili domousnické panství rytíři Půlpáni z Feldštejna. Ovčářství na Veselici se pak dále rozšiřovalo
a přispívalo k rozvoji řemeslné výroby v celém regionu.  Proto šlechta u veselického statku staví velký zděný ovčín a pro
baču také rodinný dome čp. 20 (dnes dům p.Josefa Kodrika staršího). Řada rodin na Veselici i v Domousnicích se v této
době věnuje také tkalcovství. Postupně vnikla v Domousnicích řemeslná výrobna vlněných punčoch. Dobytčí i ovčí kůže
byly prodá-vány koželužně v Dolním Bousově a využívány ševci k výrobě obuvi v Sobotce. Punčochárna v Domousnicích
dobře prosperovala a zaměstnávala desítky pracovníků. Její výrobky byly vyváženy až do Vídně. Rovněž ševcovská
výroba v Sobotce a později v Dolním Bousově se značně rozšířila. Další rozvoj ovčářství byl značně ovlivněn zrušením
roboty v roce 1848. Začal poměrně silný odchod lidí za prací do měst, kde byly lepší pracovní podmínky. Majitelé panství
pak mají nedostatek pracovníků a na rozsáhlých polnostech nejsou schopni samostatně hospodařit. Proto půdu postupně
prodávají půlláníkům, chalupníkům a také i bezzemkům na desetileté splátky nebo i za odpracování. V průběhu 50 let
se v celém zemědělství značně změnilo vlastnictví půdy. Na Veselici v roce 1885 odkoupil celý dvůr i se všemi polnostmi
od rytířů Půlpánů z Feldštejna bankéř Bedřich Förster, který jej po 10 letech prodal manželům Holuškovým z Bačalek.  
Tito noví majitelé veselický chov ovcí zrušili a pastviny v roce 1905 -1910 postupně odprodali obyvatelům obce. Dům
ovčáckého bači čp.20 odkoupila rodina Vondráčkova, která v něm žila do roku 1945.
V současné době pouze jen velká zděná budova části veselického dvora, v blízkosti návse, připomíná její bývalé využití.
Starší obyvatelé naší obce stále této budově říkají ovčín.

Rudolf Dufek, dopisovatel Zpravodaje

Ptactvo našeho blízkého okolí
Čejka chocholatá (Venellus Venellus)
Čejka je malý pták velikosti drozda a v letu křičívá „knihy! knihy...“ – ovšem
nikdy žádné nečte. Čejka byla donedávna četným ptákem v níže položených
lukách, okrajích mokřadů a rybníků. Vysoušením mokřadů a likvidací nížinných
luk rozoráváním, došlo k velkému úbytku tohoto druhu. Čejky byly nuceny
obsadit náhradní lokality – pole s ozimy, řepkou, jetelem, kukuřicí a podobně.
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I zde však jsou vysoké ztráty na snůškách působené vždy brzo z jara zemědělskou technikou, která je sice čím dále
výkonnější, ale vůči fauně čím dále bezohlednější. Čejka je tažný pták. Jeho zimoviště leží ve Francii a Španělsku.
Hlášeny jsou však také jedinci až ze severoafrického pobřeží z Maroka a Tunisu. Přílety na naše hnízdiště bývají v první
polovině března. Odlety začínají již během července.
Hnízdění probíhá na zemi od konce března do konce června. V hnízdě bývají 4 vejce a jejich inkubace trvá 21 – 29 dní.
Péče o mláďata v hnízdě i mimo něj do doby vzletnosti trvá 35 -  40 dní. U nás více jak polovina čejčích hnízd bývá
zničena a to nejen zemědělskou technikou, ale také jich hodně padne za oběť havranovitým ptákům, toulavým kočkám
a lasicovitým šelmám.
V ochraně čejek nás čeká velice náročná, zdlouhavá, ale důležitá práce. Jde o dlouhodobý úkol, jehož úspěšné zvládnutí
předpokládá těsnou spolupráci všech, kdo mají co do činění s biotopy čejkami obývanými.
Čejka je ohroženým druhem a od nás všech si zaslouží ochranu.
Josef Antoš, Řitonice

Významné výročí veselického rodáka
V letošním roce by se dožil 90 let veselický rodák, odborný učitel, pan Josef CHromovský. Narodil se v roce 1919
manželům Chromovským na Veselici čp. 11. Po vychození obecné školy v Řitonicích a měšťanské školy v Dolním
Bousově, pokračoval ve studiu na berounském učitelském ústavu, kde získal pedagogické vzdělání.
V roce 1942 byl totálně nasazen na práce v Polsku. Po skončené druhé světové války učil na základních školách
ve Václavicích a v Hrádku nad Nisou. Potom, až do svých šedesáti let, učil na měšťanské škole v Jičíně.  Po odchodu
do důchodu ještě řadu let učil na odborné škole v Dětenicích.
Po celou dobu svého života si uchoval vřelý vztah k rodné obci. Oblíbil si historii a často navštěvoval státní i církevní
archivy, kde získával rozsáhlé znalosti a informace. Má hlavní zásluhu na tom, že naše obec má ucelené záznamy o své
historii. V roce 1992 uvítal vydávání obecního časopisu „Veselák“. Redakční radě časopisu dal k dispozici své archivní
záznamy, které doplnil vlastními poznatky o naší obci a jejím okolí. Za to mu patří naše poděkování a vřelá vzpomínka.

Redakční rada

Jak vznikl název obce Bačalky
Obec Bačalky sousedící s naši obcí Veselice, v těsné blízkosti velkého lesa Křižánek, 6 km od města Libáň, leží na rozhraní Středočeského a Východočeského kraje. Nachází se v nadmořské výšce 374 m a rozkládá se podél silnice v délce
2 km. Obec v dnešní podobě vznikla sloučením s obcí Lično, které bylo provedeno v roce 1952.
O vzniku  názvu obce Bačalka je zachována tato legenda:
Na zdejší chudé pahorkatině a stráních pásali bačové stáda ovcí. Údajně lkali nad neúrodnou půdou a špatnými pastvinami a nad svým bídným životem. Tak vznikl  název  „Bača – lká“, později Bačalka.
V článku jsou využity vzpomínky a údaje paní J.Hazdrové z Bačalek.

Rudolf Dufek, dopisovatel Zpravodaje

Za zvěří našich polích, luk a lesů
Vydra říční (Ludra Ludra)                             
Tato šelma z čeledi lasicovitých se vyskytuje nejen v Evropě,   ale žije také
v Se-verní Americe a Asii. Je to po jezevci naše druhá největší lasicovitá šelma
s váhou až 15 kg   a   s   délkou až   1,3 m.   Jejím živlem   jsou čisté a bystré
vodní toky s dostatkem ryb. Vydra je k životu ve vodě dokonale přizpůsobena.
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Má hustou, hnědě zbarvenou kožešinu, která byla v minulosti velmi ceněna a stala se tak příčinou intenzivního lovu
a téměř jejího vyhubení. Velký vliv na její úbytek také měly znečistěné řeky a bezohledné zásahy lidí do jejího životního
prostředí. V lovu ryb vydrám pomáhají plovoucí blány mezi prsty, štíhlé, proudnicovité tělo a schopnost uzavírat nosní
i ušní otvory k zamezení vniku vody do těla. Pod vodou se vydra řídí nejenom zrakem, ale i hmatem pomocí hmatových
vousů, které má na  krátké, tuleni podobné tlamě. Vydří říje, tzv. kaňkování, probíhá téměř po celý rok (latentní utajená
březost) a trvá tedy 63 – 270 dní. Ve vrhu jsou obvykle 2 – 4 slepá mláďata, která dospívají až ve druhém roce svého
života, kdy se také osamostatňují.
Vydra obývá prostředí rybníků a řek, kde si v březích buduje jedno, či více doupat s vjezdy přímo do vody. Svůj lovecký
revír si vydra značkuje hromádkami trusu, který obsahuje zbytky ryb i jiných kořistí (kupř. raků a škeblí). Pokud je vydra
od mala v zajetí je krotká a je milým domácím zvířetem.
Já mohu pouze dodat, že jsem neslyšel o jejím výskytu v našem blízkém okolí.

Já mohu pouze dodat, že jsem neslyšel o jejím výskytu v našem blízkém okolí.
Miroslav Konývka -  hajný Záhuby

Miroslav Konývka - hajný Zá
Nový rybník

Nový rybník

Mezi obcemi Domousnice a Veselice vyrostla přes
letošní zimu nebývalá stavba. Místo zarostlé louky, plné
býlí a náletových dřevin, se zde přes letošní krátkou
zimu objevil krásný, ze všech stran vysvahovaný rybník
(velikost cca 2 hektary a hloubka u stavidla 4,5 m) se
sypanou, dobře hutněnou jílovou hrází a pěkným stavidlem; snad jen vodník tu chybí! Vznikl tak malebný
kousek krajiny, která jistě bude dobře sloužit jak lidem,
tak fauně i floře. Již dnes se tu objevují čápi, labutě,
volavky, zlaté kachničky a v nádrži jsou vysazeny ryby,
raci a škeble.
Dobrá věc se podařila a velice potřebný biotop již
začíná fungovat. Nebyla to však záležitost jednoduchá,
nebylo to jen tak! Myšlenka na zřízení tohoto rybníka vznikla v roce 1996, tedy před 13 lety, kdy pan Svoboda louku
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Ing.Jiří Campr

Šetřením policie Kopidlno, byl pachatel této trestné činnosti, ještě v průběhu dne zjištěn a vyslechnut.  Při své výpovědi
uvedl, že vozidlo vzal s úmyslem pouze se projet a poté je někde odstavit. Současně uvedl, že z vozidla nic neodcizil.
Po tomto výslechu bylo skutečně vozidlo nalezeno na popsaném místě. Po jeho předání majiteli, tj. do 14 hodin dne
12.3.2009, tento zjistil odcizení radiozesilovače, povinné výbavy a ještě dalších věci, vše v hodnotě přes 10 000 Kč.
Pachatel tohoto trestného činu ani odcizené věci, nebyly ještě do doby předávání této zprávy, zjištěny.  V šetření je však
pokračováno.
Z podkladu od  OO Policie ČR Mnichovo Hradiště z 20.4.2009 zpracoval Ing.Jiří Campr

Vzpomínka na mladá léta
Stalo se to za pěkného říjnového odpoledne v loňském roce, kdy krásně svítilo podzimní sluníčko. Seděla jsem venku
na lavičce, když mi bylo řečeno. že mne jde navštívit nějaký starší pán a že se mnou chce mluvit. Byla jsem velice
překvapena. Postarší pán přišel, pozdravil a říká, že pochází z Prahy a za dětských let jezdíval na Veselici do chaloupky,
která stála na vyvýšenině nad rybníčkem. Hned jsem si vzpomněla, vždyť to byl domek obchodníka pana Vaise, a s naši
rodinou to byly sousedé. Dlouho jsem se nerozmýšlela a říkám, nejste Vy Pavel, vnuk pana Vaise? Váš otec se jmenoval
Rudolf. Ano jsem Pavel, je mi již 87 let a přišel jsem se podívat do míst svého mládí; ale nevidím tu ani chaloupku, ani
rybníček pod ním, vše se moc změnilo. Je to již mnoho let. Vzpomínal, jak lezl jako malý chlapec na staré vrby kolem
rybníčku  a  řezal pruty na píšťalky. Jako děti jsme si spolu hrávali. když přijel k dědovi se svoji sestrou Hankou.V Libáni
měli příbuzné, sestru jeho otce Rudolfa. Dobře jsem ji znala, jeho teta se jmenovala Hermína, vdána za Gynsburka.
Měli dceru Jiřinu, která také jezdila k dědovi na Veselici. Byly jsme dobré kamarádky. Pan Pavel si dobře pamatoval
na zahradě na každý strom, a také na dědova koníka a vozík ve stodůlce.
Byli se také podívat v Mladé Boleslavi na hřbitově, kde má pochované příbuzné z maminčiny strany, která pocházela
z Husí Lhoty. Bylo mu 17 let, když utekl do Anglie a jako jediný z celé rodiny se zachránil. Dnes žije v Argentině a má
tam svoji rodinu. Jeho manželství trvalo 61 let, když mu v roce 2007  jeho žena zemřela.
Procestoval mnoho zemí a do Prahy přijel za kamarádem a spolu se vypravili na Veselici.Tak jsme společně poseděli
a o všem si pěkně popovídali
Potom odjížděli oba do Prahy s tím, že pan Pavel za pár dnů bude odlétat do Argentiny. Pocházel z majetné rodiny, jeho
rodiče měli velký obchod s látkami v Praze na Příkopech.

Marie Rýdlová

Informace z naší obce
1/    Prořez a kácení dřevin   podél veřejných komunikací a prostranství. V měsíci březnu prováděla firma“ RATMEZ“
prořezání stromů a vykácení náletových dřevin v prostoru pěšiny na Malou stranu přes Hasinstý potok. Tento prořez byl
nutný. Některé dřeviny již prorůstaly do elektrického vedení veřejného osvětlení. Vzniklo tím nebezpečí pro pěší, kteří
tento úsek cesty používají.
Přibližně ten samý čas provedli členové SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ve Veselici ořezání čtyř lip na návsi u sochy
Pany Marie. V zimním období byly také ořezány větve a odstraněny nálety v úseku vedení veřejného osvětlení od Rýdlových k Jakubcovým. Děkuji hasičům za tuto práci.
Na schůzi Obecního zastupitelstva jsou nejčastěji projednávány věci související s přípravou stavby tlakové kanalizace, provozem vodovodu ,vyhodnocením vzorků vody, které pro nás provádí Laboratoř- Zdravotní ústav se sídlem
v Kolíně. Odběry vody se provádí  4x do roka. Rozbory jsou v rozsahu - 3x krácené a 1x úplný, to  samozřejmě sleduje
Krajská hygienická stanice v Mladé Boleslavi na vlastní náklady. Zkoušený vzorek vody byl shledaný vyhovující.

Miroslav Pažout, Starosta obce Veselice
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2/ Novoroční pochod

provádí Laboratoř- ZdravotníPažout
ústav se
sídlem v Kolíně. Odběry vody se provádí 4x do
Miroslav
Rozbory jsou v rozsahu - 3x
krácené
a
úplný, to samozřejmě sleduje Krajská hygie
Starosta obce1xVeselice
stanice v Mladé Boleslavi na vlastní náklady. Zkoušený vzorek vody byl shledaný vyh

Novoroční pochod

Pažout Miroslav

V sobotu 3. ledna 2009 uspořádali naši   hasiči novoroční pochod
okolím
obce.
Starosta
obce
Veselice
Zúčastnilo se 28 občanů a 4 psi. Start i cíl byl před Veselickou hospůdkou.
Trasa měřilapochod
asi 7 km a vedla přes Křižánek na okraj sousední obce Bačalky, až
Novoroční
k patronu obce Veselice Sv. Janu. Zde se
účastníci posilnili, na ohníčku si opekli
uzeninu a po doplnění teplých tekutin se
pokračovalo do cíle.
Počasí se vydařilo, nálada byla skvělá
a na závěr si všichni společně popřáli, aby vykročili do nového roku tou správnou
nohou a tím správným směrem.

V sobotu 3.ledna 2009 uspořádali naši hasiči novoroční pochod okolím obce.Zúčastnilo se 28
občanů a 4 psi. Start i cíl byl před Veselickou hospůdkou.
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Kč + poštovné  749 Kč odběratelů mimo obec =  celkem  4 749,- Kč. Na výtisk připadá kolem 32 Kč. Členové redakční
rady včetně dopisovatelů veškerou práci vykonávají bezplatně. V současné  době může nastat  problém s vydáváním
tohoto časopisu a to proto, že skončí ve ztrátě a nebude možno v dalším vydávání pokračovat , což by jistě bylo škoda.
Z vydávaného počtu výtisků časopisu je zřejmé, že je o časopis, který Vás informuje o dění v obci a nejbližším okolí,  
zájem. Faktem zůstává, že někteří naši čtenáři přispívají na svůj časopis pravidelně a to zpravidla víc, než jsou náklady
na obdržený výtisk. Bohužel, někteří naši čtenáři nejenže nejsou pravidelnými přispěvateli, ale nepřispívají na časopis
vůbec nic. Cílem tohoto redakčního článku je upozornit všechny naše čtenáře na stav věcí takové, jaké jsou a na to, že
řešení máte ve svých rukách.
Redakční rada

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti v prosinci, jako už tradičně každý rok, pořádal Mikulášskou nadílku pro veselické děti. Děti
nám rostou a tak jsme byli svědky, i takové situace, že Mikuláš byl menší, než některé dítě. A to má Mikuláš nějakou
čepici!
V prosinci jsme popřáli paní Libuši Pokorné ke krásnému životnímu jubileu, paní Bukové k 87. narozeninám. Každý z nás
by si přál ,aby v takovém věku měl stejný elán a optimismus.
V letošním roce 4. ledna měla 80. narozeniny paní Marie Rýdlová (č,p, 47). Bohužel v lednu zemřela.
Paní Bulířová navštívila naši dlouholetou spoluobčanku a rodačku paní Marii Koubovou, která je v domově důchodců
v Mnichově Hradišti. Daří se jí dobře a je tam velice spokojená.
V dubnu oslavila paní Jana Cidlinová kulaté 80. narozeniny. Byli jsme také popřát a hezky jsme si povídali i s panem Cidlinou, který bohužel 1. května zemřel. Na místo brzké oslavy 86. narozenin jsme se bohužel 7. května s ním naposledy
rozloučili na místním hřbitově.
V nejbližší době půjdeme popřát panu Miloslavu Bulířovi, který 14. května slaví 60. narozeniny.
Chtěli bychom letos také připravit vítání občánků. Nejprve jsme neměli koho vítat. Nyní se v naší obci zadařilo. Máme
radost z každého nového veselického občánka. Jsme rádi, že budeme mít pro koho zase chystat karneval. Budeme se
těšit .
Za SPOZ Věra Pažoutová, Jarmila Bulířová

Vzpomínka na Josefa Pažouta
Dne 21.1. 2009 zemřel po dlouhé a těžké nemoci, pan Josef Pažout, ve věku nedožitých 85 let. Poslední rozloučení se
konalo dne 29.1.2009 v rodinném kruhu v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech. Pan Josef Pažout
dlouhou dobu obětavě pracoval pro naši obec. Byl kronikářem obce a také hodně pracoval pro náš časopis. Redakční
rada a zastupitelstvo obce si jeho práce velice váží. Prosíme o uctění jeho památky.

Redakční rada a Zastupitelstvo obce

Společenská kronika
Životní jubilea (1. 1. – 30. 6. 2009)
80 let
15. dubna- Cidlinová Jana, Veselice 40
65 let
23. června- Boukal Jan, Veselice 50
60 let
14.května- Bulíř Miloslav, Veselice 18

27. května-Červová Zuzana, Veselice
45 let		
16. března-Burdová Jana, Veselice 4
25 let		
1.června- Štěpanovský Martin, Veselice 10
20 let
9.června- Havránková Květa,Veselice 30

55 let		
21. února-Jakubcová Věra, Veselice 48
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Životní jubileum 90 let oslavili manželé Najmanovi z Veselice čp.39
1. ledna 2009   Marie Najmanová
6. ledna 2009   Jaroslav Najman
Narození nových občánků
29. 12. 2008  Šafrová Anna
17. 2. 2009   Karbanová Kateřina
1. 4. 2009   Dědek Adam
Noví obyvatelé obce
Růžena Nováková, Veselice 14
Pokorná Kristýna, Veselice 29
Pokorná Štěpánka, Veselice 29
Pokorný Ladislav, Veselice 29

Novomanželé
6. března 2009 uzavřeli sňatek  Růžena a Petr Novákovi ,
Veselice č.p. 14
Úmrtí
16.  ledna  2009    paní Marie Rýdlová, Veselice 47
21. ledna   2009    pan Josef Pažout, Veselice 15
1. května 2009      pan Pavel Cidlina,  Veslice 40
8. října    2008      paní Dana Srbová, Mladá Boleslav
4. února  2009      RNDr. Ludvík Herzán, Havlíčkův Brod
1. června 2009     pan František Chromovský, Bezno

Marcela Šafránková

Čtenářská rubrika
Blahopřání manželům Najmanovým. K významnému životnímu jubileu – krásným 90. letům -  ještě jednou
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí do dalších let
přejí dcery s rodinami
Poděkování
Děkuji srdečně zástupcům obce za  blahopřání, květiny, dar a milá slova k mým 80. narozeninám
Jana Cidlinová, Veselice 40
Děkujeme   Všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem, pradědečkem,
švagrem a strýcem panem Pavlem Cidlinou. Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka Jana Cidlinová, dcery a syn s rodinami

Na Zpravodaj přispěli od 6.11.2008 do 31.5.2009:
Jirovcovi, Runčíkovi, Pažout F. star., Novák P., Matoušková J., Křížová P., Šoltysovi, Maudrovi, Drobný, Ing. Doškářová V.,
Srb Z., Buková K., Kobzáňová M., Cidlinová J., ČSZ Přepeře, Cidlinová J., Pažoutová J., Pažoutová J. ml., Pažout  F. ml.,
Štěpanovská L., Pokorný Z., Haken J., Tomsovi Skyšíce, Konývkovi, Bohuslav V., Jansa V., Najman J.

Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje

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 autoři.
Prosíme o zasílání případných návrhů, příspěvků a připomínek na adresu:
Paní M.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 oficiální internetové stránce obce VESELICE:
www.veselice.e-obec.cz
Vydávání časopisu povoleno dokumentem Ministerstva kultury ČR ev.č.: MK-ČR-E-1844
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
V PŘEPEŘÍCH
294 04  DOLNÍ BOUSOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

8. VÝSTAVU JIŘIN, RŮŽÍ,
MEČÍKŮ A ZELENINY
29. A 01. SRPNA 2009 V JÍDELNĚ V PŘEPEŘÍCH
K PRODEJI I PODÍVÁNÍ SE PŘEDSTAVÍ SPECIALIZOVANÁ ZAHRADNICTVÍ
A PRODEJNÍ FIRMY
HLAVNÍ EXPOZICE VÝSTAVY:
- KVĚTY JIŘIN SVĚTOVÉHO SORTIMENTU ZE ZAHRADNICTVÍ BRZÁK SLOVEČ
- RŮŽE MANŽELŮ PELCOVÝCH ZE SOBOTKY
- MEČÍKY PANÍ JAMPÍLKOVÉ Z JIČÍNA
- ZELENINA ZE ŠLECHTITELSKÉ STANICE MORAVOSEED
ZE SVIJANSKÉHO ÚJEZDU-AGROZET CENTRUM
- MALÁ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A ZAHRADNICKÉ CENTRUM     
SUKORADY
PRODEJ POKOJOVÝCH KVĚTIN
VÝSTAVA BUDE DOPLNĚNA:
PRODEJEM MEDU, LÉČIVÝCH BYLIN, ČESNEKU, PROUTĚNÝCH KOŠÍKŮ
DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ, OVOCNÝCH VÍN A JINÉ
ZÚČASTNÍ SE I ŘEMESLA Z ČESKÉHO RÁJE

VÝSTAVA JE OTEVŘENA OD 9.00 DO 18.00 HODIN
V LOŇSKÉM ROCE VÝSTAVU NAVŠÍVILO 880 ÚČASTNÍKŮ - STÁVÁ SE TAK
SETKÁNÍM VŠECH ZAHRÁDKÁŘŮ A MILOVNÍKŮ PŘÍRODY

