ZPRAVODAJ

VESELICE
OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15 .
16 .
17.

Slovo starosty obce
Hospodaření obce za 1-9/2009
Stav ve výstavbě splaškové kanalizace
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Zpráva z naší obce a okolí za rok 2009
Černá kronika obce
Ptactvo našeho blízkého okolí ( Volavka popelavá)
Cesty a cestičky kolem naší vesničky
Za zvěří našich polí, luk a lesů ( Plch lesní)
Informace z naší obce.
Informace z Obecního úřadu.
Z činnosti SPOZ.
Čtenářské dopisy.
Společenská kronika.
Přispěvatelé na časopis.
Vánoční úvaha a přání RR k Vánocům a Novému roku.
Tiráž

prosinec 2009

33

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jak ten čas utíká, máme tu opět konec roku a s ním i další vydání našeho časopisu Zpravodaj Veselice.
V uplynulém období se kolem nás událo mnoho zajímavého. Některé věci si mnozí z nás ani neuvědomují; například
v létě přišla nabídka na zřízení CzechPOINTU. Tuto novinku obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo. Na projekt
byla poskytnuta finanční dotace ve výši 93 927 Kč. Výběrovým řízením bylo osloveno pět firem, ze kterých byla vybrána
nabídka firmy Autocont CZ a.s. Tato firma byla vybrána nejen pro kvalitní nabízené zařízení, ale také vzhledem k pětileté
záruce a servisu. Celková hodnota tohoto vybavení je vyčíslena na 82 927 Kč, přičemž rozdíl je nutné vrátit. Toto zařízení
bude samozřejmě dostupné všem občanům za doprovodu příslušné obsluhy z Obecního úřadu .
Jedná se o Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Tedy CzechPOINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan-veřejná správa. CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa tak, aby „obíhala data a ne občan“.
Co konkrétně CzechPOINT občanům poskytuje:
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis ze živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis bodového hodnocení
- seznam kvalifikovaných dodavatelů
- insolvenční rejstřík
- registr účastníků provozu MA ISOH
Věřím, že CzechPOINT bude celé veřejnosti sloužit k plné spokojenosti, bez poruch a nepříjemností.
S blížícím se koncem roku přicházejí také vánoční svátky, které si přejeme všichni prožít ve zdraví, pohodě a v klidném
soužití nás všech, kteří se v naší obci potkáváme.
Do nového roku 2010 Vám všem přeji hodně pevného zdraví, spokojenosti, mnoho osobních úspěchů
a rodinné pohody.

Miroslav Pažout
starosta obce Veselice

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA 1 – 9 / 2009
Třída 1 – daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílený daní náleží obci podle zákona
č. 243/2000 Sb.
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
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VÝDAJOVÁ ČÁST
Skupina 2
pitná voda – nákup materiálu, PHM pro provoz a údržbu, mzdové náklady na údržbu, za rozbory vody, odvádění
a čistění odpadních vod – náklady na projekt tlakové kanalizace
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 Mladá 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 Dolnobousovsko, poplatky a sankce
bankovní poplatky KB

ROZPOČET NA ROK 2009 A JEHO PLNĚNÍ ZA 1.– 9. 2009
ROZPOČET NA ROK 2009 A JEHO PLNĚNÍ ZA 1.– 9. 2009

třída

1

2

SK.

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
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PO – dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
VÝDAJE CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)

ROZPOČET
SKUTEČNOST
/ROZPOČET PO
ZA 1.- 9.2009
ZMĚNÁCH
175 000,00
95 000,00
235 000,00
325 000,00
65 000,00
1 500,00
155 000,00
25 000,00/
45 000,00
1 122 500,00/
1 239 656,00
65 000,00
50 000,00/
53 000,00
427 500,00/
428 993,00
55 000,00
55 000,00
85 000,00/
109 990,00
50 000,00
145 000,00
170 000,00
1 122 500,00/
1 162 401,00

%
PLNĚNÍ
ROZP.

150 122,72
141 525,30
162 708,19
254 090,06
57 322,00
1 350,00
109 270,17

85,8
149,00
69,2
78,2
88,2
90,0
70,5

40 485,00

90,0

1 052 672,84

84,9

39 487,00

74,5

114 948,00

26,8

19 478,00
25 284,00

35,4
46,0

49 368,00

44,9

3 260,00
95 568,00
102 290,30

6,5
65,9
60,2

493 892,30

42,5
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V letošním roce bylo počítáno s vysokými náklady na výstavbu kanalizace, které však
stejně jako oprava autobusových čekáren dosud nebyly realizovány.

V letošním roce bylo počítáno s vysokými náklady na výstavbu kanalizace, které však stejně jako oprava autobusových
čekáren dosud nebyly realizovány.
Marcela Šafránková

STAV VE VÝSTAVBĚ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Další kroky ke kanalizaci
V současné době, v polovině listopadu se uzavírá podepisování dohod s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení
stavby a jejího provozu. Nad touto dohodou se někteří dost dlouho rozhodovali, ovšem nastal čas, kdy je třeba zahájit
další jednání pro stavební povolení a vodoprávní řízení, které je nutné k podání žádosti o finanční dotaci na tak velkou
akci, jako je vybudování tlakové kanalizace. Na tuto kanalizaci se napojí 48 domovních přípojek. Jsou však i majitelé,
kteří napojení na kanalizaci nechtějí. Jde většinou o starší, málo obývané nemovitosti. Je to od nich velice nerozumné,
neboť likvidace individuálních splašků soukromou firmou je nejen problematické, ale také velice nákladné.
V brzké době proběhne výběrové řízení na zhotovitele této tlakové kanalizace a současně začne velice důležité a náročné
jednání o zajištění finanční dotace. Pokud vše dobře dopadne, pak výstavba začne na jaře příštího roku.

Za Obecní zastupitelstvo Veselice
Miroslav Pažout - starosta obce

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELICE
Sbor dobrovolných hasičů Veselice zakončil rok 2008 výroční valnou hromadou, která se konala začátkem prosince
v sále „Veselické hospůdky“ za účasti hasičů, hasiček a pozvaných hostů. Na výroční valné hromadě byly vyhodnoceny
výsledky a činnost za rok 2008 a seznámení s úkoly pro rok 2009. Zároveň zde padl návrh na uskutečnění novoročního
pochodu po okolí naší obce. Dne 3. ledna se tento pochod uskutečnil za účasti 28 občanů, když start byl ve 13 .00 hod
od Obecního úřadu a trasa vedla cestou k Boru, pak podél lesa ke Křižánku, dále kolem Hraběnčiny studánky a odtud
cestou do Bačalek. Z Bačalek se šlo až k soše sv. Jána, kde proběhlo občerstvení v podobě opékání vuřtů a klobás. Od
sv. Jána jsme zakončili cestu opět u Obecního úřadu.
V měsíci dubnu probíhala oprava a příprava hasičské cisterny na STK. Auto prošlo technickou prohlídkou jen s běžnými
závadami.
Počátkem května a začátkem září pořádal Obecní úřad ve spolupráci s hasiči pouťové a posvícenské posezení při
hudbě v podání pana Bohatého z Petkov. Koncem dubna a začátkem června proběhly dvě okrskové schůze za účelem
organizační přípravy na následující hasičskou soutěž dobrovolných hasičů v požárním sportu. Soutěž se konala v Domousnicích 20. června se začátkem od 13.00 hodin. Celkem se tohoto klání zúčastnilo 7 družstev mužů z pěti sborů
a dvou družstev žen. Poprvé v historii sboru Veselice se nám podařilo sestavit dvě družstva mužů a jedno družstvo
žen. Ženy se umístily na druhém místě za Řitonicemi. V soutěži mužů zvítězilo družstvo z Ledců před Domousnicemi
a prvním družstvem Veselice. Druhé družstvo Veselice skončilo těsně na šestém místě. Soutěž byla velice vyrovnaná,
o pořadí rozhodovaly jen vteřinky.
Za účast a reprezentaci obce děkuji všem zúčastněným hasičům, hasičkám a divákům, kteří přišli naše hasiče podpořit.
Dne 12.9. 2009 starosta obce vyhlásil v 16.00 hodin cvičný poplach s výjezdem k místu určenému v chatové oblasti.
K Obecnímu úřadu se do 15 minut po vyhlášení sešlo 13 hasičů, kteří společně odjeli k chatové oblasti, kde došlo
k rozbalení veškerých hadic a čerpání vody cisternou z rybníka přes hasičskou stříkačku zpět do rybníka. Též byly zkontrolovány hadice a zároveň vadné byly vyřazeny.
Obecní úřad organizoval brigády, na kterých se významnou činností podíleli zdejší hasiči. Koncem zimy jsme prořezávali
stromy na návsi, v červenci jsme prováděli čištění vodojemu a odvzdušnění vodovodu.
Krajský úřad Středočeského kraje poskytl dotaci na zakoupení pěti pracovních obleků pro hasiče ze zásahové jednotky
obce. Na okrskové schůzi konané dne 31.10.2009 v Ledcích byla vyhodnocena činnost našeho okrsku a podány informace ze zasedání okresního shromáždění SDH. Do konce ledna musí proběhnout výroční valné hromady jednotlivých
sborů a dne 27.2.2010 bude valná hromada okrsku, která se bude konat v Ledcích.
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Zároveň bych chtěl všechny hasiče pozvat na výroční valnou hromadu( termín bude upřesněn) a poděkovat všem, kteří
se podíleli na činnosti sboru. Závěrem přeji Všem hasičům a občanům obce hodně zdraví, spokojenosti, dobrou náladu
v roce 2010.
Za Sbor dobrovolných hasičů
František Pažout

ZPRÁVA Z NAŠÍ OBCE A OKOLÍ ZA ROK 2009
- Silná vichřice se 23. července 2009 přehnala též nad naší obcí. Způsobila výpadek elektrické rozvodné sítě, který se
podařilo odstranit až po 37 hodinách. Veliké škody vznikly zejména v polesí Křižánek a v porostu chatové osady. Polomy
lesních stromů se budou odstraňovat ještě v příštím roce.
- Nové autobusy nasazené na trase Mladá Boleslav – Veselice – Libáň, zlepšily pohodlí občanů při cestě do zaměstnání.
Doprava dětí do školy v Dolním Bousově a zpět je dobře zabezpečená.
- Zdravotnické zabezpečení na Dolnobousovsku se zkvalitnilo. Zdravotní středisko v Dolním Bousově v současnosti disponuje kromě obvodních lékařů i řadou lékařů specialistů. Rovněž lékárna plně zajišťuje potřeby občanů.
- Digitalizace televizní přenosové sítě Středočeského kraje je ukončena. Občané naší obce musí v současnosti již
používat u televizorů přístroje CT Box, nebo satelity.
- V měsíci říjnu 2009 byla v naší obci provedena oprava kabelů telefonní sítě a výměna části starých dřevěných sloupů
vedení.
- Poštovní služby jsou dobře zajištěny automobilovou dopravou. Peněžní a další poštovní služby zabezpečuje Poštovní
úřad v Domousnicích, nebo v Dolním Bousově.
- Odvoz odpadů z naší obce na dobré úrovni provádí firma Compaq Mladá Boleslav. Je zabezpečen i odvoz tříděného
odpadu, plastů, skla a 1x za rok odvoz nebezpečného odpadu.
- Česká židovská obec v letošním roce zajistila úpravu prostoru Židovského hřbitova na Veselici a převážné části
náhrobků. Dokončení celkových úprav je závislé na dalších finančních zdrojích.
- Současná ekonomická krize se negativně projevuje v Čechách nejen ve městech, ale i na venkově. Sítě obchodních
supermarketů způsobují zánik malých obchodů, restaurací a hospůdek. V naší obci se zásluhou pana F.Borovičky a paní
M. Kodrikové dále daří provozovat prodejnu potravin, zabezpečovat chlebem, pečivem, základními potravinami a drogistickým zbožím obyvatele naší obce.
- Rovněž veselická hospůdka zásluhou manželů Buckových stále na dobré úrovni zajišťuje obsluhu hostů a občanů
obce.
- Společenský život v naší obci se zlepšil. Především hlavně zásluhou veselických hasičů se podařilo uspořádat 2.5.2009
pouťovou zábavu a 5.9.2009 posvícenskou zábavu.
- V kulturní oblasti se zásluhou manželů Konývkových 12.4.2009 ve veselické hospůdce uskutečnila soutěž „O nejlepší
a nejchutnější velikonoční nádivku“ a „ O nejlepší sváteční bramborový velikonoční salát “. A dne 10.října 2009 uspořádat
1. společný výlet na kolech okolím naší obce. Výlet byl zakončen občerstvením ve veselické hospůdce.
Domousnice :
- Nový rybník pod veselickým kopcem se poprvé zaplnil v jarních měsících vodou. Zkrášlil zdejší údolí a stal se i rájem
rybářů.
- Vinná réva na vinicích u Domousnického zámku dává již třetím rokem úrodu. 19. září 2009 se zde uskutečnilo vinobraní spojené s nabídkou domousnického vína, burčáku a občerstvení.
- V září 2009 se v zámku Domousnice uskutečnila výstava o životě Emy Destinové a Enrica Carusa.
- V obci Domousnice byla dokončena výstavba čističky odpadních vod, rozvodů tlakové kanalizace a vodovodní sítě.
Dolní Bousov :
- Kostel svaté Kateřiny v Dolním Bousově a kostelík sv.Šimona a Judy ve Vlčím Poli převedla Římskokatolická církev
bezplatně na město Dolní Bousov, které se tak stalo jejím vlastníkem.
- U městského koupaliště byl vybudován nový, víceúčelový malý sportovní stadion. Tím se podstatně zlepšily možnosti
sportovního vyžití dětí a mládeže dolnobousovské školy.
- Město Dolní Bousov odkoupilo v prostoru Příhonské ulice a Kaliště pozemky a nechalo zde upravit cesty a rozvodné
sítě. V současnosti je zde připraveno 50 parcel k výstavbě rodinných domů.
Zprávu zpracoval: Rudolf Dufek
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Černá kronika obce
Dle sdělení náčelníka policie z Mnichova Hradiště ze dne 14.10.2009 se v naší obci za období od 1.4. do 30.9. 2009
nestal žádný trestný čin ani žádný přestupek, které by policie ČR vyšetřovala.
Snad zbývá našim čtenářům jen sdělit, jak to dopadlo s pachatelem krádeže věcí z odcizeného auta Peugeot 205,
o čemž jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje.
Dle sdělení mnichovohradišťského náčelníka policie, pachatel odcizených věcí nebyl odhalen a případ byl odložen.

Ze zaslaných materiálů zpracoval: Ing.Jiří Campr

PTACTVO NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Pták obdobné velikosti i postavy jako má čáp, je znám hlavně z rybničnatých oblastech jižních Čech a jižní Moravy. Poslední roky je dost hojně pozorován i v našem
kraji. Objevuje se v okolí rybníků, na potocích , na mokřinách, ale i na polních
strništích, kde loví potravu, hlavně myši a žáby. Na rybníkách a říčkách loví menší
rybky, což se nelíbí rybářům. Při lovu dokáže dlouhé minuty nehybně stát a čekat
na svou kořit.
V našem okolí nejsou známa hnízdiště, neboť tito ptáci hnízdí v koloniích o 30 i více párech. Nápadně velké hnízdo
z proutí staví ve vrcholcích stromů. Hnízdění probíhá od dubna až do července. V hnízdě bývá 4-5 modrozelených vajec.
Mláďata se líhnou po 25-28 dnech. V 8. až 9.týdnu pak opouštějí kolonii úplně.
Volavka popelavá je někdy pokládána za stálého, nanejvýš potulného ptáka. Příčina této mylné domněnky spočívá
v tom, že se s tímto druhem setkáváme celoročně. Avšak část u nás přezimujících ptáků pochází ze severněji hnízdících
populací v Polsku, Německu a Pobaltí. Naopak naši ptáci, hlavně mláďata často táhnou i na značné vzdálenosti. Dosud
evidujeme 23 kroužkovaných nálezů dokonce až z Afriky. Vlastní tah našich volavek nastává v srpnu až září.
I tento druh krásného ptáka, který neodmyslitelně patří do naši krajiny, si zaslouží náš obdiv a ochranu.
Josef Antoš – Řitonice

CESTY, PĚŠINKY A CESTIČKY KOLEM NAŠÍ VESNIČKY PŘED LÉTY
Od veselického hřbitova vedla cesta po levé straně pole Brodských, později Matouškovo, na pravé Halamovo a Chromouzkovo. Dále pak pěšinka pokračovala ke strouze, kde stála řada mohutných topolů. Směrem doleva pěšinka vedla
k Chromouzkově studánce, kde byl vždy hrníček k napití a osvěžení. Ke kopečku byl Pokornů lom a od něho vedla pěšinka
na cestu, která směřovala do sousední obce Bačálky. Cesta doleva vedla kolem lesa „Puntu“ k Pokornově chalupě, která
je dnes již opuštěna a chátrá. Od této chalupy pak vedly dvě cesty. Jedna k lesu Křižánek a druhá k Brodskému rybníku,
kam jsme se jako děti chodili koupat.
Vůbec nám nevadilo, že Miládka Brodských tam vykoupala 100 hus, že tam v podvečer Veseličtí hoši po práci vykoupali
zpocené koně. Ještě se tam koupali naše děti i vnoučata
a nějaký čas i chataři. Dobře se tam dařilo i rybářům. K rybníku se chodilo cestou po Průhonu. Dnes je to vyasfaltovaná
silnice, po které jezdí chataři do chatové oblasti ke Křižánku. Jméno Křižánek vzniklo tak, že tam kdysi, před mnoha
léty, stála vesnice Křížany. Dnes už tam stojí jen dvě staré lípy a dřevěný kříž. Před lesem vedla cesta do Vlčího Pole,
kam jsme vždy chodili pěšinkou kolem Hraběnčiny studánky na pouť. Druhá cesta od rybníka vedla na Hladomře, kde
byla pole kamenitá a méně úrodná. Pěšinka vedla do lesa kolem Šíbového pole, kde se říkalo „bučím“, neboť po pravé
straně v dolíku bylo mnoho starých krásných buků. Prostřední pěšinka vedla kolem Jansova pole od Židovského hřbitova
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na cestu do lesa. Nejčastěji se tudy chodilo do Dolního Bousova na nákupy či do Měšťanské školy. Poslední cesta v rohu
kolem Cidlinového pole vedla lesem k Darmodrahu. Pod lesem byla pak pěšinka, která také vedla podle kolejí až
do Bousova. I tudy se chodilo do Bousova na nákupy a do měšťanky, neboť v těchto dobách žádný autobus nejezdil.
V zimě tu bývalo hodně sněhu a tak někdo jezdil na lyžích, ale většinou se jezdilo vlakem.
Od polí vedla cesta k Židovskému hřbitovu, kde v přilehlém baráčku bydlela rodina Hornových a v jedné světničce také
babička Holakousková. Po jejich smrti tu bydlela rodina Šimůnkova, která se po válce odstěhovala do pohraničí. Tento
baráček pak obydleli staří Brodskovi, přestavěli jej a dnes je užíván jejich následovníky jako víkendová chalupa.
Od Židovského hřbitova cesta vedla do Pokornového boru, kde byly veliké borovice a také hodně borůvek a krásných
hub. Pěšinka dále vedla k Mílově hoře, kde byla pěkná jeskyně a také krásný výhled dolů na obec Řitonice. Spodní
cesta od jeskyně vedla zpět do části vesnice, které se říká Karlín. Této cestě, která začínala od Kodrikových, dříve
Vondráčkových se říkalo „Mrtvá cesta“, neboť to byla poslední cesta veselických nebožtíků na řitonický hřbitov. Také to
byla cesta kostelní, neboť se tudy chodilo do řitonického kostela. Touto cestou také chodili veselické děti z horní části
obce do Obecné školy v Řitonicích. Ze spodní části obce děti chodily pěšinou přes „Skalku“. V zimě, kdy tu bývalo hodně
sněhu a silné mrazy, to měly děti z obou částí obce vždy dost kruté.
Od „Skalky“ vedla pěšinka kolem lesa až na „Černavu“ pod les „Žlunov“. Toto jméno vzniklo od toho, že tu kdysi stál
hrad Žlunov.
Také byla pěkná pěšinka na návsi od baráčku Růženky Oudrnické pod „Matičku“, kde dlouhá léta stával obecní zvonek.
Každé ráno, v poledne a večer se zde zvonilo „klekání“, které oznamovalo čas k modlitbě. Zvonit chodil dědeček Oudrnický, pak Růženka a nakonec její druh pan „Halamík“.
Pod zvonkem byl „Jansů“ rybníček plný vody, dva staré topoly a několik sklánějících se starých vrb. Rybníček byl z jedné
strany ohraničen dřevěným plotem obchodníka p.Vaise
a z druhé strany cestou k Jansovým.
Z návse pěšinka vedla dále přes Halamův dvůr, kolem sušárny dnes již zbořené, přes Hasenský potok nahoru na Malou
Stranu k dnešnímu Rysovému baráčku, kolem chalupy Pažoutových a dále pak nahoru k pomníku Svatého Jána.
V dřívějších dobách se zde sloužily bohoslužby, když procesí vždy přišlo od „Matičky“ na návsi .
Některé tyto pěšinky, cesty a cestičky zanikly, některé však slouží k naší spokojenosti dodnes.
Marie Rýdlová č.p.28

ZA ZVĚŘÍ NAŠICH POLÍ, LUK A LESŮ
Plch lesní (Dryomys nitedula)
Je to roztomilé zvířátko s černým páskem přes malá očka. Je z čeledi plchovitých,
kteří svým vzhledem i způsobem života připomínají malou veverku. Obdobně jako
veverka je i plch hlodavec a živí se převážně rostlinnou potravou. Jsou to hlavně
oříšky, pupeny stromů, ovoce a lesní plody. Nepohrdne však ani hmyzem nebo
ptačími vajíčky. Plchů se u nás vyskytuje více druhů, jako např.: plch zahradní, plch
lesní a plšík lískový. Tito tvorové jsou aktivní vždy až po západu slunce. Všichni mají
rovněž dlouhý zimní spánek, kdy v dutinách stromů a v podobných úkrytech prospí
víc než polovinu roku.
Plch lesní se vyskytuje hlavně v horských lesích. V Tatrách je ho možné zastihnout i v pásmu horské kleče. Je však běžné
zastihnout jej i v nižších polohách. Když koncem léta večer zajdeme do bučiny nebo dubiny, uslyšíme z korun stromů
zvláštní melodické cvrkání, a to jsou právě plchové lesní, kteří s přicházejícím soumrakem zvyšují svoji aktivitu.
Plchové se páří brzy po procitnutí ze zimního spánku a již koncem května samice vrhá až sedm mladých, kteří jsou 21
dnů slepá. Některý rok, zejména když je potravně příznivý, umožní plchům vrhy dva.
Plch lesní také rád navštěvuje spíže hájoven, kde se přiživuje třeba i upíjením mléka z krajáčů, což se mu může také stát
osudným, když v něm utone. Také i v naší spíži jsme ho měli. Zvědavě vykukoval zpoza sklenic se zavařeninami a čekal
na podaný piškot či jiný pamlsek. Vždy jak se objevil, tak také zmizel.
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Plchové jsou skuteční skřítkové našich lesů i hospodářských stavení. Zcela jistě na leckterého obyvatele venkova či
chataře vykukovala zpoza trámu tmavá očka tohoto milého zvířátka.
Miroslav Konývka - hajný Záhuby

INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
Trampský výlet
Poslední květnová sobota bývá svátkem mladoboleslavských trampů, kdy Spojené
osady Nebákov pořádají již několik let turistický pochod Českým rájem. Vede z obce
Malechovice – hospody Na Pískách, přes Nebákov a Trosky, kolem rybníků Vidlák
a Věžák, obcí Libošovice zpět do hospůdky Na Pískách. Mezi mnohé účastníky patří
i veseličtí občané, hlavně chataři. Letos se nás zúčastnilo 9 příznivců .
Při startu i v cíli je možné se posilnit vynikajícím guláškem, pivečkem a křupavými
preclíčky, které k této příležitosti upeče pan Bohuslav, veselický rodák a tramp srdcem a duší. Letos se však osobně nezúčastnil kvůli zdravotním problémům a v létě nás navždy opustil. Všem nám bude
na těchto akcích velmi chybět.
Eva Konývková

Výlet na kolech
Dne 10. října 2009 se konal 1. společný výlet na kolech okolím naší obce. Trasa
měřila cca 21 km a zúčastnilo se jí 12 příznivců cyklistiky s průměrným věkem 35
let. Vyjelo se z Veselice přes Křižánek do Dolního Bousova, odtud přes Spařence,
do Markvartic, kde jsme si odpočinuli v pěkném prostředí nově otevřené hospůdky
a pak jsme jeli zpět přes Zeleneckou Lhotu na Veselici.Tam nás uvítali hudbou
manželé Buckovi, kteří nám připravili i občerstvení. Uzená klobása nám všem velmi
chutnala.
Doufám, že napřesrok nám bude více přát počasí a do pedálů nás tedy šlápne jednou tolik.

Eva Konývková
Redakční poznámka:
Tento výlet přinesl i další poznatky, krom krásné krajiny i to , jak si občané uvedených obcí dokáží zpříjemnit čekání
na autobus. Okolo čekáren je čisto, vysázené květiny , nic není poničené.
Jaký je stav u autobusových zastávek u nás ? Dosti žalostný o čemž se každý můžeme denně přesvědčit. Snad se dobrými příklady z okolních obcí poučíme!

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní vodovod
V měsíci září došlo k poruše čerpadla, které je umístěno ve vrtu u čerpací stanice. Svépomocí bylo vyměněno a nahrazeno novým, stejně výkonným čerpadlem za cenu 15 000Kč. Vzorky vody jsou odebírány pravidelně pracovnicí
Laboratoře zdravotního úřadu v Kolíně a výsledky jsou vždy přísným hygienickým normám vyhovující.
Rozhlas
V říjnu byla provedena oprava veřejného rozhlasu. V místní části „Lhotky“ bylo na požadavky obyvatel prodlouženo
vedení a osazení dalším reproduktorem.
Údržba vzrostlých stromů v obci
Další z plánovaných akcí je ořezání lípy u zastávky „ Na Lhotkách“. Zde hrozí rozlomení stromu a případné ublížení
na zdraví na zastávce čekajícím občanům.
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Škody způsobené přírodním živlem
Ani naší obci se dne 23. července 2009 nevyhnula silná vichřice a mnohým z nás poškodila střechy. Značné škody
způsobila na vzrostlých

stromech v zahradách. V lesních porostech obecního lesa v chatové oblasti však vichřice

způsobila velké škody na majetku majitelů chat, kde došlo k poškození střech rekreačních a přilehlých objektů. Byly
poškozeny i některé automobily. Na pozemcích obecního lesa bylo vyvráceno přes 200m3 dřeva, převážně bříza a akát.
Toto dřevo musí být postupně vytěženo. Dřevo se bude po dohodě s lesním hospodářem prodávat zájemcům. Vytěžené
porosty bude nutné vysázet dle platných směrnic lesního hospodaření.

Pažout Miroslav
Starosta obce Veselice
Poplatky
K dnešnímu dni 4. listopadu 2009 nemá poplatek za TKO uhrazen 19 občanů s trvalým pobytem v obci (pět domácností)
a 5 majitelů objektů určených k rekreaci, z nichž dva nemají poplatek uhrazen ani za loňský rok. Poplatek za psa nemají
uhrazen 4 poplatníci.

Marcela Šafránková

Z ČINNOSTI SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOZ za minulé období navštívil:
Pana Miloslava Bulíře při oslavě jeho 60. narozenin.
Paní Marii Rýdlovou u příležitosti jejích 92. narozenin.
Pana Jana Boukala, který oslavil 65. narozeniny.
Pana Josefa Kodrika v den jeho 87 narozenin.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Za SPOZ Bulířová Jarmila
Pažoutová Věra

VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA BOHUSLAVA
Odešel člověk, který měl Veselici velice rád. Své mládí prožil v rodině manželů Dovolových. Zde pomáhal při krmení
drůbeže, dobytka a na poli. Do svých 15 let navštěvoval školu v Řitonicích. Našel si mezi spolužáky řadu kamarádů,
s nimiž prožil hezké mládí.
Po ukončení školní docházky se šel učit do Turnova. Vyučil se cukrářem a ve svém volném čase hrál na kytaru. Nechyběl
na žádném posezení s přáteli a pionýrských táborech, kde byl vždy velmi oblíben.
Po odchodu do důchodu rád vzpomínal na léta mládí prožitá v naší vesničce. Celá léta jezdil vlakem z Turnova do Domousnic a pěšky s kytarou na rameni vyšlapal kopec na Veselici do veselické hospůdky, kde si rád popovídal s přáteli,
kterých měl v naší obcí mnoho.
Rád spolupracoval se SPOZ naší obce. Hrou na kytaru a zpěvem nechyběl na žádné mikulášské nadílce, dětském
karnevalu a vítání občánků. Nikdy také nepřišel z prázdnou. Jeho dorty, cukroví a preclíky byly výborné. Mezi všemi
občany byl velmi oblíben. Byl také kulinářským dopisovatelem našeho časopisu.
Zemřel náhle v Turnově ve věku 88 let.
Velice si jeho přátelství a spolupráce vážíme. Prosíme o uctění jeho památky.

SPOZ a Zastupitelstvo obce
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ČTENÁŘSKÉ DOPISY
Poděkování
Děkuji zástupcům obce za blahopřání, dárek a květiny k mým narozeninám.
Velmi mě to potěšilo.

S pozdravem Bulíř Miloslav
Děkuji srdečně našemu panu starostovi, paní Jáře Bulířové a paní Věře Pažoutové za milá slova blahopřání, dárek
a květiny k mým 92. narozeninám. Vše mě moc potěšilo.
Marie Rýdlová

Jak si ceníme toho, že ve Veselici je krásná a téměř dosud nedotčená příroda
Při procházce v podvečer, kdy vychází zvěř na pastvu se na loukách a lesních cestách objevuje motorka nebo čtyřkolka,
které projíždějí s neuvěřitelným řevem. Všichni vědí, kdo jsou tito viníci, kteří se tímto bezohledným jednáním dopouštějí
přestupku proti přírodě i proti lidem.
Proč již dávno nebyla v této záležitosti zjednána náprava?
Občané Veselice, probuďte se ze své letargie a na patřičných místech označte mladistvé viníky a nemilosrdně je žeňte
k odpovědnosti !
V případě, že nebude v brzku zjednána náprava, uvažuji o stížnosti u pana starosty s kopií na příslušné oddělení policie.
S pozdravem “Za ještě krásnější přírodu ve Veselici“.
Eva Klabanová
109 17 Praha 9 - Vinoř, Klenovská 5

Stanovisko redakční rady k dopisu paní Klabanové:
Plně souhlasíme se stížností paní Klabanové. Bezohlednost k lidem a k přírodě nemá v kulturní společnosti žádného
místa. Bohužel provozování čtyřkolkářského adrenalinového sportu je nový fenomén, který předběhl zajištění ochrany
lidí a přírody našimi zákony.
Protože tyto potíže mají téměř všechny obce i ochránci přírody, věřme, že náš právní systém tento nový druh sportu
ošetří a nás občany i přírodu alespoň trochu ochrání.
Je jisté, že nejrychlejší a nejúčinnější by byla občanská iniciativa a rodičovská zodpovědnost, které by vedly mládež
k ohleduplnosti a užívání ke svým sportům uzavřených drah k tomuto účelu vybudovaných, kterých je již dnes v našem
okolí celá řada..

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
55 let		
17. listopadu - Oudrnická Zdenka, Veselice 46
40 let		
18.srpna – Kadeřábek Martin, Veselice 18
35 let
15.října - Steyová Michaela, Veselice 12
14.listopadu - Bulíř Marek, Veselice 18
16.prosince Hofman Martin, Veselice 4

25 let
26.července - Šafr Jaroslav, Veselice 19
15 let		
16.července - Červa Martin, Veselice 56
23. října – Křížová Žaneta, Veselice 19
10 let		
18.srpna - Jakubcová Lucie, Veselice 65

30 let
21.července - Karban Ondřej, Veselice 14
21.září - Kodrik Jiří, Veselice 20
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Noví obyvatelé naší obce
Kodriková Emília, Veselice 20
Výročí sňatku
30.let
26. října- Miroslava a Jaromír Ďoubalíkovi

Úmrtí
9. června 2009		
8. července 2009
12. července 2009
19. července 2009
27. července 2009

-

Václav Bohuslav, 88let
ing. Jaroslav Kodrik, 59 let
Květuše Havránková, 59 let
Libuše Pokorná, 80 let
Anna Fischerová
Marcela Šafránková

PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS

Na Zpravodaj za poslední období přispěli :
Bulířovi, Matoušek Milan, Boučková Soňa, Marešová Marie, Železná Monika, Spárová Jaroslava, Šoltysová Vendula,
Rýdl Miloslav, Pokorný Zdeněk, Ing. Halama Miroslav, Kouba Stanislav, BobkaPřestože
Jan, Rýdlová
Marie, Tauchmanová
Marie,
je možné
zakoupit krásná
aranžmá
Matějková Marie, Klabanová Eva, Drahorad Jana, Jansa Václav, Rýdlovi, Šifaldova
Marie, Fischer
Karel, Maudrovi,
dekorace
z přírodních
materiálůFischer
je nenahrad
Obdarovávání dárky je typické pro vánoce.
Pavel, Jansovi, Karban
Časy, kdyredakční
jedinýmrada
vánočním
Všem přispěvatelům
upřímně dárkem
děkuje. bylo ja

další drobnosti, jako by nikdy ani neexistova
možnosti současné doby umožňují zakoupe
obdivuhodně skromné. Bylo v nich však něc
PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A DO ROKU 2010
skromnost, pokora a určitý vděk za vše, co s
Vůně domova navozuje příjemnou vánoční
Zapomínají na každodenní problémy a stres
33. vydání časopisu přichází v době, kdy nastává vánoční čas a konec roku 2009.
přestanouvracíme
řešit na
čas veškeré
problémy
vš
O vánočních tradicích již toho bylo řečeno mnoho. Přesto každý rok se vzpomínáním
a znovu
si o všem
popopovídání,
k
otevření
svých
srdcí.
Takové
c
vídáme a rádi znovu a znovu prožíváme vánoční čas, který sebou přináší spoustu typických vůní a hlavně zvláštní
rodinnou pohodu, přátelství a načerpání sil d
příjemnou atmosféru, do které se rádi necháváme ponořit.
Zachovejme tyto zvyky tak, aby i naše děti p

Jako každý rok toto období přijímáme s trochou nervozity při nezbytných
přípravách a nutném úklidu. Více či méně dodržujeme tradiční zvyky a rádi
se vracíme do dětských let a plni očekávání se radujeme z překvapení a pohody, které nám tento čas nabízí.
Vánočním svátkům předchází čtyřtýdenní období tzv. adventu. V té době
se dodržuje půst, zpívají se adventní písně a vše se točí kolem příprav
na Vánoce. Důležitý je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se zapalují postupně každý týden jedna. Kromě věnců se připravují z přírodních
materiálů i vánoční svícny, kterými později zdobíme vánoční stůl. Neodmyslitelný je vánoční stromeček zdobený oříšky, perníčky a malými červenými
jablíčky, které jsou postupně na-hrazovány třpytícími se koulemi. Tradiční
výzdoba řetězy ze sušeného ovoce a půvabnými ozdůbkami ze slámy
a dalších přírodnin, mají stále nezastupitelné místo pro vytvoření staročeské
vánoční atmosféry.
Jablka jsou symbolem zdraví, síly a dlouhověkosti, ořechy moudrosti
a perníčky radosti a mládí.
Perníčky by neměly chybět na svátečně prostřeném stole. Historie perníku
je velmi dlouhá, do Evropy se dostal ze Starého Řecka a Říma .První zmínky o výskytu perníku na našem území jsou již
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým krásn
z roku 1335.
štěstí a zdraví. Dopřejme si po celoročním
Podle starých zvyků se zpravidla na štědrý večer chystalo devatero pokrmů (čočka či hrachová polévka, kuba, hubník,
Do nového roku 2010 přejeme hlavně pev
různé druhy kynutého pečiva, vánočka) a stůl zůstal prostřený po celou noc. Dnešní ryba (kapr) se na jídelníčku nea dobré nálady.
objevovala, neboť ryby byly považovány výhradně za postní jídlo. Po večeři byly všechny drobečky pečlivě smeteny
a zakopány pod ovocné stromy, do studně se hodil kus vánočky, jablko i ořech - to aby bylo stále dost vody.
Krásně nám voní tento vánoční čas - svými vůněmi typického koření v pečeném cukroví, aroma-lampami do jejichž
misky můžeme jednoduše smíchat drcenou skořici hřebíček - jež jednoduše smíchané s vodou a dané do misky aromalampy, tradiční purpura na plotně, františky a vůně jehličí. Vše umocněné koledami, vánočními písněmi a vyprávěním,
Zpravodaj Veselice vydává M
pro děti krásné pohádky, na které se těší i dospělí, je vytvořena neodolatelná vánoční nálada. V mnoha rodinách je
Redakční rada pracuje
stále nenahraditelná typická vůně linoucí se z trouby při pečení vánočního cukroví
a perníčků.
To vše vytváří
krásně
Předseda:
Ing.Jiří Campr,
členové:
M.Pažout, F
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M.Šafránko

provoněnou a neopakovatelnou vánoční atmosféru.
Větvička jmelí i když nevoní, by neměla chybět v žádné domácnosti. Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím větší
štěstí Vás má čekat v novém roce.
Z vizovického těsta , které si samy zaděláme, můžeme vytvářet různé figurky.
Z nakrájených a usušených jablíček vzniknou vynikající křížaly, jak na ozdobu, tak k jídlu. Pomeranče zdobené kořením
také krásně voní.
Přestože je možné zakoupit krásná aranžmá v obchodech, vlastnoručně vyrobená dekorace z přírodních materiálů je
nenahraditelná.
Obdarovávání dárky je typické pro vánoce.
Časy, kdy jediným vánočním dárkem bylo jablko, pomeranč, plátěná hračka, košík a další drobnosti, jako by nikdy ani
neexistovaly. Tyto časy se nám dnes, kdy velké možnosti současné doby umožňují zakoupení nepřeberného množství
dárků, zdají obdivuhodně skromné. Bylo v nich však něco, co nám dnes často schází - skromnost, pokora a určitý vděk
za vše, co si můžeme dovolit.
Vůně domova navozuje příjemnou vánoční náladu a tím i mění chování lidí. Zapomínají na každodenní problémy a stresy uspěchané doby. Zapomenou a přestanou řešit na čas veškeré problémy všedních dnů. Jsou vstřícní k posezení
a popovídání, k otevření svých srdcí. Takové chvíle jsou vzácné a důležité pro rodinnou pohodu, přátelství a načerpání
sil do nového roku.
Zachovejme tyto zvyky tak, aby i naše děti pokračovali v těchto zvycích a tradicích.

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým krásné Vánoce, hodně pohody, lásky, štěstí a zdraví. Dopřejme si
po celoročním shonu trochu klidu a odpočinku .
Do nového roku 2010 přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a dobré nálady.
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 autoři.
Prosíme o zasílání případných návrhů, připomínek a finančních příspěvků 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 event.č.: MK-ČR-E-1844
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