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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Po letošní pěkné zimě přichází příjemné jaro a s ním také další, v pořadí již 36 číslo, Zpravodaje Veselice.
Jak už se několikrát psalo v našem Zpravodaji, stále se hledají další noví členové redakční rady. Rada se schází dvakrát
do roka, čímž nechci zlehčovat její práci, kterou má s organizováním všech prací k tomu, aby časopis nejen vyšel, ale
také měl potřebnou úroveň a přinášel Vám všem potřebné informace. Všichni členové redakční rady, včetně dopisovatelů,
na kvalitní náplni a zajímavosti časopisu usilovně pracují, za což je jim nutno poděkovat a předat uznání. Jako starosta
obce, jménem Vás všech, jim tímto za tuto práci upřímně děkuji.
V letošním roce se po několika letech znovu 30. dubna uskutečnilo pálení čarodějnic. Pálila se hromada roští, která
vznikla úklidem po polomech. Tento úklid provedl Sbor dobrovolných hasičů o sobotách a o nedělích. 30.dubna se sešlo
k samotnému pálení 49 účastníků, někteří v pěkných čarodějnických převlecích. Z toho bylo 32 domorodců a 17 chatařů
a chalupářů. Nejen mě, ale i jiné zarazilo, že nepřišlo více dospělých se svými dětmi či vnoučaty - byla to škoda. Po celou
dobu pálení ohně zde bylo přistaveno hasičské auto, pro případnou likvidaci vzniklého požáru. Myslím, že se celá akce
vydařila a že se všem zúčastněným líbila.
Přeji Vám příjemné prožití příštích měsíců ve zdraví a pohodě.

Za obecní zastupitelstvo - Pažout Miroslav
Starosta obce Veselice

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 A ROZPOČET NA ROK 2011
Dne 18. února 2010 byl schválen rozpočet obce Veselice v celkové výši 1 475 000 Kč. Jeho součástí byly rovněž
příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a hospodaření obce
skončilo za rok 2010 s přebytkem ve výši 969 470 Kč.
PŘÍJMOVÁ ČÁST:
Skutečné příjmy roku 2010 byly
1 840 537 Kč
z toho: daňové příjmy			
1 468 529 Kč
		
nedaňové příjmy		
282 711 Kč
		
přijaté dotace			
89 293 Kč
		
Daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech těchto sdílených daní náleží obci (podle zákona č. 243/2000 Sb.). Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně FÚ, zatím převádí
obci 100 % vybrané částky.
Nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb (vodné, TKO, prodej dřeva), příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a příjmy z úroků.
		
Přijaté dotace
V roce 2010 byla přijata dotace na správu, na volby do Parlamentu ČR, voleb do zastupitelstva obce a na uskutečnění
sčítání lidu v r. 2011

VÝDAJOVÁ ČÁST:
Skutečné výdaje za rok 2010 byly

871 063 Kč
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Z toho: běžné výdaje
		
kapitálové výdaje

761 063 Kč
110 000 Kč

Hlavní výdajové tituly:		
Pěstební činnost – platby za těžbu dřeva
Silnice – zimní údržba komunikací provedená a. s.Zem. Březno
Pitná voda – nákup materiálu, PHM pro provoz a údržbu, mzdové náklady na
údržbu, platby za rozbory vody
Odvádění a čistění odpadních vod – náklady na projekt tlakové kanalizace
a další poplatky
Předškolní zařízení - příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů MŠ v Dětenicích
Základní školy – příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů ZŠ v Dolním
Bousově a Magistrátu města Mladá Boleslav
Záležitosti kultury – činnost SPOZ ( jubilea, vítání občánků a mikulášská nadílka)
Veřejné osvětlení – náklady na elektrickou energii a opravy
Pohřebnictví – údržba hřbitova a nákup písku na hřbitov
Sběr a svoz komunálních odpadů – faktury proplacené firmě COMPAG M.B.
Požární ochrana - dobrovolná část – nákup materiálu a PHM, technická prohlídka
a měření emisí na hasičském voze, zajištění brigád a soutěží
Místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů, zdravotní pojištění
Náklady spojené s volbami do Parlamentu ČR
Náklady spojené s volbami do zastupitelstva obce
Náklady na přípravu sčítání lidu 2011
Činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky mzdy nákup materiálu, DHDM, tiskopisů,
elektrická energie, služby pošt, telekomunikací, platby pojistného, zpracování dat, příspěvky do svazku Mikroregion
Dolnobousovsko a další poplatky.

Závěrečný účet obce za rok 2010 byl schválen zastupitelstvem 3. března 2011.

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2010(detail):

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2010(detail):

rozpočet
(původní)

PŘÍJMY (výběr položek)
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. činnosti
Daň z příjmu FO z kap. činnosti
Daň z příjmu právnických osob
DPH 380 000,00
Poplatek za likvidaci TKO
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Příjmy s poskyt. služeb a výrobků (dřevo)
Pitná voda – vodné
Úroky z vkladů
Neinvestiční přij. dotace ze SR na správu
CELKEM
VÝDAJE (výběr položek)

195 000,00
210 000,00
15 000,00
285 000,00
380 000,00
65 000,00
1 500,00
1 000,00
175 000,00
15 000,00
45 000,00
15 000,00
63 900,00
1 475 000,00
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skutečnost
181 469,65
390 638,58
15 709,75
201 910,76
412 796,35
59 648,00
1 600,00
560,00
204 196,00
205 896,00
51 025,00
16 307,98
63 900,00
1 840 534,07

% plnění
93,1
186,0
104,7
70,8
108,6
91,8
106,7
56,0
116,7
***
113,4
108,7
100,0
124,8

Úroky z vkladů
Neinvestiční přij. dotace ze SR na správu
CELKEM

15 000,00
63 900,00
1 475 000,00

16 307,98
63 900,00
1 840 534,07

VÝDAJE (výběr položek)
Pěstební činnost (těžba dřeva)
119 280,00
Pitná voda
112 000,00
74 226,00
Odv. a čist. odpadních vod
710 000,00
99 022,00
Základní školy
45 000,00
61 498,00
Místní rozhlas
10 000,00
Záležitosti kultury
5 000,00
6 557,0
Veřejné osvětlení
50 000,00
33 658,00
Sběr a svoz komunálního odpadu
90 000,00
83 876,00
Požární ochrana (dobrovolná část)
38 500,00
21 345,00
Zastupitelstva obcí
157 000,00
142 717,00
Činnost místní správy
180 500,00
188 383,56
Služby peněžních ústavů
12 000,00
11 826,00
CELKEM VÝDAJE
1 475 000,00
871 063,56
Během roku byl rozpočet upraven třemi rozpočtovými opatřeními.

108,7
100,0
124,8
99,4
66,3
13,9
136,0
131,1
67,3
93,2
55,4
90,9
104,4
98,6
59,3

Během roku byl rozpočet upraven třemi rozpočtovými opatřeními.

ROZPOČET NA ROK 2011
ROZPOČET NA ROK 2011

Dne 3. března 2011 schválilo Zastupitelstvo obce tento rozpočet na letošní rok 2011:
Příjmy:
Dne 3. března 2011 schválilo Zastupitelstvo obce tento rozpočet na letošní rok 2011:
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 180 000 Kč
Příjmy:
Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti 390 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti
180 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob z kap. činnosti
15 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti
390 000 Kč
Daň Daň
z příjmu
právnických
osob
200
000
Kč
z příjmu fyzických osob z kap. činnosti
15 000 Kč
DPHDaň310
000
Kč
z příjmu právnických osob			
200 000 Kč
Poplatek
za
likvidaci
TKO
70
000
Kč
DPH						
310 000 Kč
Poplatek
ze psů
1 400 Kč
Poplatek za likvidaci TKO			
70 000 Kč
Správní
poplatky
1
500
Kč
Poplatek ze psů
				
1 400 Kč
Daň Správní
z nemovitosti
205
000
Kč
poplatky				
1 500 Kč
Daň z nemovitosti				
Pitná voda – vodné
			
Správa –nájem prostor 				
Úroky z vkladů
				
Neinvestiční příjmy (dotace ze SR na správu)
Celkem příjmy				

205 000 Kč
50 000 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč
48 100 Kč
1 495 000 Kč

Výdaje:
Provoz veřejné silniční dopravy			
Pitná voda
				
Odvod a čistění odpadních vod			
Předškolní zařízení
			
Základní školy					
Místní rozhlas					
Záležitosti kultury				
Veřejné osvětlení				
Sběr a svoz komunálního odpadu 		
Požární ochrana (dobrovolná část) 		

65 000 Kč
75 000 Kč
729 000 Kč
5 000 Kč
65 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
45 000 Kč
100 000 Kč
36 000 Kč
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Zastupitelstvo obce
			
145 000 Kč
Činnost místní správy				
198 000 Kč
Služby peněžních ústavů 			
12 000 Kč
Celkem výdaje					
1 495 000 Kč

Rozpočet obce na rok 2011 je vyrovnaný
Marcela Šafránková

STAV PŘÍPRAVY REALIZACE VÝSTAVBY OBECNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V roce 2010 Stavební úřad I.stupně v Dolním Bousově vydal pro naši obec Územní rozhodnutí o umístění stavby
hlavního řadu tlakové kanalizace a domovních přípojek.
Dne 20.12.2010 obdržel Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, žádost od společnosti Fiala – Projekty, která plnomocně zastupuje obec Veselice, na vodoprávní projednání předložené projektové dokumentace řešící
výstavbu tlakové splaškové kanalizace v obci Veselice. Délka trasy kanalizačního řadu je 3 614 m.
Dne 1. března 2011 Odbor životního prostředí Mladá Boleslav vydal veřejnou vyhláškou rozhodnutí o vydání stavebního povolení k výstavbě této naší tlakové kanalizace. Toto stavební povolení je jednou z podmínek k podání žádosti
na přidělení finanční dotace na výstavbu kanalizace. S ohledem na stanovené regule,
o dotaci je možné žádat až v druhé polovině tohoto roku. Současně bude nutno provést výběrové řízení na dodavatele
stavby. K tomu je u firmy Fiala-Projekty objednán projekt, který tato firma vypracuje a dodá v červnu t.r.

Miroslav Pažout
starosta obce

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ A.S. BŘEZNO ZA ROK 2010
Rok 2010 se zapíše do historie firmy Zemědělská a.s. Březno jako rok úspěšný s kladným hospodářským výsledkem
ve výši 2,3 mil.Kč.
Tento dobrý výsledek byl dosažen i přes řadu naprosto nebývale nepříznivých až extrémních podmínek jak klimatických, tak i půdních. V lednu 2010 celou oblast přikryla silná sněhová pokrývka, která svým dlouhodobým přetrváváním
způsobila škody hlavně na obilninách.
Největší pohroma však přišla 28.5.2010, kdy značná část katastru byla zasažena přívalovými dešti a kroupami, které
značně poškodily stovky hektarů jak tržních, tak i krmných plodin. Konkrétní rozsah poškození: 175 ha řepka ozimá
od 20 do 90 %; 23 ha ječmen jarní 50%; 48 ha kukuřice 30 %; 189 ha pšenice ozimá od 15 do 60 %. V hodnotovém
vyjádření se jedná o stamiliony korun, které však z větší části uhradila pojišťovna.
Další škody na plodinách byly způsobeny vichřicí a přívalovými dešti dne 12. a 13.srpna.
Rovněž žňové podmínky byly mimořádně nepříznivé. Neustálé a vydatné deště komplikovaly práci lidem i strojům.
V cenové oblasti byla situace lepší, než v létech předcházejících. Krmná pšenice se prodávala za 3 500 Kč/t (+ 1 500
Kč), potravinářská pšenice za 5 000 Kč/t (+ 2 000 Kč), řepka ozimá za 7 600 Kč/t (+ 1 300 Kč). To pozitivně ovlivnilo
konečné výsledky hospodaření.
Rostlinná výroba
Na podzim roku 2009 bylo zaseto 695 ha pšenice ozimé, 131 ha ječmene ozimého a 430 ha
řepky ozimé. Na jaře 2010 bylo pak zaseto 51 ha ječmene jarního, 213 ha kukuřice, 65 ha cukrovky a 232 ha vojtěškotrávy. V pěstování cukrovky pokračuje nízká rentabilita, což je příčinou nízkých osevů.
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Živočišná výroba
Hlavní komoditou je produkce mléka. Průměrná realizační cena byla 7,42 Kč za litr. Tato cena sice není optimální, ale
byla stabilnější než v roce minulém. V průběhu roku cena posilovala až na 8,08 Kč za litr v prosinci. Pozitivně se také
projevila změna odběratele od 1.6.2010, kdy firmu Müller nahradila firma Pragolaktos. Průměrná realizační cena byla
o 1,63 Kč za litr vyšší, než v roce 2009.
Celkem bylo v loňském roce dodáno 3,655.698 litrů mléka, což je navýšení o 8,4 % . Tržby za mléko byly o 7 064 tis.
Kč vyšší než v roce předchozím.
Stavy skotu ke konci roku 2010 byly následující: dojnice 400 ks, vys.jalovice 26 ks, sav.telata 153 ks, telata v teletnicích
108 ks, jalovice v OMD 211 ks, býci výkrm 96 ks, plemenný býk 1 ks.
Na jatka bylo v roce 2010 dodáno:
140 ks jatečních krav o průměrné hmotnosti 482 kg/ks za 25,23 Kč/kg
28 ks jatečních jalovic o průměrné hmotnosti 485 kg/ks za 32,38 Kč/kg
77 ks jatečních býků o průměrné hmotnosti 698 kg/ks za 39,41 Kč/kg
108 ks mléčných telat (vývoz) o průměrné hmotnosti 70 Kč/ks za 60,52 Kč/kg.
Produkce jatečních prasat - bylo vykrmeno 504 ks dánských selat na průměrnou hmotnost 114,8 kg/ks a při jejich prodeji bylo dosaženo ceny 26,95 Kč/kg. Z hlediska cenového nebylo dosaženo potřebné rentability, takže v této
komoditě nebude dále pokračováno.
Investiční činnost
V investiční činnosti pokračovala střídmost roku předchozího. Byl zakoupen traktor NewHolland 7050 a robotický
přihrnovač krmení JUNO. Dále byly nakoupeny jalovice.
Především se firma úspěšně věnovala snižování své zadluženosti. Meziročně se podařilo snížit dlouhodobé závazky
o 20 %. Vlivem hospodářského oživení v letošním roce firma obnovuje svou investiční činnost. Investice směřují jak
do zvyšování produkce, tak i do snižování výrobních nákladů.
Výhled hospodaření Zemědělské a.s. Březno v letošním roce se jeví pozitivně. Pokud se nebudou opakovat nepříznivé
klimatické poměry minulého roku a nedostaví se nějaké jiné katastrofy, lze pak i letos očekávat dobrý hospodářský
výsledek.

Z výroční zprávy Zemědělské a.s. Březno
zpracoval Ing.Jiří Campr

PTACTVO NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad obecný je u nás dosud běžným a známým ptačím druhem. Již od února oživuje
přírodu svým jednoduchým zpěvem. Do nedávné doby patřil u nás Strnad obecný k jednomu z nejhojnějších ptáků. V posledních letech však dochází ke snižování jeho četnosti.
Strnad obecný je ve velikosti vrabce. Nejtypičtějším znakem samečků je citrónově zbarvená hlava a žlutavá spodina těla. Samičky mají žluté barvy méně. U nás je to stálý pták
s krátkými potulkami, který v mimohnízdním období obývá otevřenou krajinu s rozptýlenou
zelení okrajů luk, polí a lesů. Jeho potravou jsou převážně různá semena. V létě však jsou
nezanedbatelnou složkou jeho potravy také různí bezobratlí živočichové. Hnízdění probíhá
od druhé poloviny dubna, často i 2x ročně. Samička snáší 3 až 6 vajec a doba sezení trvá 12 až 14 dní. Hnízdo bývá
umístěno nízko nad zemí, nebo přímo na zemi ve vysoké trávě. Krmení mláďat probíhá 11 až 13 dní. Mláďata se pak
osamostatňují za 2 týdny po vyvedení z hnízda.
Zimující strnadi rádi navštěvují dvory zemědělských usedlostí, ale i zásypy pro bažanty. Můžeme je však také spatřit
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i doma na krmítku pro ptáky. Strnad obecný není zařazen v Červeném seznamu ptáků. Jeho ochrana je však nutná. A to
nejen v zájmu milovníků přírody, ale i v zájmu celého lidského společenství.
Pro rok 2011 byl Strnad obecný vyhlášen ptákem roku.
Josef Antoš - Řitonice

ČERNÁ KRONIKA OBCE
Informace PČR
Za poslední období řešilo Obvodní oddělení Policie ČR v Mnichově Hradišti pouze jeden případ v obci Veselice.
Dne 29.3.2011 v 5.20 hodin bylo na zdejší útvar oznámeno sousedy, že v domě čp. 17 v obci Veselice je slyšet z bytu
štěkot psa. Po příjezdu hlídky PČR na místo bylo zjištěno, že v uvedeném bytě na zvonění a klepání nikdo nereaguje, byl
slyšet pouze neustálý štěkot psa.
Dále bylo zjištěno, že toto není první případ, kdy dochází k rušení pokojného stavu v domě štěkáním tohoto psa. Oznamovatel na závěr hlídce sdělil, že se ještě jednou pokusí s majitelem psa domluvit na vyřešení problému.
V případě, že by problém nebyl majitelem psa řešen, znovu se obrátí na Policii ČR, či přímo na přestupkovou komisi
obce.
Vedoucí Policie ČR Mnichovo Hradiště

ZA ZVĚŘÍ NAŠICH POLÍ, LUK A LESŮ
Sluka lesní (Scolopax rustikola)
Sluka lesní je typický lesní pták a proto o něm píši v této rubrice. Doufám, že se pan
Antoš nebude zlobit, že mu trochu „fušuji“ do jeho oboru.
Sluka je svou velikostí podobná holubu, váží kolem 300 g a je z rodu bahňáků. Nápadný
je jeho dlouhý zobák, měří až 8 cm. Myslivecky se nazývá „píchák“ a to proto, že jím
prohledává měkkou humózní půdu a vybírá z ní červy a hmyz. Na její hlavě jsou nápadné
velké tmavé oči. Proto také bývá často nazývána „krásnoočka“. Naopak, její zbarvení je
zase velmi nenápadné. Je rezavě hnědé s tenkou černou kresbou, takže sluka sedící bez
hnutí v suchém listí je téměř neviditelná. Zahlédnete ji, až se před Vámi vznese.
Sluka lesní je pták tažný, který k nám přilétá začátkem března, kdy se také ozývá slučí tok. To kohouti po večerním soumraku, či za ranního svítání, přelétávají nad pasekami či potůčky a ozývají se typickým pískáním. Hledají na zemi sedící
samičky a ty se ozývají také ostrým pískáním, kterým kohoutka vábí.
Dříve byly sluky oblíbenými lovnými ptáky. Vzhledem k jejich dnešním poměrně nízkým stavům se již neloví. Snižování
stavů způsobuje hlavně jejich lov na zimovištích ve Španělsku, Itálii a ve Francii, kde se k lovu používají psi, podobně
jako kdysi u nás při lovu koroptví. Zatímco u nás se při tahu lovili pouze kohoutci, to u polyandrické sluky již neplatí
(polyandrická znamená, že se slepička páří s více partnery), neboť při jejich vyhánění psy se uloví i značné množství
slepiček. Je však také smutnou skutečností, že slučí snůšky na zem u nás likvidují divočáci.
Zde v oblasti našich Křižánek nebylo před několika lety zvláštností vidět za večera při tahu i několik sluk. Letos jsem
za celý měsíc, kdy probíhal tok, viděl a slyšel pouze jedinou.
Slepička sedí na snůšce 22 dní. Slučata po vylíhnutí a oschnutí mělké hnízdo spolu se slepičkou ihned opouští. Za příznivých
okolností sluka hnízdívá i 2x za sebou. Traduje se, že v případě ohrožení, sluka přenáší mláďata na bezpečnější místo.
Osobně jsem to však nikdy neviděl. Na zemi jsem viděl sluku pouze jedenkrát a to když při chůzi po lijáku jsem vyšel
do lesa a na okraji cesty jsem postřehl pohyb. Ve vzdálenosti asi 80 m jsem pomocí dalekohledu rozpoznal sluku, která
v naplavené hrabance vybírá dešťovky.
Slučí kohoutek se o mladé vůbec nestará. Sluky obecné u nás často zůstávají až do zámrzu a teprve pak odlétají na jih.
Je velká škoda, že tento tajemný a krásný pták u nás tak dramaticky mizí.
Miroslav Konývka - hajný Záhuby
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INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
Aktivity ve volném čase, aneb co se dělo v obci :

Novoroční pochod
Letošní novoroční pochod okolím naší obce se opět vydařil. O úspěšnosti této akce Nakonec
svědčí neustále
zvětšující
počet poklad
vše se
dobře
dopadlo,
zúčastněných oproti rokům minulým.
dobroty a sladkosti na posilněnou. D
Sešli jsme se u Veselské hospůdky a vyrazili přes Malou Stranu do sousedních Bačalek.
Tam jsme
se setkali i pro
s těmi
připraveno
občerstvení
všechny
nejmenšími účastníky, kteří vše sledovali, pěkně v teple, ze svých kočárků a v doprovodu
svých rodičů
a drandili
souběžně
popřípadě
opéct
si i uzeninu.
Když
jsme
potom
dorazili
zpět do ho
s námi po silnici. Po krátké přestávce jsme se vydali do lesa ke Křižánku a na hlavní lesní křižovatce čekalo na děti malé
Nakonec vše dobře dopadlo, poklad byl nalezen a ihned zlikvidován, jednalo se o
níž jsme
se všichni podělili
o zážitky
překvapení v podobě ukrytého pokladu. Nakonec vše dobře dopadlo, poklad byl nalezen
a ihned
jednalo
dobroty a sladkosti na posilněnou. Dále se pokračovalo až k chatám,
kde zlikvidován,
bylo
a
začali
plánovat
další.
Tak
se o dobroty
a sladkosti občerstvení
na posilněnou.pro
Dálevšechny.
se pokračovalo
k chatám,
kde bylo
připraveno
občerstvení
pro všechny.zase za
připraveno
Mohliažjsme
se zahřát
čajem
a svařeným
vínem,
Mohli jsmepopřípadě
se zahřát čajem
a svařeným
vínem, popřípadě opéct si i uzeninu.
opéct
si i uzeninu.
Když jsme Když
potom jsme
dorazilipotom
zpět dodorazili
hospůdky,
čekala
tam tradiční
„gulášovka“,
při tradiční
níž jsme se
všichni podělilipři
o zážitky
zpět
do nás
hospůdky,
čekala
nás tam
„gulášovka“,
Velikonoční soutěž
z pochodu,níž
celou
akcise
jsme
důkladně
zhodnotili,
a začali
další.
Tak zase
rok nashledanou!
jsme
všichni
podělili
o zážitky
z plánovat
pochodu,
celou
akciza
jsme
důkladně zhodnotili,

Již třetí tradiční soutěž o nejchutnějš
salát se konal v neděli 24. 4. 2011 v
Evatendenci
Konývkováv počtu
vykázal vzrůstající
Eva Konývková
vybírala z 11 vzorků bramborového
Velikonoční soutěž
se vzhled a samozřejmě i chuť vzor
Již třetí tradiční soutěž o nejchutnější velikonoční nádivku a sváteční bramborový
Velikonoční soutěž
beránek, ale co se týkalo chutě, tak
salát se konal v neděli 24. 4. 2011 ve Veselské hospůdce. Tento již třetí ročník
nejlepších
Již třetí tradiční soutěž o nejchutnější velikonoční nádivku a sváteční bramborový salát
se konalavnejchutnějších
neděli 24. 4. 2011exponát
vykázal vzrůstající tendenci v počtu přinesených vzorků. Odborná pětičlenná komise
ve Veselské hospůdce. Tento již třetí ročník vykázal vzrůstající tendenci v počtu přinesených vzorků. Odborná pětičlenná
vybírala z 11 vzorků bramborového salátu a 8 vzorků velikonoční nádivky. Hodnotil
komise vybírala
z 11 vzorků
bramborového
salátu
a 8 vzorků
velikonoční
nádivky. líbil
Hodnotil
se vzhled
a samozřejmě
se vzhled
a samozřejmě
i chuť
vzorků.
Vzhledově
se porotě
upečený
nádivkový
i chuť vzorků.
Vzhledově
se porotě
líbil upečený
nádivkový
ale co se
týkalo chutě,
taktěch
porota velmi pečlivě
beránek,
ale co
se týkalo
chutě, tak
porotaberánek,
velmi pečlivě
provedla
výběr
provedla výběr
těch nejlepších
a nejchutnějších
exponátů.
nejlepších
a nejchutnějších
exponátů.
a začali plánovat další. Tak zase za rok nashledanou!

V kategorii – sváteční bramborový s

1. místo Kristýna Janurová, 2. mí
Jírovcová, za kterou si oceněn
V kategorii – sváteční bramborový salát bylo pořadí následující:
1. místo Kristýna Janurová, 2. místo Miroslava Matoušková, 3. místo Helena
Jírovcová, za kterou si ocenění přebral její manžel Petr.

V kategorii – sváteční bramborový salát bylo pořadí následující:
1. místo Kristýna Janurová
2. místo Miroslava Matoušková
3. místo Helena Jírovcová, za kterou si ocenění přebral její manžel Petr
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1. místo Marie Šoltysová, 2. místo Františ

1. místo Marie Šoltysová, 2. místo

V kategorii – velikonoční nádivka bylo pořadí následující
1. místo Marie Šoltysová
2. místo František Bucek
3. místo Kristýna Janurová

Oceněným byly předány: poháry, symboly
vajíčka a samozřejmě symbol a pomocník d

Oceněným byly předány: poháry, symboly
vajíčka a samozřejmě symbol a pomocník d

Oceněným byly předány: poháry, symboly velikonoc ručně vyráběná látková
vajíčka a samozřejmě symbol a pomocník do kuchyně vařečky.

Oceněným byly předány: poháry,
vajíčka a samozřejmě symbol a po

Nakonec jsme všichni provedli ochutnávku p
vyměnili si informace o „tajných“ ingrediencí
Nakonec jsme všichni provedli ochutnávku přinesených vzorků, chvilku
poseděli a vyměnili si informace o „tajných“ ingrediencích ve svých soutěžních
vzorcích.

Nakonec jsme všichni provedli ochutnávku p
vyměnili si informace o „tajných“ ingrediencí

Nakonec jsme všichni provedli ochu
vyměnili si informace o „tajných“ ing

Závěrem chci poděkovat organizátorce této soutěže Evě Konývkové a samozřejmě
manželům
zaorganizátorce
poskytnutí
Závěrem
chci Buckovým
poděkovat
této
Pouťová zábava
Pouťová
zábava
na
Veselici proběhla
o velikon
manželům Buckovým
za
poskytnutí
a
přípra
a přípravu sálu, kde se soutěž konala.
kdy lidé mají trochu více času k odpočinku. Již
hospůdky byli účastníci překvapeni vkusně upr
Dušan
Konývka
Závěrem chci poděkovat
této
tradiční pouťové organizátorce
koláčky. Malá hospůdka
byla

repertoár hudby "Music Live" respektoval zájm
manželům Buckovým
za poskytnutí a přípra
zábavy byla výborná a jsme si užívali prodlouž

Bylo vidět, že i tak malá vesnička, jako je Vese
lidí, kteří se dokáží vytvořit hezkou společensk

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Čarodějnice 2011 přistály 30. dubna na Veselici kolem 19. hodiny, aby nabraly sil a pozdravily všechny
účastníky pálení
Čarodějnice 2011
přistály
30.
dubna
na Veselici
kolem 19. hodiny
ohně a samozřejmě prohnaly neposedné děti. Veškeré čarodějnické rejdění se odehrávalo
v okolíchci
rybníka
u chat.
Potom
Závěrem
poděkovat
organizáto
účastníky pálení ohně a samozřejmě prohnaly
rejdění
se odehrávalo vza
okolíposkytnutí
rybníka u chat. P
pokračovaly dále, neznámo kam. Pro pobavení několik fotografií z akce.
manželům
Buckovým
Pro pobavení několik fotografií z akce.
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Dopravní nehoda na silnici v zatáčce u Dufků
Dne 19. 3. došlo v odpoledních hodinách na silnici v zatáčce u Dufků ke střetu
osobního vozidla Peugeot s traktorem naloženým balíkem slámy na radlici.

Pouťová zábava
Pouťová zábava na Veselici proběhla o velikonočních svátcích v sobotu 23. dubna, kdy lidé mají trochu více času
k odpočinku. Již při vstupu do malé útulné veselické hospůdky byli účastníci překvapeni vkusně upravenými stoly,
na nichž nechyběly tradiční pouťové koláčky. Malá hospůdka byla zaplněna lidmi všech generací a také repertoár hudby
“Music Live” respektoval zájmy všech věkových skupin. Atmosféra zábavy byla výborná a jsme si užívali prodloužený
víkend.
Bylo vidět, že i tak malá vesnička, jako je Veselice, má ve svých řadách dost lidí, kteří se dokáží vytvořit hezkou
společenskou atmosféru.
účastník - Zdeněk Srb
Dopravní nehoda na silnici v zatáčce u Dufků
Dne 19. 3. došlo v odpoledních hodinách na silnici v zatáčce u Dufků ke střetu osobního vozidla Peugeot s traktorem
naloženým balíkem slámy na radlici. Z účastníků nehody nebyl nikdo zraněn. Z důvodů průjezdnosti komunikace řidič
traktoru odstavil vozidlo na pozemek p. Tomsy. Nehodu vyšetřovala dopravní policie z Mladé Boleslavi.
Šoltys Josef

INFORMACE Z ČINNOSTI SPOZ
Po delší odmlce bylo uspořádáno vítání občánků
Přivítali jsme:
Danielku Matouškovou			
Kačenku Karbanovou			
Andulku Šafrovou			

27.listopadu 2010
Adámka Bravence
Barborku Bravencovou
Aleška Burdu

Školáci přednesli básničky, Anetka Kadeřábková zahrála na klávesy, děti zazpívaly a že bylo více vítaných dětí, tak se
sešlo i dost příbuzných a o to bylo hezčí a zábavnější posezení po vykonaném obřadu.Je jisté, že se tato akce vydařila.
V polovině prosince jsme uspořádali Mikulášskou nadílku. Sešlo se také dost dětí. Někteří nepřišli z důvodu nemoci, těm
jsme balíčky od Mikuláše a čertů doručili večer po ukončení akce.
A ještě v tomto roce jsme popřáli paní Karolíně Bukové k jejím krásným 89. narozeninám.
V novém roce jsme s přáními pokračovali:
2. února oslavil narozeniny pan Josef Kodrik, kterého jsme navštívili a předali malý dárkový balíček a kytičku.
V březnu jsme byli s přáním u pana Jaromíra Ďoubalíka.
V dubnu jsme navštívili hned dvě oslavenkyně paní Janu Cidlinovou, která oslavila 82. narozeniny a Janu Bravencovou.
27. května se chystáme pogratulovat paní Doškářové.
V červnu nás čekají hned čtyři oslavenci. Jelikož většina oslavenců jsou již starší, myslíme si že je vhodnější návštěva
u nich doma. Do hospůdky jsou totiž prudší schody a tak jen málo který oslavenec je lehce zvládá.
V hospůdce se sejdeme my, kteří ještě ty schody trochu zvládáme, na zábavě jako třeba na pouťové, která byla o týden
přesunuta z důvodu pálení čarodějnic. Tam si zatancujeme a dobře se pobavíme.
Vždyť je to hned hezčí, když se taková malá vesnička dá dohromady a dokáže se mezi sebou dobře pobavit.
Tak zase o naši posvícenské nashledanou.
Za SPOZ Věra Pažoutová
Jarmila Bulířová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:
90 let		

27.5.- Doškářová Vlasta, Veselice 62

10

80 let		

30.6.- Antošová Ludmila, Veselice 1

65 let		
			

2.2.- Kodrik Josef, Veselice21
12.6.- Kodriková Marie, Veselice 21

60let		
			
			

18.3.- Ďoubalík Jaromír, Veselice 17
26.4.- Bravencová Jana, Veselice 4
13.6.- Jakubec František, Veselice 48

55 let		

20.5.-Jírovec Petr, Veselice 22

45 let		

21.4.- Rýdl Jiří, Veselice 47

35 let		

10.2.- Majerová Jana, Veselice 17

25 let		
			
20 let		

21.3.- Cidlina Pavel, Veselice 61
28.5.- Mudrychová Kristýna, Veselice 17
6.1.- Bucek Václav, Veselice 38

10 let		
			

24.1.- Bravenec Jaroslav, Veselice 4
23.4.- Kadeřábková Tereza, Veselice 18

5 let		

31 . 10. Bravencová Monika, Veselice 4

Narození občánkové:
11. května 2011 Vojtíšek Radosta, Veselice 17
Odhlášení obyvatelé:
Rychnovská Petra a Hofman Petr, Veselice 4
Bravencová Lucie, Bravencová Monika a Dědek Adam, Veselice 4
Přihlášeni noví obyvatelé:
Dufek Jaroslav, Wágner Miroslav, Veselice 11
Šuk Jaromír, Šuková Nikola a Zubáková Lucie, Veselice 4
Úmrtí:
Dne 9. dubna zemřel pan Jaroslav Jírovec

Marcela Šafránková

ČTENÁŘSKÉ DOPISY
Vzpomínky
Dne 25. června 2011 vzpomeneme nedožitého 100. výročí narození pana Josefa Rýdla a 28. září uplyne 16 let od jeho
úmrtí.
Vzpomíná manželka, rodina Rýdlova a Šifaldova
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PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS (11.6 -15.10.2010)
Kouba M., Matějková M., Klabanová E., Novákovi, Ďoubalíková, Runčíkovi, Hazdrová J., Karbanovi, Karbanová K., Brodský S., Antošová L., Drobná L., Pokorný Z., Najman S., Křížovi, Šmejkalová L., Bulířovi, Kadeřábková M., p. Stádníková,
Rýdlová M., ing. Campr J., Campr Jos.
Omlouvám se všem, kteří přispěli na zpravodaj v období od listopadu 2010 do února 2011 a nejsou zde uvedeni –
v únoru při poruše počítače došlo totiž ke ztrátě dat a nevím, zda jsem si vzpomněla na jména všech dárců. Děkuji
Marcela Šafránková
Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje.

VELIKONOCE - SVÁTKY JARA
Historie
V křesťanství jsou velikonoční svátky oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. V židovském pojetí se jedná
o připomenutí si vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví, ze kterého je Hospodin vyvedl za pomoci Mojžíše.
Časově se tyto svátky překrývají s pohanskými oslavami příchodu jara. Lidové tradice v podobě zvyků a obyčejů přetrvaly
z předkřesťanských dob až do dneška. Název Velikonoce (taktéž Pascha) je odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný
Kristus vstal z mrtvých. Po masopustu přichází 40 denní postní období, které začíná Popeleční středou.
Velikonoce jsou pohyblivými svátky, které připadají na první neděli po prvním jarním úplňku tedy po prvním jarním
dnu. Datum je odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Avšak žádný ze zachovaných historických pramenů neudává přesné datum. Tradice klade neděli po “Velké noci” na první jarní úplněk, kdy slaví svůj velký
svátek Pesach i Židé. Týden před Velikonocemi se nazývá svatý nebo také pašijový. Týden začíná Květnou nedělí
a končí Velikonočním pondělím.
Květná neděle - liturgie tohoto dne připomíná událost slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma jako Mesiáše a Krále
a skutečnost jeho utrpení a smrti.
Modré pondělí - název vychází z barvy látky, vyvěšované ten den v kostele
Šedivé úterý - den úklidu, bez zvláštních zvyklostí
Popeleční (škaredá,sazometná)středa - škaredá je nazývána proto, že tento den Jidáš zradil Krista.
Sazometná středa zase podle vymetání komínů, které se ten den obzvlášť doporučuje. Není dobře se ten den mračit,
aby se dotyčný nemračil po všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek - označení Zelený čtvrtek je modlitba Krista na zelené louce v zahradě getsemanské na Olivové hoře.
V tento den bylo zvykem pošlehat podlahu i peřiny proutkem posvěceným na Květnou neděli a proti čarodějnicím vykropit svěcenou vodou z nového hrnečku věchýtkem slámy obydlí. V tento den zazní naposledy kostelní zvony, neboť
všechny odlétají do Říma k posvěcení. Opět se vrátí a rozezvoní až na Bílou sobotu.
Nejvýznamnější dny ve svatém týdnu jsou:
Velký pátek je připomínkou dne smrti Ježíše Krista.
V tento den se nekonají mše, neuslyšíte zvonit zvony, ani hrát varhany v kostele. Za dob našich předků se na Velký pátek
v domácnostech na stolech dominovala jen jednoduchá postní jídla. Lidé také věřili, že na Velký pátek se nemá pracovat
a každý se musí postít.
Tento den je spojen s magickými silami, nic od nikoho se nemá půjčovat, neboť vypůjčená věc může být očarovaná.
Je to den smutku, ticha, rozjímání a přísného půstu. Před východem slunce se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly nemoci. Textilníci předli pašijové nitě. Stehy těchto nití chránily rodinu před uhranutím a zlými duchy. Nesmělo se
prát prádlo, protože by se namáčelo do Kristovy krve. Lidé věřili, že se otvírá země a vydává poklady. Daly se nalézt podle světélka, zářícího a kvetoucího kapradí, nebo zářícího otvoru ve skále. Toho dne se podle pověsti otevíral na několik
hodin i Blaník. Někde také věřili, že mohou na souš vycházet z vody vodníci a prohánět se na koních.
Bílá sobota uzavírá postní období. V tento den se nekoná mše svatá ani jiné svátosti. Bílou sobotu Křesťané vnímají
jako příležitost prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje
a prázdnoty. Nejdůležitějším bylo posvěcení ohně před kostelem. Doma se uhasila všechna ohniště a před kostelem pak
vložila hospodyně na hraničku vlastní polínko a když kněz oheň posvětil, vzala žhavý kousek domů a zažehla jím nanovo
svůj oíheň. Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky, tyto se nosily do pole, aby zajistily úrodu. Popelem z posvěceného
ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky ze svatého ohně dávaly za trám do domu, aby chránily před požárem. Bílá

sobota patřila i úklidu a bílení .Ženy chystaly sváteční pokrmy, pekly mazance a velikonoční beránky. Kluci pletly si pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka.
Boží hod velikonoční podle legendy vstal Kristus z mrtvých prvního dne po sobotě /tj. v neděli/.
Světily se velikonoční pokrmy-beránek mazanec,chléb, vejce a víno, které měli připravit po dlouhém půstu tělo
na návrat těla k tučnější stravě. Kdokoli přišel do stavení , musel dostat kus posvěceného pokrmu, trochu se dalo
na pole, do studny, na zahradu, aby byla úroda, dostatek vody a dostatek ovoce. .Jedla se velikonoční nádivka, skopové
a jehněčí maso a holoubata,předem posvěcená v kostele.
Velikonoční pondělí se nepojí s žádnými liturgickými zvyky. Mrskaný pondělek-původně jako pohanský magický obřad
k zajištění plodnosti a zdraví, jehož se účastnili dospělí-muži z žen pomlázkami vyháněli nemoci a polévali je mocnou
živou vodou-za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého budoucího života.
Nejstarší zmínky o mrskání neboli pomlazení pocházejí z přelomu 14. a 15. století.
Velikonoční symboly
Velikonoční vajíčko představuje plodnost, úrodnost, život a vzkříšení. Je symbolem zrození, ale i symbol smrti, tedy
začátku i konce. Vejce jako symbol Velikonoc nalezneme v křesťanských i pohanských krajinách.
Po celá staletí se zdobila plná vejce, teprve po 1. světová válce se začala pomalovávat vyfouknutá, prázdná vejce.
V křesťanství je beránek symbolem Božího beránka. Jako obřadní pokrm je velikonoční beránek znám již od středověku.
Není však přesně známo, zda se jednalo o pokrm z masa nebo pečiva. Přihlédneme-li k tomu, že se maso mohlo jíst
až po svěcení pokrmů, které se odehrávalo na Boží hod velikonoční, je pravděpodobné, že naši předkové připravovali
beránka pečeného ze sladkého či slaného těsta.
Velikonočního zajíčka jsme převzali z německých zemí. K velikonočnímu zajíci se pojí legenda, že nosí vajíčka, zejména ta čokoládová. Dříve dokonce bylo zvykem honit velikonočního zajíce, což představovalo hledat vajíčka schovaná
různě v trávě.
Symbol kříže, velikonoční oheň a svíce
Kříž patří k důležitému křesťanskému symbolu. Ježíš byl ukřižován na klasickém křesťanském kříži .
Velikonoční oheň - představuje světlo spjaté s Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Oheň se zapaloval a světil na Bílou sobotu. Světlo (oheň) znamenalo také podobně jako jarní slunce vítězství nad dalším významným křesťanským symbolem,
kterým je svíce.
Svíce - dává světlo, které ztělesňuje život. Dle prastaré tradice se svíce zapalovala od posvěceného ohně v noci z Bílé
soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Bílá barva svíce značí čistotu, naději a víru v nový život.
Pomlázka - zvyk patří mezi lidové obyčeje. Pomlázka má zajistit především zdraví a krásu.
Pomlázka ve smyslu nástroje určeného ke šlehání dívek a žen je podle tradice spletena z mladých vrbových proutků.
Pomlázkou také nazýváme výsledek koledování.
Velikonoční koleda - doprovázející pomlázku, bývá stručná a podobná dětské říkačce. Říkadlem koledník žádá o vejce
či jinou odměnu za pomlázku

Z dobových materiálů zpracovala
Eva Navrátilová

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: zpravodajveselice@centrum.cz
Vydávání časopisu povoleno dokumentem Ministerstva kultury ČR event.č.: MK-ČR-E-1844

