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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Právě otáčíte stránky 37. čísla Zpravodaje obce Veselice. Také v tomto vydání se budu opakovat a opět hledáme
nové členy redakční rady a dopisovatele do našeho veselického zpravodaje. Není podmínkou, že by nový člen
redakční rady musel být obyvatelem obce Veselice. Může to být i náš čtenář, který se má chuť účastnit při tvorbě
těchto stránek. Ať už příspěvkem ve formě článku, dobrou radou nebo i kritikou, kterou je dobré také slyšet.
Na této stránce se chci zmínit o práci dobrovolných hasičů, které jsem požádal o pomoc při úklidu lesa nebo
při čištění vodojemu. Samozřejmostí je ošetřování a příprava požární techniky, výzbroje a výstroje, nácviku a účasti
na okreskové soutěži, kde si nevedli špatně. Dobře dopadlo i námětové cvičení dobrovolných hasičů, které se
uskutečnilo v chatové osadě. Hodnocení celého zásahu provedl profesionální hasič kapitán Dušan Konývka jako
dobré. Čas od vyhlášení poplachu až po dopravu vody na stanovený cíl bylo 26 minut. Po úklidu techniky a pověšení
hadic byl starostou hasičů panem Bulířem zapálen malý „táboráček“ přímo před hasičskou zbrojnicí a přišlo na řadu
opékání klobás i další občerstvení. Tímto děkuji všem za účast na cvičení a věřím, že by si poradili i při skutečném
zásahu s ohněm.
V tomto článku chci poděkovat manželům Bulířovým za dlouholetou údržbu – sečení trávy na místním hřbitově.
Samozřejmě bych chtěl pochválit i Vás, ostatní, kteří se staráte o pozemky kolem svých obydlí a udržujete tak pěkný
vzhled obce.
Závěrem Vám jménem svým i jménem členů obecního zastupitelstva přeji klidné prožití vánočního času a šťastné
a veselé vykročení do nového roku 2012
Za obecní zastupitelstvo Pažout Miroslav, starosta obce Veselice

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE K 30. 9. 2011
PLNĚNÍ ROZPOČTU leden – září 2011
rozpočet
(původní)

PŘÍJMY (některé položky)

skutečnost

%
plnění

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

180 000,00

149 059,72

82,8

Daň z příjmu FO ze sam. činnosti

390 000,00

274 772,36

70,5

Daň z příjmu FO z kap. činnosti

15 000,00

13 366,78

89,1

Daň z příjmu právnických ososb

200 000,00

171 531,12

85,8

DPH

310 000,00

396 896,31

128,0

70 000,00

68 100,00

97,3

Poplatek ze psů

1 400,00

1 770,00

126,4

Správní poplatky

1 500,00

420,00

28,0

Daň z nemovitosti

205 000,00

130 183,00

63,5

Pitná voda – vodné

50 000,00

23 175,00

46,4

Úroky z vkladů

15 000,00

16 758,48

111,7

Neinvestiční přij. dotace ze SR na správu

48 100,00

36 090,00

75,0

1 495 000,00

1 370 287,27

91,6

Poplatek za likvidaci TKO

CELKEM
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rozpočet
(původní)

VÝDAJE (některé položky)
Pitná voda

skutečnost

%
plnění

75 000,00

22 385,85

39,8

729 000,00

3 022,00

0,4

5 000,00

6 690,00

133,8

Základní školy

65 000,00

29 003,00

44,6

Místní rozhlas

10 000,00

6 749,00

67,5

Záležitosti kultury

10 000,00

2 073,00

20,7

Veřejné osvětlení

45 000,00

34 691,33

77,1

Sběr a svoz komunálního odpadu

100 000,00

64 710,00

64,7

Požární ochrana (dobrovolná část)

36 000,00

5 260,00

14,6

Zastupitelstva obcí

145 000,00

95 568,00

65,9

Činnost místní správy

198 000,00

202 903,93

102,5

12 000,00

8 453,00

70,4

1 495 000,00

550 479,44

36,8

Odv. a čist. odpadních vod
Předškolní zařízení

Služby peněžních ústavů
CELKEM VÝDAJE

Během roku byl rozpočet upraven zatím dvěma rozpočtovými opatřeními.
Marcela Šafránková

STAV PŘÍPRAV NA VÝSTAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
A STAV VZTAHŮ MEZI OÚ VESELICE A OÚ DOMOUSNICE
VE VĚCI JEJICH ODBĚRU NAŠÍ PITNÉ VODY A JEJICH
ZAJIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Jistě Vás mnohé zajímá postup v přípravě stavby tlakové kanalizace. Firma, která pro tlakovou kanalizaci naší
obce zajišťuje možnost čerpání dotací, stále čeká na vyhlášení podávání žádostí, jak na ministerstvu zemědělství,
tak na ministerstvu životního prostředí.
Někteří se dotazujete, zda vůbec bude možné odvádět splašky do čističky v Domousnicích. Obec Domousnice již
vydala souhlas ke stavebnímu povolení, které vydal stavební úřad v Dolním Bousově a Referát životního prostředí.
Takže odvod splašků z naší obce je zajištěn.
Miroslav Pažout, starosta obce

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELICE
V ROCE 2011
Letošní rok 2011 někteří hasiči zahájili, účastí na 3.ročníku novoročního pochodu po okolí Veselice, již
1. 1. 2011. Účast na novoročním pochodu byla vyšší než v předcházejícím druhém ročníku.
V únoru jsme pořádali Výroční valnou hromadu sboru dobrovolných hasičů Veselice ve Veselské hospůdce.
Na valné hromadě jsme zhodnotili výsledky a činnost v uplynulém roce a naplánovali činnost na rok 2011.
Po občerstvení gulášem z kuchařské dílny Jany Buckové probíhala volná zábava.
V březnu a v dubnu jsme dle potřeby obce prováděli pořez a následný úklid větví po polomech v chatové oblasti.
Část větví jsme navozili na hromadu k rybníku a posledního dubna byly využity k organizovanému pálení čarodějnic.
Vzhledem k velkému suchu bylo pálení čarodějnic prováděno pod dohledem hasičů s hasičskou cisternou. V dubnu
jsme připravovali hasičskou cisternu na technickou prohlídku, která po drobných opravách dopadla úspěšně. Dne
23. 4. jsme pořádali Pouťovou zábavu ve Veselské hospůdce.
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Počátkem června jsme se zúčastnili schůze 22. okrsku v Ledcích z důvodu přípravy a organizace okrskové
soutěže v této obci. Poté jsme připravovali techniku a hasiče na hasičské soutěže. Dne 25.června se konala Okrsková
hasičská soutěž v Ledcích ve zdejším sportovním areálu. Náš sbor vyslal do soutěže dvě družstva mužů a družstvo
žen. Ženy skončily v celkovém hodnocení na prvním místě a pro neúčast družstev žen z ostatních sborů v kategorii
žen soutěžily samy. V soutěži mužů zvítězilo družstvo z Ledec před Skyšicemi a družstvem Veselice II. Naše druhé
družstvo Veselice I. skončilo s malým odstupem na čtvrtém místě. Musím též zmínit, že po dlouhé době se okrskové
soutěže zúčastnilo družstvo žáků a to z pořádajícího sboru z Ledec.Ještě týž den 25. června se naše družstva žen
a mužů Veselice II. zúčastnili soutěže v netradičním požárním útoku na Dobšíně za podstatně slabší účasti než
v minulém ročníku. Oběma našim sestavám se příliš nedařilo a skončili v poli poražených. Dne 10.9. jsme odjeli
na hasičskou „sranda“ soutěž do Ledec ve složení jednoho družstva žen a mužů Veselice II. Soutěže se zúčastnily
sbory z okresů Mladá Boleslav a Nymburk.
První sobotu v září 4. 9. někteří hasiči navštívili Posvícenskou zábavu, která se konala ve Veselské hospůdce.
Dne 1. 10. 2011 v 16 hodin starosta obce vyhlásil cvičný poplach pro SDH Veselice s výjezdem techniky. Po
výjezdu k cvičnému požářišti v chatové oblasti byla sestavena soustava hadic pro dopravu vody od rybníka. Vodu
nasávala hasičská cisterna přímo z rybníka. Toto námětové cvičení provádělo 11 hasičů a 3 hasičky a po provedení
jsme zhodnotili nedostatky, kterých jsme se dopustili během akce. Po skončení nácviku a úklidu techniky jsme
poseděli a opékali klobásy a špekáčky před obecním úřadem. Dne 15. října jsme se podíleli na čištění vodojemu
našeho obecního vodovodu. Zástupci našeho sboru se též zúčastnily všech okrskových schůzí a starosta sboru
Mil. Bulíř všech okresních hasičských schůzí. Dále se také hasiči podíleli na různých společenských, sportovních
a kulturních akcích, které proběhly v tomto roce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hasičům za reprezentaci obce na soutěžích a za práci ve sboru, kterou
vykonávají ve svém volném čase. Především bych chtěl poděkovat panu Václavu Buckovi st. za práci na technice
a přípravě na soutěže, dále pak panu Dušanu Konývkovi za odbornou pomoc. Do nového roku 2011 přeji všem
hasičkám, hasičům, našim příznivcům a všem občanům hodně zdraví, spokojenosti, dobré nálady a pohody.
František Pažout

20 ROKŮ OD OBNOVENÉ SAMOSTATNOSTI
OBCE VESELICE
Čas letí a nedá se zastavit. V letošním roce oslaví naše obec 20 roků samostatnosti a oddělení od střediskové
obce Domousnice.
V roce 1990 o tom rozhodli v referendu veseličtí občané. V prosinci 1990 v obecních volbách bylo zvoleno první
obecní zastupitelstvo a starostou obce Veselice byla zvolena paní Jarmila Bulířová.
Bez zkušeností, ale s plným elánem začaly se řešit obecní záležitosti a nebyly to úkoly lehké. Byla provedena
rekonstrukce obecní budovy č. 43 na Obecní úřad a přestavěna hasičská zbrojnice. Postupně byla v této budově
zřízena Veselická hospůdka a prodejna potravin a prováděno jejich zabezpečení vodou a elektřinou.
Podařilo se opravit povrch silnic v obci. Na plnění těchto úkolů se aktivně podílela řada starších i mladších občanů
obce.
V roce 1994 bylo v druhých obecních volbách zvoleno nové, omlazené obecní zastupitelstvo a starostou obce byl
zvolen pan Miroslav Pažout.
Podle nařízení Okresního úřadu Mladá Boleslav musily se vyřešit problémy odvozu odpadů z obce a likvidace
staré odpadní skládky. Postupně se řešily úkoly zabezpečení autobusové dopravy do Mladé Boleslavi a dětí do školy
v Dolním Bousově a zavádění telefonních linek a telefonního automatu a zprovoznění obecního rozhlasu. Podařilo se
opravit oplocení a části východní zdi hřbitova.
V roce 1998 bylo v obecních volbách s minimálními změnami zvoleno nové obecní zastupitelstvo a starostou
obce byl opět zvolen pan Miroslav Pažout.
Hlavním jejich úkolem bylo prosazení výstavby obecního vodovodu, vzhledem ke značnému úbytku spodních
vod v katastru obce. Byla provedena složitá jednání s ministerskými a okresními orgány, týkající se zabezpečení
ﬁnančních dotací. Dále se řešily úkoly spojené s vypracováním projektové dokumentace vodovodní sítě v obci
a čerpací stanice.
Naši obci se díky tomu, (že zde byly zřízeny v roce 1980 tři průzkumné zemní vrty, s dostatečnou kapacitou
nezávadné vody), podařilo se získat souhlas s výstavbou.
Vlastní výstavba vodovodu byla zahájena 1. 7. 2000 a ukončena 30. 5. 2001. Celkové ﬁnanční náklady
činily 4 816 000,- Kč. Částečně byly hrazeny dotací Ministerstva zemědělství, (2 651 000,- Kč) a Okresu Mladá
Boleslav,(650 000,-Kč). Zbývající částku hradila obec Veselice z úvěru poskytnutého bankou.
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Dne 14. 9. 2001 byl obecní vodovod po provedených provozních zkouškách uveden do provozu. Tuto náročnou
stavbu se podařilo uskutečnit obci Veselice, která v té době měla 110 obyvatelů. Oprávněně ji proto můžeme nazvat
stavbou století.
V roce 2002 bylo v obecních volbách zvoleno nové obecní zastupitelstvo a starostou obce byl znovu zvolen pan
Miroslav Pažout.
Obec musela postupně splácet ﬁnanční úvěr na stavbu obecního vodovodu a nemohla provádět ﬁnančně náročné
akce. Podařilo se však provést položení zámkové dlažby na hřbitově.
V obecních volbách, které se uskutečnily v roce 2006 a v roce 2010, bylo zvoleno nové obecní zastupitelstvo
s minimální změnou oproti roku 2002. Starostou obce byl opět zvolen pan Miroslav Pažout. Obec musela dále
splácet úvěr poskytnutý bankou v roce 2001.
Hlavní úsilí bylo směřováno na provedení tlakové kanalizace v obci a její napojení na čističku odpadních vod
v obci Domousnice. Finanční dotace jsou v současnosti vládními orgány snižovány a obec není schopná samostatně
tak náročnou akci uskutečnit.
Výčet úkolů provedených v obci Veselice za uplynulých 20 roků dokazuje, že osamostatnění obce bylo správné.
Podařilo se uskutečnit řadu náročných úkolů.
Na jejich provedení mají zásluhu především starostové obce.
Za volební období: 1990 - 1994 paní Jarmila Bulířová a za další 4 volební období 1994 - 2010 pan Miroslav
Pažout.
Plně jim pomáhali všichni členové obecního zastupitelstva, kteří byli v pěti volebních obdobích v obecních volbách
občany Veselice zvoleni.
Za jejich obětavou práci a úsilí si všichni zaslouží velkou pochvalu a naše poděkování.
Napsal s využitím podkladů Veselického zpravodaje Rudolf Dufek, dopisoval Zpravodaje

CHATOVÁ OSADA U KŘÍŽÁNKU VZKVÉTÁ
Před dvěma roky ničivá vichřice způsobila v chatové osadě pod lesem Křižánek veliké škody. Stromy zde byly
polámány a některé střechy chat z části poničeny. Rybník u osady byl vypuštěný a zarostlý náletovými rostlinami
a prostředí osady připomínalo zkázu. Veseličtí hasiči pomáhali chatařům částečně při odstraňování polomů.
Obdobné škody způsobila vichřice v polesí Kříženek, kde vznikly velké polomy stromů.
V letošním roce jsem procházel chatovou osadou znovu a byl jsem mile překvapený změnami, které se zde
staly.
Rybník je vyčištěný od křovin a travin a zcela naplněný vodou. Hráze kolem rybníku jsou opraveny, tráva vysekaná
a jsou zde vysázeny mladé stromky vrb.
U hráze je nová lavička a na vodě lodička pro vyžití chatařů a jejich dětí. Prostředí v chatové osadě se zlepšilo
a svědčí o tom, že zde bylo vykonáno hodně obětavé práce a osada vzkvétá.
Za to je třeba šerifovi osady panu Konývkovi a chatařům, kteří mu pomáhali vyslovit poděkování a všem
osadníkům popřát, aby se jim zde v příštích létech líbilo.
Rudolf Dufek, dopisovatel zpravodaje

INFORMACE O ČASOPISU PRAMÍNEK OBCE BAČALKY
Časopis PRAMÍNEK začal na Bačalkách vycházet teprve nedávno a to začátkem roku 2010. Vydává jej občanské
sdružení „OBČANÉ BAČALEK A LIČNA“. Časopis je vydáván jako měsíčník a do konce srpna 2011 již vyšlo 17 čísel.
Redakční rada časopisu Pramínek pracuje pod vedením paní Jaroslavy Kabrnové. Cílem tohoto časopisu je
informovat občany Bačalek a Lična o důležitých událostech v obou obcích a jejich okolí a informovat o životě v obci
a o všech věcech, které s ním souvisí. Časopis je dodáván zdarma a lze jej také nalézt na internetových stránkách
obce: www.bacalky.wz.cz
Tento zpravodaj obce je docela povedené dílo. Jeho obsah postihuje všechny hlavní aspekty života na vesnici
a zcela určitě pomáhá občany aktivizovat ke společnému dílu a vede je k dobrému sousedskému soužití.
Časopis Pramínek má celou řadu dobrých a potřebných rubrik, které přehledně informují o životě v obci a účinně
iniciují občany ke společnému dílu. Členové zastupitelstva obce v každém čísle časopisu nejen, že zevrubně
informují o činnosti Obecního úřadu, ale jsou rovněž také jeho pravidelnými dopisovateli. Společné dílo obou
částí obce Bačalky dostalo začátkem letošního roku další důležitý impuls. Nové zastupitelstvo obce pod vedením
starostky Ing.Kaprasové a místostarostky PhDr Varhanové, které vzešlo ze říjnových obecních voleb, se podjalo
provést komplexní revitalizaci obce a začátkem roku schválilo zásadní dokument pod názvem „Program obnovy
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vesnice Bačalky na období let 2011-2014. Tento rozsáhlý a pro rozvoj obce velice důležitý program, je náročné dílo,
které bude potřebovat mnoho společné práce a trvalou aktivitu všech občanů. Časopis Pramínek může být tomuto
dílu velice účinně nápomocen.
Cíle tohoto rozsáhlého programu, i pro naši obec inspirativního, jsou:
- aktivní zapojení obyvatel do dění v obci a do její obnovy
- podpora a realizace činností vedoucích ke zkvalitnění způsobu života v obci
- hledání, obnovování a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic k dosažení větší pospolitosti
a vzájemné sounáležitosti místních obyvatel
- úprava a trvalá čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické
infrastruktury, včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí
- zajištění ekonomického, kulturního a společensko-sociálního zázemí obce, jakož i kulturního a sportovního
vyžití všech občanů
- účelná, kvalitní a trvalá péče o životní prostředí a zachování krajinného rázu
Realizace takovéhoto ambiciózního programu si vyžádá nejen aktivní spolupráci celé obce, ale je však
také nutná i spolupráce v rámci celého regionu. K tomu je obec Bačalky členem DSO (Dobrovolný svazek obcí
„Mariánská Zahrada“) a součástí POV(Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje). Tato členství pak zvyšují
pravděpodobnost na získání nutných dotací.
Rozsáhlé aktivity uskutečněné v této obci v průběhu roku 2011, jsou neklamným znamením, že se zde nejedná
jen o nějaké krátkodobé vzepětí několika nadšenců, ale že vedení obce svá počáteční optimistická slova myslí vážně
a důsledně a úspěšně je mění v činy.
Bačalskému časopisu Pramínek, který je mladším bratrem našeho Zpravodaje Veselice, jakož i celé obci Bačalky,
která je naším dobrým sousedem, přejeme zdar a úspěch ve všem jejich konání.
Ze zapůjčených materiálů zpracoval Ing. Jiří Campr

VESELIČTÍ CHATAŘI 1. ČÁST
Když se mě moji přátelé zeptají …….
Pokaždé, když se mě moji přátelé a známí zeptají kde budeme trávit letošní dovolenou nebo kam odjíždíme na
víkend, odpověď je jednoznačná: „No přece na Veselici, na naši milovanou chatičku. Jezdíme tam s rodinou velice
často a rádi.“ A právě při tom mém chataření, při všech těch procházkách a aktivním odpočinku často vzpomínám,
co jsem tady v minulosti všechno prožila, jak jsem si tady jako dítě, společně se svými rodiči a dětmi ostatních
chatařů, užívala prázdniny. A protože mnozí z těch, co se o to zasloužili, už nejsou mezi námi, dovolte mi, abych
alespoň touto cestou na všechny zavzpomínala a připomněla, jak to vlastně všechno začalo a pokračovalo až do
současnosti.
Okolí obce Veselice bylo vždy rájem houbařů a milovníků přírody. Kvůli tomuto
bohatství sem jezdívali lidé z širokého okolí. Při jedné takovéto příležitosti se
pan Spára, houbař z Mladé Boleslavi, kterému se tady velmi líbilo, domluvil se
svým kamarádem, tehdejším předsedou JZD, panem Jakubcem, o možnosti
postavení malé chatky. V té době to nebyl zas až tak velký problém a po zařízení
všeho potřebného zanedlouho chatka stála. Manželé Spárovi se tak stali prvními
veselickými chataři a zároveň zakladateli pozdější chatové osady. Postupem času
bylo ale nutné její prostory zvětšit. Přibylo jedno patro a tento její vzhled je dosud
zachován. O chatu se dnes pečlivě stará paní Spárová, jejíž zahrádka musí být vždy
perfektně upravená a každý z nás ji obdivuje.
Jako druzí si postavili svoji chatku hned
v sousedství manželé Studečtí, také z Mladé
Boleslavi. Původně byla přízemní s otevřenou
verandou, ale později se také změnila. Veranda byla
uzavřena a přibylo rovněž patro. Když před lety chatu zdědily jejich děti, prodaly
ji současným majitelům, kteří sem jezdí až z Holandska. Jsou to starší manželé,
velice příjemní lidé.
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Při vzpomínce na třetí chatu si vybavuji velmi pečlivého pana Štěrbu a jeho
manželku paní Štěrbovou, temperamentní ženu, s úžasným smyslem pro humor.
Doslova opečovávali svoji dřevěnou chatičku, stále ji natírali barvou a vylepšovali.
Nevím, co se tenkrát vlastně přesně stalo, ale chatička jim bohužel vyhořela. Později
vyrostla na jejím místě chatka zděná, ale ta už nebyla příliš navštěvovaná. Možná už
k ní Štěrbovi nezískali až takový vztah, a nebo už jim to jejich zdraví ani nedovolilo.
Chatu zdědil jejich příbuzný pan Dlouhý z nedalekého Března a ten ji po letech
prodal manželům Kučerovým. Ti si chatku zvelebili a jezdí sem také často a rádi.
Čtvrtou chatu postavili moji rodiče, manželé Kalinovi. Taťku požádal jeden z jeho
tehdejších kamarádů, který chtěl na Veselici v té době stavět chatu, aby mu dělal
tzv. stavební dozor. Nakonec to ale dopadlo tak, že kamarád si svoji chatu postavil
jinde a my jsme se do toho pustili tady. Mně bylo tehdy necelých 7 let, ale dobře si
vzpomínám jak se rodiče nadřeli. Chata se v průběhu let také změnila. Po poměrně
dlouhém období, kdy se na ni příliš často nejezdilo a už začala připomínat šípkové
nebo spíše ostružinové království, jsem sem začala jezdit já s rodinou. Stavení
jsme zvětšili a přizpůsobili požadavkům dnešní doby a jak už jsem uvedla v úvodu,
jezdíme sem vždy když nám naše pracovní povinnosti dovolí.
Další chatu vybudovali manželé Čamrovi z Vesce u Liberce. Pan Čamra byl
bratrem paní Studecké a pomáhal jim při stavbě jejich chaty. Tolik se mu tady
líbilo, že si zde později postavil i tu svou. Stali se tak pátými chataři. Jednu dobu,
už po smrti paní Čamrové, sem často jezdívala babička Šnýdrová, kterou jsem
obdivovala pro její nesmírnou vitalitu a chuť do života. Milovala přírodu, hlavně
les a samozřejmě lidi. Měli jsme ji všichni moc rádi. Na sklonku svého života
pobýval na chatě skoro celoročně pan Čamra. Pokud mu zdravíčko sloužilo
chodíval dokonce v letních měsících pomáhat do lesa. A když už to nešlo, věnoval
ji jednomu ze svých vnuků Martinu Šoltysovi z Liberce. Ten sem pravidelně jezdí
a pečuje o chatu s celou svou rodinou.
Chatová osada dnes čítá celkem 11 chat. Dnes jsem Vám přiblížila stručnou historii prvních pěti a na zbývajících
šest si zase společně zavzpomínáme až v příštím čísle tohoto zpravodaje.
Eva Konývková

PTACTVO NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ
Ledňáček říční (Alcedo Atthis)
Ledňáček říční, to je létající klenot naší přírody, jak je pro svoji krásu a zbarvení odedávna
nazýván. Je větší než vrabec, má velkou hlavu s dýkovitým zobákem a krátký ocásek. Žije
skrytě v okolí rybníků a potoků. V našem okolí jej také můžeme často pozorovat i v hnízdním
období. Dost často se s ním u rybníka setkávají rybáři, kde je tento pták překvapí
a ukáže se jim v plné své kráse. Létá nízko nad vodou a ozývá se vysokým písklavým
„tík - tík“. Jeho hnízdo tvoří vyhrabaná vodorovná půdní nora v hlinitém či kamenitém
břehu. Snáší 6-7 vajec, sezení na nich trvá 21 dní a krmení mláďat po vylíhnutí pak na hnízdě trvá
25 dní. Po vylétnutí mladých z hnízda je krmí ještě několik dnů. Potravou jsou mu většinou rybky a vodní hmyz. Svou
kořist loví zpravidla ponořením pod vodu. Je to pták částečně tažný. V zimě odlétá k větším řekám, které nezamrzají
a poskytují mu dostatek potravy. Doufejme, že tento pták i nadále najde v našem okolí dobré podmínky pro svůj
život a hnízdění, k radosti všech milovníků přírody.
Josef Antoš - Řitonice

TITUL KNIHOVNA ROKU 2011
Prestižní titul Knihovna roku 2011 putuje tentokrát do obce Veselice, okres Blansko. Tato malá obec na Blanensku,
která je součásti větší obce Vavřinec, má od 4.10.2011 nejlepší knihovnu. V tento den obec převzala toto ocenění
z rukou ministra kultury ČR p. Jiřího Bessera.
Do této malé knihovny přijde ročně zhruba 720 lidí. Pravidelně si pro výpůjčky chodí 55 občanů. Knihovna je pro
tuto obec především informačním a společenským centrem. Knihovna organizuje cestovatelské besedy, spravuje
výtvarnou dílnu, pořádá výstavy a s dětmi organizuje vycházky do přírody. Děti mají v knihovně také své místo pro
setkávání. Mají tam dětský koutek se společenskými hrami, mají k dispozici výtvarný materiál a také dva počítače.
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Je to pro ně takové malé komunitní centrum. Se získanou cenou se také pojí i ﬁnanční odměna ve výši 70 tisíc
korun. Dle knihovnice paní Olgy Hájkové, všechny tyto peníze půjdou na zlepšení interiéru knihovny.
Několik informací o této obci Veselice:
Obec Veselice je součástí větší obce Vavřinec v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Tato obec má 101 domů
a žije v ní 254 obyvatel. Obec leží v katastrálním území Veselice na Moravě o rozloze 3,95 km2.
A nyní několik informací ze života obce v I.pololetí 2011:
Rok 2011 začal ve Veselici tradiční obchůzkou Tří králů. K+M+B vybrali částku 5 400 Kč, která byla věnována na
konto sbírky pořádané brněnskou Diecézní charitou.
Pak následovaly tradiční Ostatky, letos pořádané sdružením Veselická kaplička. Na Velikonoce se pak v areálu
rozhledny Podvrší, konal již IX.ročník Velikonočního jarmarku. V sobotu 7. května uspořádalo sdružení Veselická
kaplička výlet do Faldovce a okolí. Jeho hojní účastníci absolvovali pěší tůru přes 23 km.
O vikendu ve dnech 10.-13.června se uskutečnila tradiční Svatoantonínská pouť , která tentokrát byla spojena
s oslavami 90.výročí založení Sboru Dobrovolných Hasičů Veselice. V pátek 1. července uspořádalo sdružení
Veselická kaplička zábavné odpoledne pod názvem Veseličtí se baví.
Obec Veselice vydává také svůj časopis pod názvem Informační zpravodaj, který vychází 1 x za dva měsíce.
Z internetového zpravodajství wikipedia zpracoval Ing. Jiří Campr

ZA ZVĚŘÍ NAŠICH POLÍ, LUK A LESŮ
Mývalovec kuní (Nyktereuetes Procyonoidaes)
Tento predátor svým vzrůstem je více podoben jezevci než psovi. Tomu také
odpovídal jeho dřívější název „Psík mývalovitý“.
Domovem této šelmy byl Dálný východ. Tato se odtud rozšířila do evropské části
bývalého Sovětského svazu a odtud přes Polsko k nám a do zbytku Evropy. Zásluhu
na tom má, mimo jiné i zrušení bývalých kožešinových farem. Není to tak dávno, co se
i u nás tento nepůvodní a agresivní dravec objevil. Dle mého názoru je to jeden z hřebíků do rakve naší drobné zvěře.
Rychlost, s jakou se mývalovec rozšířil, předběhl i naši legislativu, která dosud nestihla zařadit ho mezi tzv.“zvěř
škodlivou“, čímž by se zlegalizoval jeho tak potřebný odlov.
Mývalovci žijí v párech a u nás zpravidla obsazují jezevčí nory. V březnu a začátkem dubna probíhá jejich páření
a po 64 dnech samice vrhne 4-15 mladých. O mladé se pak starají oba rodiče. O mývalovcích lze mluvit jako
o všežravcích, kteří neopovrhnou ničím, co najdou. V jejich jídelníčku najdeme mláďata ptáků hnízdících na zemi,
drobné savce, slimáky, hmyz a na podzim i různé lesní plody. V zimě upadá mývalovec do tzv. nepravého zimního
spánku, což znamená, že se v případě potřeby probouzí a poté opětovně usíná.
Také i mně se před několika lety podařilo jednoho mývalovce na našem polesí střelit. Pro dokumentaci a také na
památku jsem ho nechal vypreparovat a zdařilá vycpanina je toho jeho rozšiřování i do naší oblasti, důkazem.
Miloslav Konývka - hajný Záhuby

ČERNÁ KRONIKA OBCE
Informace PČR
K příspěvku do černé kroniky Vašeho časopisu Vám sděluji, že od našeho posledního příspěvku řešilo Obvodní
oddělení policie ČR z Mnichova Hradiště v obci Veselice pouze dvě oznámení.
V prvním případě se jednalo o oznámení občana obce Veselice, ve kterém telefonicky nahlásil napadení své
sousedky ze strany jejího manžela. V uvedené věci došlo nejprve ke slovnímu a následně i k fyzickému napadení.
Ženě vzniklo zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a následné lékařské kontroly. Celý případ byl oznámen
k projednání v komisi při Magistrátu města Mladá Boleslav.
V druhém v případě se jednalo o výjezd k neshodám mezi bývalými příbuznými ohledně majetku po rozvodu, kdy
se celá věc vyřešila na místě.
K případu z minulého čísla ohledně štěkání psů v domě čp. 17 Vám sděluji, že již žádné další oznámení není na
zdejší součást evidováno.
npor. Zdeněk Čermák, OO PČR Mnichovo Hradiště

KAMÉNKOVITOST HRUŠNÍ
Kaménkovitost hrušní trápí všechny ovocnáře i zahrádkáře. Domnívám se, že informace z článku zahradníka
p. Miloslava z 27. 8. 2007 by mohla být ledaskomu užitečná.
Virová kaménkovitost:
Hostitelskou rostlinou je hrušeň, původce může latentně přežívat i na jabloni nebo kdouloni. První příznaky na
náchylných odrůdách zjistíme už dva až tři týdny po odkvětu hrušní, kdy hrušky dosahují velikosti lískových oříšků. Jsou
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jimi tmavozelené, dovnitř jemně ponořené skvrny a prstence na slupce plodu. Růst zdravé části dužniny je normální,
zatímco postižená místa rostou pomaleji. V důsledku nerovnoměrného růstu jsou plody hrbolaté a jejich pokožka
někdy praská. Na průřezu napadeným plodem je možno vidět větší části tvrdého, sklerenchymatického pletiva, tzv.
sklereidy, které jsou zpočátku žluté, později hnědnou. Tvrdé jsou tak, že jimi neprojde ani ostrý nůž. Intenzita příznaků
v jednotlivých letech kolísá, postižených bývá od 20 do 90 % plodů. K náchylnějším plodům patří ´Lucasova´ a ´Boskova
lahvice´, jejichž silně napadené plody jsou nevzhledné a nekonzumovatelné. Méně výraznými
příznaky se vyznačují odrůdy ´Konference´ a ´Williamsova čáslavka´, na nichž jsou plodové
deformace viditelnější až v letních měsících a škody jsou proto nižší.
Příznaky kaménkovitosti hrušek se mohou projevit i popraskanou kůrou letorostů
a mladých větviček. Na listech jsou popsány dva typy příznaků, a to úzké chlorotické příznaky
kolem žilnatiny a drobná skvrnitost na listech nejmladších výhonů. Pro podobnost s příznaky
různých virových onemocnění na listech hrušní není však vizuální diagnostika možná.
Původce kaménkovitosti hrušní je pravděpodobně virus, který se však zatím nepodařilo
izolovat. Přenáší se vegetativním rozmnožováním, rouby, očky, vegetativními podnožemi.
Šíření onemocnění ve výsadbě není známo. Příznaky na plodech se vyskytují nepravidelně, protože inkubační doba
trvá jeden až dva roky. Známý není ani vektor neboli přenašeč viru. Ochrana proti virové kaménkovitosti spočívá ve
výrobě zdravého výsadbového materiálu. Z napadených stromů neodebíráme rouby, náchylné odrůdy přeroubujeme
na odolnější a silně napadené stromy zlikvidujeme.
Fyziologická kaménkovitost:
Podobné příznaky jako je virová kaménkovitost, vyvolává i fyziologická kaménkovitost, takže může docházet k jejich
záměně. Fyziologická porucha je způsobena nedostatkem boru a dlouhotrvajícím suchem. V plodu se projevuje
mělkými proláklinami, pod nimiž se nacházejí vrstvy korkového pletiva, pravidelně rozložené v blízkosti cévních svazků
od stopky směrem k jádřinci. Skvrny na pokožce hrušek se mohou spojovat, čímž se plodové deformace prohlubují.
Dužnina postižených plodů má mdlou, ale nikdy ne hořkou chuť.
Ochrana proti fyziologické kaménkovitosti spočívá v dostatečném přísunu prvku boru (borax) a zajištěním
dostatečné vláhy.
Přepis a úpravu článku zahradníka p. Miloslava, otištěného na internetu, pořídil Ing. Jiří Campr

INFORMACE O ŽIVOTĚ V NAŠÍ OBCI
O lidech, kteří zachraňují majetek a lidské životy
V posledních desetiletích nejen naše území, ale i řada států bývá postižena větrnými bouřemi, záplavami, povodněmi
a rozmarem počasí. U těchto mimořádných událostí při provádění záchranných prací je v naší zemi využíváno sil
a prostředků záchranného systému. Dne19.5.2010 byl odeslán odřad 7 mladoboleslavských příslušníků hasičského
záchranného sboru v čele s velitelem nprap.. Dušanem Konývkou do postižených oblastí Moravskoslezského kraje.
První nasazení povodňového odřadu z Mladé Boleslavi s technikou MČS 20-1500 ( velkokapacitní čerpadlo o výkonu
přečerpané vody 1500 - 2000 l / za sekundu ) bylo ve městě Karviná. Do odpoledne 22.5.2010 čerpadlo přečerpalo
118,8 miliónů litrů vody do řeky Olše. Dne 23. 5. 2010 přišel rozkaz z MV-GŘ HZS ČR k poskytnutí neodkladné
pomoci Polské republice, na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné
pomoci při katastrofách a živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
Na základě tohoto rozkazu odjel 23. 5. 2010 tento povodňový odřad do Polského města Raciborz
- Turze, kde byla zaplavena celá vesnice. Po pomoci a přečerpání 518,4 miliónů litrů vody do řeky
Odry, byl povodňový odřad odvelen 26.5.2010 dále do vnitrozemí k městu Wroclav, kde pracoval
v nejtěžších podmínkách ve městě Jelcz-Laskowice, kde byla zatopena přibližně 1/3 města na
ploše 160 ha do výše 2,5 m a bylo zatopeno 164 domů. Dne 4. 6. 2010 po přečerpání 787,5 miliónů
litrů vody zpět do řeky Odry bylo nasazení odřadu ukončeno. Celková bilance přečerpané vody byla
1 424 700 000 litrů. Mladoboleslavský odřad, který byl vyslán na pomoc za hranice našeho státu je historicky první
zahraniční pomoc v historii mladoboleslavských hasičů za jejich činnost. Dne 22. února 2011 v Lichtenštejnském
paláci v Praze předal u příležitosti oﬁciální návštěvy v České republice polský prezident Bronislaw Komorowský
vyznamenání ZLATÝ ZÁSLUŹNÝ KŔÍŹ - za zásluhy při poskytování pomoci obětem povodní v Polsku v květnu a červnu
2010. Mezi oceněnými byl i náš „veselický“ chatař Dušan Konývka. Můžeme na něj být všichni hrdí! Josef Šoltys

CYKLOVÝ VÝLET
Dne 24. září 2011 se uskutečnil 3. ročník výletu na kole okolím Veselice. O pořádání tohoto letošního cyklovýletu neprojevil nikdo zájem a tak jsem se toho ujal. Věčným problémem výletu na kole z Veselice je, že zpáteční
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cesta, kdy již docházejí síly a je to do kopce. Zvolil jsem tedy takovou trasu, aby návrat byl příznivější. Vyjeli jsme
ve 13 hodin od „Veselské hospůdky“ k chatám a lesem až na odpočívadlo nad Vlčí Pole. Dál jsme pokračovali po
lepší silnici. Vyhnuli se náměstí v Dolním Bousově a projeli okolo závodiště přes Trní a Kdanice do Sobotky. Tam jsme
v penzionu navštívili paní Šolcovou, kterou to moc potěšilo. Dál naše zastávka pokračovala v cukrárně na náměstí.
Tam bylo občerstvení, neboť nás čekal největší kopec dne do Staňkovi Lhoty. Po přejetí silnice do Jičína jsme jeli
přes Markvartice, Mrkvojedy, Skuřinu, Zeleneckou Lhotu a okolo hájovny v Křižánku zpět do Veselské hospůdky,
kde jsme vše patřičně zhodnotili. Počasí nám přálo a těšíme se na další ročník.
Zdeněk Srb

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Dne 1. září 2011 pořádal SDH posvícenskou zábavu v sále Veselské hospůdky. K tanci i poslechu vyhrávala
hudba „Music Live“ pod řízením pana Mazance ze Března. Na stolech nechyběly ani tradiční posvícenské koláčky.
O občerstvení se dobře postarali manželé Buckovi. Zábava byla příjemná a končila až v ranních hodinách.
Josef Šoltys

TRADIČNÍ POCHOD ČESKÝM RÁJEM
Jako každý rok - poslední květnovou sobotu se sešla parta příznivců
přírody na již tradičním „HABÁNOVĚ POCHODU ČESKÝM RÁJEM“. Na vlakovém
nádraží v Dolním Bousově se nás sešlo 22 včetně pěti „vodicích psů“.
Po pochodu kolem rybníků Věžáku, Vidláku, Nebáku a pod Troskami jsme
se zhruba po 12 km vrátili do cíle k hospodě Na Pískách. Tam po doplnění
potřebných tekutin a vypsání účastnických diplomů jsme se vypravili na zpáteční cestu do Malechovic, kde jsme
vyčkali na příjezd vlaku. Počasí nám vcelku přálo a již teď se těšíme na příští ročník.
Za všechny účastníky Dušan Konývka

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VESELICE
Pár slov z obecního úřadu
V měsíci červnu 2011 bylo dokončeno zhotovení lávky přes Hasinský potok. Stavbu provedla ﬁrma Svoboda
z Dolního Bousova. V neděli 4. září provedla ﬁrma Compag sběr nebezpečného odpadu, o kterém si myslím, že se
stal „oblíbeným“ i pro odložení nepotřebných věcí. Je to samozřejmě lepší, než když leží např. televize v příkopě či
v lese.
Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o povolení přípojky na obecní vodovod od p. Josefa Tomsy. Ten by tak chtěl
připojit svoji zahradu. Druhá žádost byla od p. Kopecké, také na vodovodní přípojku pro rekreační domek po p. Pavlu
Fišerovi. Stavební úřad v Dolním Bousově zaslal vyjádření k žádosti o demolici stodoly, o které požádal p. Ing. Milan
Pažout. Byla projednána žádost manželů Štěpanovských o pokácení vzrostlé lípy na obecním pozemku před jejich
domem. Tuto práci provede odborná ﬁrma.
Pan Alexandr Herzán požádalo odkoupení pozemku kolem své chaty. Byla sepsána smlouva, prodává se 1 425 m2
na třech parcelách za cenu 213 750 Kč. Byla rovněž podána žádost o vklad do katastru nemovitostí na katastrální
úřad v Mladé Boleslavi.
Obecní úřad zajistil pro obyvatele obce revizi a vyčištění spalinové cesty v rodinných domech. Tuto činnost provedl
ve dnech 23. a 24. září pan mistr kominický Pilař z Mladé Boleslavi.
Další dobrá zpráva – veselický statek bude mít možná nového majitele, který má snad dobré nápady,, úmysly
i ﬁnanční prostředky.
Miroslav Pažout, starosta obce
Poplatky
I když se rychle blíží konec roku k dnešnímu dni (26. 10. 2011) nemá poplatek za odvoz TKO dosud uhrazen pět
domácností trvale žijících občanů a čtyři objekty určené k rekreaci. Celkem je to za letošní rok 7 650 Kč. Nedoplatky
z let 2008 a 2009 byly letos uhrazeny, za loňský rok dluží poplatníci ještě 2 075 Kč.
Poplatek za psa nemají uhrazen dva plátci.
Poplatek za užívání hrobových míst
V loňském roce vypršelo období, za které měla většina majitelů hrobových míst zaplacen poplatek za užívání
hrobového místa na hřbitově v obci. Výše poplatku na další období (2011-2020) je stejná jako minulé období. Čísla
hrobů a výše poplatku je vyvěšena na oﬁciálních stránkách obce - www.veselice.e-obec.cz.
Prosím nájemce hrobových míst, o zaslání kontaktních adres buď elektronicky na e-mail zpravodajveselice@
centrum.cz nebo na adresu Marcela Šafránková, Veselice 8, 294 04. Během tohoto období budou nájemci vyzváni
k podepsání nových nájemních smluv.
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Redakční článek
Omluvná informace k dosud částečnému vyvěšení časopisu ZV na internetu. Omlouváme se, že není na
internetových stránkách obce pravidelně zveřejňován náš zpravodaj. Tuto skutečnost si uvědomujeme, zjednáme
nápravu a od příště budeme dbát na pravidelné zveřejňování.
Děkujeme za Vaši trpělivost Redakční rada

Z ČINNOSTI SPOZ
V naší poslední květnové zprávě v našem zpravodaji, bylo setkání občanů, jak místních, tak i z okolí při posvícenské
zábavě v naší hospůdce. Sešla se příjemná parta lidí, kteří se dobře bavili při setkání i tanci, které doprovázela živá
hudba. Škoda jen, že jich nepřišlo více, když už se tato akce dělá. Dík patří SDH, kteří se snaží alespoň trochu dát lidi
dohromady a připravit pro ně nějaké zpestření všedních dnů.
V druhé polovině roku, jsme opět navštívili a poblahopřáli těmto oslavencům: paní V. Doškářové, paní M. Kodrikové,
panu F. Jakubcovi, paní M. Rýdlové, paní L. Antošové, panu Josefu Kodrikovi.
Přáli jsme též manželům Dufkovým, kteří oslavili krásnou diamantovou svatbu.
Všem přejeme do dalších let pevné zdraví a pohodu se svými blízkými. Příští setkání bude v prosinci s paní
Karolínou Bukovou, která bydlí v pečovatelském domě v Luštěnicích, ale na Veselici se stále ráda vrací.
Za SPOZ Jarmila Bulířová, Věra Pažoutová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
90 let 20. prosince
85 let 14. srpna
55 let 16. července
21. září
40 let
25 let

20 let
15 let

Karolina Buková
Rudolf Dufek, Veselice 41
Miloslav Rýdl, Veselice 47
Miroslava Ďoubalíková,
Veselice 17
31. prosince Marcela Šafránková, Veselice 8
4. července František Jakubec, Veselice 48
23. srpna
Jaroslav Burda, Veselice 4
23. prosince Jaromír Ďoubalík, Veselice 17
24. srpna
Kristýna Janurová, Veselice 4
21. listopadu Aneta Kadeřábková, Veselice 18

Narození občánkové:
14. listopadu 2011
Jakub Rýdl, Veselice 28
16. listopadu 2011
Vojtěch Jakubec, Veselice 65

Úmrtí:
17. listopadu zemřel ve věku 89 let pan Josef Kodrik
Veselice 20
Diamantová svatba
Dne 23. června manželé Růžena a Rudolf Dufkovi oslavili
60 let společného života – diamantovou svatbu.
45 let společného života
Dne 12. listopadu manželé Marie a Josef Kodrikovi
Dne 7. listopadu manželé Irena a Jan Boukalovi
40 let společného života
Dne 15. července Libuše a František Štěpanovských
Dne 31. července Jarmila a Miloslav Bulířovi

Uzavření sňatku:
Dne 6. srpna uzavřeli v Mladé Boleslavi manželství Lucie
Zubajová a Jaromír Šuk oba z Veselice 4.
Dne 8. října uzavřeli v Libáni manželství Kristýna
Mudrychová a Miroslav Radosta oba z Veselice 17.
Do obce se k trvalému pobytu
přihlásili tito noví občané:
Ing. Zdeněk Led, Veselice 25
Ján a Zuzana Bobkovi, Veselice 56
Denisa Rudolfová, Veselice 24
Anastázia, Silva, Matej a Peter Čikovští, Veselice 28
Nikdo se k 30. září 2011 neodhlásil.
Marcela Šafránková

ČTENÁŘSKÉ OHLASY
A DOPISY
Blahopřání k devadesátinám
K nastávajícím 90. narozeninám paní Karoliny Bukové,
t. č. v Luštěnicích, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a do
dalších let vše nejlepší.
přejí rodiny Bukovi a Camprovi
Poděkování
Děkujeme panu starostovi Miroslavu Pažoutovi
a členům SPOZ paní Jarmile Bulířové a paní Věře
Pažoutové za blahopřání, věcný dar a květiny předané
k naší diamantové svatbě .
Zároveň děkujeme řadě Veselických spoluobčanů za
blahopřání a manželům Buckovým za hezké písničky
hrané pro nás obecním rozhlasem. Moc nás to potěšilo.
Manželé Dufkovi
Vzpomínka
Dne 9. 9. 2011 uplynul rok od úmrtí pana Jaroslava
Najmana.
vzpomíná rodina
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PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS (15.5. - 30.10. 2011)
Pacákovi, Koliáš Jan, Vojtíšek Milan, Konývkovi, M. Marešová, J. Spárová, Pažout Fr. st., Dufek R., Karbanovi,
Karbanová Květa, Šoltysovi (LB), Jírovcovi, Jírovcová Milada, Drahorádovi, Tauchmanová Marie, Šolcovi, Michnovi,
Železná Monika, Camprovi, Bukovi, Pacákovi.
Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje.

DNEŠNÍ VÁNOCE
Stejně tak, jak jsme více nároční ve výběru vánočních dárků, stejně tak máme vyšší nároky při vnímání vánoc ve
smyslu dekorativním. Klasické staročesky zdobené stromečky vytlačily kreativně zdobené jedličky podle módních
trendů. Pomalu opouštíme zažité zvyky a Vánocům hledáme novou tvář. Někdo dokonce i s lehkým srdcem vymění
kapra s bramborovým salátem za jinou kulinářskou specialitu. Jiný se
rozhodne slavit Štědrý den na prosluněné pláži v daleké cizině, někomu
stačí české hory. Jediné co však Vánocům zůstává, je chuť prožít poslední
prosincové dny jinak než všedně.
Nemusí být totiž pravidlem, že všichni musíme mít tradiční svátky jako
vedle u sousedů. Umytá okna, kopa dárků nakoupených ve spěchu a bez
rozmyslu jenom proto, aby pod stromečkem něco bylo. Tak to je dobrý
návod, jak se nechat vmanévrovat do nervozity a špatné nálady. Spoustu
lidí si ani neuvědomuje, že o těchto tradičních svátcích dostávají jeden velký
dárek. Volno a čas vidět se s těmi, na kterých Vám opravdu záleží. Pokud ho
strávíme s prachovkou, nad pekáčem jídla a v přeplněných hypermarketech,
budeme pak nakonec rádi, že je máme za sebou. Úklid si můžeme naplánovat spolu s tradiční i netradiční výzdobou
na jedno rodinné víkendové odpoledne těsně před svátky. Pokud se zapojí celá rodina , někdo kapitánsky rozdělí
na rodinné palubě úkoly, může to být docela povedená jízda. Místo klasického sobotního oběda připravíme ráno
do lednice studený bufet a večer můžeme čerstvě připravenou sváteční výzdobu využít k party s našimi rodinnými
přáteli.
Místo dárků, spíš plánujme společné akce. Vymysleme výlet nebo návštěvu koncertu, na který nám jindy
nezbývá čas. Možná, že i klasickými tradicemi vychovaná maminka za čas pochopí, že slavíme trochu jinak. Třeba
se dočkáme i toho, že se bude nakonec těšit, cože to zase vymyslíme!
Někdo tyto inovace a přeměny vánoc nemá rád, někdo však chce nové zážitky a nebrání se jim ani v této chvíli.
Přes všechny trendy však stále nevymizí klasický přístup většiny. Opakování tradic je většinou stále příjemný rituál
a vžité symboly předávané léty, nic nového jen tak nenahradí. Stromeček s dárky i tak neztratí své výsadní postavení
a v podstatě je jedno jak je zdobený. Vánoce zůstávají stále nejkrásnějším a emotivně nejsilnějším obdobím v roce
a každý jej vnímá a slaví dle vlastních pocitů. Období před štědrým dnem, s napětím očekávaného vánočního
stromečku a rozzářené dětské oči jsou nezapomenutelným zážitkem pro všechny. Navzdory veškerým novým
trendům nechme se unést vůní vánočních svátků a prožijte je co nejkrásněji.
Navrátilovi

Pøejeme Vám všem pøíjemné prožití vánoèních svátkù,
do nadcházejícího roku 2012 pevné zdraví, spokojenost, pohodu a klid.
Kéž se Vám vyplní toužebná pøání a jsou pro Vás posilou v dalším životì k pøekonávání tìžkostí a problémù všedních dní! Mnoho úspìchù v osobním
i pracovním životì, mnoho vzájemné tolerance, dobré vùle a nadhledu pøejí
Redakèní 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 čp. 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
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