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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v tomto vydání 45. čísla Zpravodaje Veselice najdete dost zajímavého čtení.
Jistě už každý hledá pokračování zajímavých článků našich dopisovatelů
a členů redakční rady.
Dále zde najdete informace o dění v obci.
Obecní zastupitelstvo projednávalo odkoupení pozemku od pana Josefa
Tomsy pro snazší výjezd z obecní cesty na silnici.
Další událostí je vznik a založení Klubu hasičů Veselice, kde je hlavním
úkolem výchovná a propagační činnost požární ochrany a účast v požárním
sportu a soutěžích.
V současné době (říjen-listopad), jak jste si určitě všichni všimli, dochází
k dokončování přístřešku na autobusové zastávce na Lhotkách. Parcelu obec
získala od pana Františka Bucka, který tento pozemek obci Veselici daroval.
Za to mu obec děkuje. Všichni doufáme, že tento prostor bude sloužit ke
spokojenosti občanů a nebude místem pro odkládání odpadků a psaní různých
nevhodných nápisů.
Dále zůstává otevřený problém s provozováním pohostinství v našem
obecním domě. Reakce na inzerát byla pouze jediná, avšak po čase zájemce
oznámil, že už má jiné zaměstnání a o naši nabídku nemá zájem.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo možnost pronájmu prostor
pohostinství - výčepu a sálu s prostory sociálního zařízení k pořádání
soukromých akcí pro občany i organizace za poplatek.
Touto cestou děkujeme všem, kteří se zúčastňují brigád v naší obci, ať už
je zajišťuje sbor dobrovolných hasičů nebo obec.
Dále děkuji redakční radě za obětavou práci pod vedením ing. Jiřího
Campra.
Rada Vás, čtenáře, žádá o další příspěvky do příštích čísel Zpravodaje
a zároveň žádá o návrhy k získání dalších dopisovatelů a členů Redakční
rady.
Závěrem Vám Všem, milí čtenáři, přeji radostné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a vše nejlepší v novém roce 2016.
Za obecní zastupitelstvo Miroslav Pažout, starosta obce

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA LEDEN-ZÁŘÍ 2015
PŘÍJMY (některé položky)
Rozpočet
(původní)

VÝDAJE (některé položky)
Skutečnost

%
plnění

275 000,00

223 067,45

81,1

3 000,00

259 225,20

***

Daň z příjmu FO
ze záv. činnosti
Daň z příjmu FO
ze sam. činnosti
Daň z příjmu FO
z kap. výnosů
Daň z příjmu
právnických osob

30 000,00

24 762,12

82,5

285 000,00

244 931,50

DPH

570 000,00

Poplatek
za likvidaci TKO
Poplatek ze psů
Správní poplatky

Rozpočet
(původní)

Skutečnost

%
plnění

Provoz veřejné
silniční dopravy

300 000,00

7 865,00

2,6

Pitná voda

450 000,00

23 534,20

5,2

Záležitosti kultury

10 000,00

7 249,00

72,5

85,9

Veřejné osvětlení

60 000,00

16 711,30

27,9

447 787,44

78,6

Sběr a svoz
komunálního odpadu

130 000,00

70 882,00

54,5

90 000,00

78 377,00

87,1

Péče o veřejnou zeleň

6 500,00

12 833,00

197,4

2 000,00

1 665,00

83,3

Požární ochrana
(dobrovolná část)

50 000,00

28 400,00

56,4

Zastupitelstva obcí

147 000,00

105 909,00

72,0

179 000,00

140 412,46

78,4

5 000,00

2 275,40

45,5

1 598 000,00 1 414 000,00

88,6

300,00

460,00 153,3

Daň z nemovitosti

210 000,00

161 089,40

76,7

Činnost místní správy

Pitná voda – vodné

40 000,00

29 595,00

74,0

Úroky z vkladů

20 500,00

12 204,50

59,5

Služby peněžních
ústavů
Pojištění
majetku obce

Neinvestiční příjmy –
dotace ze SR

43 500,00

32 625,00

75,0

CELK EM V Ý DA JE

1 598 000,00 1 538 384,53

96,2

Stav ﬁnančních prostředků na účte4ch obce k 30. září
2015:Běžný účet u KB: . . . . . . . . . . . . . . . 848 268,70 Kč
Spořící účet u KB: . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 058 334,44 Kč
Běžný účet ČNB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 994,95 Kč
Marcela Šafránková

CELK EM PŘÍJM Y

Rozpočet obce byl k 30. září 2015 upraven pěti
rozpočtovými opatřeními.

12 100,00

STAV PŘÍPRAVY VÝSTAVBY OBECNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Současný stav příprav výstavby splaškové kanalizace
se potýká s problémem získání statní ﬁnanční dotace, bez
které není možno stavbu zahájit a realizovat.
K podání žádosti o dotace na stavbu kanalizace je
vydáno stavební povolení, které má platnost 3 roky.

V našem případě je třeba stavební povolení již znovu
obnovit.
To znamená opět jednat s veškerými dotčenými orgány,
které k tomu vydávají svá vyjádření.
Miroslav Pažout starosta

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VESELICE V ROCE 2015
Na úvod tohoto článku bych chtěl poděkovat hasičům,
občanům a příznivcům SDH za podporu a účast při akcích
pořádaných Sborem dobrovolných hasičů ve spolupráci
s Obecním úřadem.
Rok 2015 někteří hasiči zahájili novoročním pochodem
po okolí naší obce za velké účasti občanů, jak domácích,
tak i přespolních.
V sobotu 15. února jsme měli pořádat Výroční valnou
hromadu sboru dobrovolných hasičů Veselice, ale z důvodu chřipkové epidemie většiny hasičů, jsme museli termín

valné hromady přesunout o měsíc, na 15. března. Na valné
hromadě jsme zhodnotili výsledky a činnost v uplynulém
roce a naplánovali činnost sboru pro rok 2015.
Po zhodnocení a diskuzi jsme povečeřeli výborný guláš
od Jany Buckové.
K poslechu a tanci nám zahrála hudba p. Pažouta Fr. st.
až do pozdních nočních hodin.
Koncem února se uskutečnila výroční valná hromada
22. okrsku Sboru dobrovolných hasičů v Řitonicích. Této
výroční valné hromady se zúčastnili zástupci SDH z Le2

dec, Ujkovic, Skyšic, Řitonic, Veselice, Prodašic a Rabakova. Hlavním tématem schůze bylo zhodnocení činnosti
okrsku a jednotlivých sborů za uplynulý rok a volba nového starosty 22. okrsku po odstupujícím starostovi Jiřím
Svárovském z SDH Ledce. Novým starostou okrsku se stal
Jan Mikolášek z SDH Prodašice.
Přítomní poděkovali odstupujícímu starostovi p. Svárovskému za dlouholetou a úspěšnou práci pro hasiče
celého okrsku.
30. dubna se někteří hasiči zúčastnili pálení čarodějnic
u rybníka u chat. V květnu se měla uskutečnit okrsková
schůze z důvodu pořádání a organizace okrskové hasičské soutěže, která se měla konat ve Skyšicích. Jelikož
se ze Skyšic, bez udání důvodu, nikdo nezúčastnil a SDH
Skyšice přestal s okrskem, kvůli svým vnitřním rozporům komunikovat, byl 22. okrsek SDH nucen soutěž ve
Skyšicích nepořádat.
O nějakém férovém jednání, na které jsme u hasičů zvyklí, ze strany Skyšic nemůže být ani řeč. Z důvodu
přípravy a organizace okrskové soutěže, obsazení postu
rozhodčích, upřesnění termínu a času začátku soutěže
se v červnu uskutečnila okrsková schůze v Ledcích, kde
bylo dohodnuto, že se soutěž uskuteční v Ledcích dne
27. 6. 2015.
Okrsková hasičská soutěž 22. okrsku se tedy uskutečnila 27. 6. 2015 v Ledcích, ve sportovním areálu. Počasí
nám vyšlo celkem solidní, takže soutěž mohla proběhnout.
Velký dík patří pořádajícímu sboru SDH Ledce, kde v tak
krátkém čase dokázal soutěž bezvadně připravit a uspořádat. Okrsková hasičská soutěž začala ve 13.30 nástupem
všech zúčastněných sborů a dále byli soutěžící, rozhodčí
a ostatní účastníci seznámeni s průběhem konání soutěže a pravidly pro štafetu a útok. V kategorii žen soutěžily
4. družstva, zvítězily ženy Ledec před Veselicí a Prodašicemi. Mimo soutěž soutěžily ženy z Kobylnic jako hosté ze
sousedního okrsku. Ženy Veselice předvedly v soutěži žen
nejlepší výkon v požárním útoku. V kategorii mužů soutěžilo šest družstev a pořadí bylo následující: 1. Ledce I,
2. Ledce II, 3. Prodašice, 4. Veselice, 5. Řitonice. Mimo
pořadí se jako hosté představili hasiči ze sousedního okrs-

ku, a to hasiči z Kobylnic. Po ukončení soutěže, při svém
nástupu, hasiči poděkovali Jiřímu Svárovskému za dlouholetou práci ve funkci starosty 22. okrsku dlouhým a bouřlivým potleskem.
V srpnu vyjížděla hasičská zásahová jednotka naší
obce k nahlášenému doutnajícímu kombajnu na poli na
Malé Straně. K této nahlášené události dorazilo celkem
6 hasičských cisteren s vodou. Doutnající část kombajnu
a prostor kolem byl postříkán vodou, aby nedošlo ke vznícení kombajnu a strniště. Při probíhajícím suchu, teplotám
vysoko nad 35 stupňů C a poměrně silnému větru, mohlo
dojít ke vznícení a rychlému šíření požáru.
Posvícenskou zábavu jsme pořádali 29. srpna ve venkovních prostorách před Obecním úřadem s hudební produkci skupiny DIFUR BAND, při velmi pěkném počasí a za
slušné účasti jak domácích, tak i přespolních.
První víkend v září se někteří z nás účastnili cyklovýletu na trase po blízkém kraji. Večer jsme pak, za pěkného
zářijového počasí, opékali před obecním úřadem výbornou
uzeninu.
Koncem září jsme prováděli řezání, štípání a úklid
lípy na návsi a klád u chat. Zástupci našeho sboru se též
zúčastnili všech okrskových schůzí a starosta sboru všech
okresních hasičských schůzí. Dále se také hasiči podíleli
na různých společenských, sportovních a kulturních akcích
a brigád spolupořádaných obecním úřadem, které proběhly
v tomto roce.
Zároveň bych chtěl poděkovat těm členům sboru, kteří
se aktivně podíleli při zajištění občerstvení při zábavě, při
grilování, při přípravě všech akcí, přípravě techniky atd.
Rovněž děkuji všem hasičům za reprezentaci obce na
soutěžích a za práci ve sboru, kterou vykonávají dobrovolně ve svém volném čase. Dále chci poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a pořádání sportovních, kulturních
i jiných akcí spojených s naší obcí.
Do nového roku 2016 přeji všem hasičkám,
hasičům, našim příznivcům a všem občanům hodně
zdraví, spokojenosti, dobré nálady a stálé pohody.
František Pažout

CO NOVÉHO NA VESELICKÉ FARMĚ
Vážení přátelé,
co je u nás nového? Hodně
věcí a budu se snažit vás s nimi
seznámit. Asi nejdůležitější je, že
jsme založili společnost Jagava
Permafarma s. r. o., která má
sídlo ve Veselici a bude hlavním
nositelem zemědělské a řemeslné
činnosti. To souvisí i s oﬁciálním vstupem do ekologického
zemědělství.
Proč jsme si vybrali jméno Jagava Permafarma? Slovo
JAGAVA pochází ze starého jazyka našich předků. Jagavý,
tak říkali jasu hvězd a světel ohlašujících něco nebeského
a posvátného na Zemi.
A slovo AVA znamenalo proud Života nebo také řeky.
Permafarma pochází ze spojení slov permakultura a farma.
Permakultura je výrazem pro trvale udržitelné zemědělství

a nejen to, ale i celé kultury, školství, vzdělávání, ekonomiky, architektury a dalších.
Chceme být zářivým příkladem přírodních a společenských hodnot a vytvářet prostředí pro setkávání a tvorbu
lidí, kteří chtějí tyto hodnoty poznávat a žít. K tomu všemu hledáme podporu v krajině Veselice, Českého ráje
a Čech.
Dokončujeme stavbu přednáškového sálu, kde bude
prostor pro společenské akce, organizování různých vzdělávacích akcí včetně ubytování a stravování. Část interiérů
jsme si vyrobili sami v kovářské dílně a i další zařizovací
předměty budou pocházet z našeho regionu.
V nejbližší době nás čeká ještě vybudovat vnitřní kanalizaci a čističku. Malý skleník už máme přichystaný na jaro
pro sadbu zeleniny a bylinky.
Celý rok něco sázíme. Hlavně jsme dokončili výsadbu
ovocných sadů a ještě snad stihneme vysadit rybízy. Letos
3

už jsme sklidili pár kusů jablek, kde některé stromy stačily
znovu vykvést.
Dobře se dařilo zelenině na záhonech, kde už dodáváme první kusy rodinných zeleninových bedýnek do Prahy
a našemu blízkému raw bistru Jídlo lásky.
Na pěstování zeleniny už nejsme sami, spolupracujeme
s rodinou Sukových, kteří si na Veselici staví rodinný dům.
Úroda zeleniny byla na poli díky suchu slabší, ale stále
máme co prodávat. Navzdory suchu se letos poprvé urodila pšenice a to cca 5 tun z 0,5 hektaru.
Sucho nás také naučilo ještě více se zaměřit na design
výsadeb a zvyšování půdní úrodnosti. Je velmi pravděpodobné, že i v dalších letech bude velmi pestré počasí
a úloha správného designu osázených ploch a celé krajiny
bude stále významnější.
Na plochách určených pro zeleninu jsme udělali mělké příkopy tak, aby zadržovaly vodu a v terénu pod ním
ji pomalu vsakovaly. Podél příkopů jsou vysazeny stromy,
které budou poskytovat stín a probíhající výměnou vody
mezi kořeny a listy zvlhčovat a tedy ochlazovat své okolí. Změní se mikroklima a nebude takový dopad přímého
slunce na půdu. Podél příkopů vysázíme pásy malin, které
poskytnou ještě více stínu vč. ochrany před větrem. Také
odnos půdy působením deště bude minimální.
Rád bych tímto přešel k tématu půdy, která mě osobně velmi zajímá a zamyslel se nad úrodností našich půd
a možnostmi zlepšení její úrodnosti.
Nejprve co je to půda.
Půda je živý organismus, ve kterém neustále dochází k výměně látek mezi jednotlivými organismy a okolním prostředím. Půda může být živá nebo mrtvá. Půda
obsahuje rozpuštěné a nerozpuštěné minerální součásti, organické látky, vodu, humus, živé organismy např.
bakterie, žížaly, larvy hmyzu, houby, plísně a další. Spolu
s působením těchto faktorů, klimatem, ročním obdobím a zpracováním půdy člověkem, hovoříme o úrodnosti
půdy.
Dobrý zemědělec půdu tvoří a špatný ji ničí a vede ji
mnohdy až do mrtvého stavu. Neživá půda ztrácí humus,

díky tomu vlhkost a extrémně eroduje deštěm a větrem. Půda se díky přítomnosti života dokáže sama léčit
a rostliny na takovéto půdě jsou zdravé a nejsou napadány
„škůdci“. Když je půda zdravá a živá jsou zdravé i rostliny a pak směrem v potravním řetězci i zvířata a člověk.
Z této posloupnosti příčin a následků je tedy zřejmé, že
tzv. ochrana rostlin fungicidy, herbicidy, pesticidy a dalšími
látkami neřeší problém. Navíc zatěžuje povrchové i spodní vody a díky jejich četné aplikaci těžkou zemědělskou
technikou zhutňuje orniční i podorniční vrstvu půdy. Takto
zhutněná a humusu prostá půda není schopna zadržet větší množství dešťové vody, která pak stojí na poli a v případě vydatnějších dešťů způsobuje povodně a erozi půdy.
Obdobná situace je i ve světě zvířat, pokud se živí
nepřirozenou stravou a navíc zatíženou zbytky z procesu
„ochrany rostlin“. Umíte si představit, že se vše koncentruje na našem talíři a dříve či později budeme potřebovat
podobnou „ochranu“ i my.
Fakta o poklesu minerálů a vitamínů v ovoci a zelenině za posledních 10-30 let jsou šokující. Proto se musí
prakticky všude přirozená chuť a nutriční obsah výrobků
ze všech zemědělských produktů doplňovat ochucovadly,
barvivy a umělými vitamíny a minerály. Ty jsou také velmi
často málo stravitelné, málo využitelné pro tělo a ve svém
důsledku činí potraviny dražší.
Řešením je pochopení procesů v půdě a krajině a v péči
o půdní úrodnost. Vyživovat spíš půdní organismy než
hnojit rostliny. Biologické zemědělství je řešením na mnoho problémů. Nejde o názvy bio, organické, permakulturní nebo jiné, ale o celostní přístup k půdě a hospodaření
na ní.
Ještě na závěr několik zajímavých čísel. Žížaly ve střední Evropě v živé půdě vyprodukují ročně cca 34 - 90 tun
výměšků (nejlepšího hnojiva) na hektar. Celková délka všech kořenů a kořenových vlásků jedné rostliny žita
je 11 288,4 km (H. J. Dittmer 1937). K čemu nám tyto
informace mohou být užitečné už ponechám na vaší
představivosti.
Mgr. Tomáš Franěk - Veselice

CO NOVÉHO V SOUSEDNÍ OBCI ŘITONICE
Velice nás potěšil Váš zájem o dění v naší obci.

příliš církevním majetkům, byť historickým památkám,
příliš nepřál. Do oprav nemovitosti, která je dominantou
obce, nebylo v danou dobu investováno a kostel chátral.
V současné době je v havarijním stavu. Dílu zkázy přispěla
také vichřice, která se přes naši obec přehnala v červenci
roku 2009.
S pomocí Mgr. Kristýny Licinbergové bylo 25. dubna
2013 iniciováno společné jednání vlastníka nemovitosti (Římskokatolické farnosti Řitonice) zastoupeného R. D.
Zdeňkem Maryškou, Ing. Arch. Evy Vyletové z Národního
památkového ústavu, Mgr.Kristýny Licinbergové (oddělení
památkové péče Magistrátu města Mladá Boleslav) a starosty obecního úřadu Řitonice.
Závěrem jednání bylo, aby majitel podal žádost o zařazení do některého z dotačních programů, zejména havarijního programu, a aby s ohledem na závažnost situace
byla zpracována, v době co možno nejkratší, projektová
dokumentace.

Pro nezasvěcené čtenáře – demograﬁcky jsme malá
obec na okraji Českého ráje, vzdálená asi 15 km východně od okresního města Mladá Boleslav. V naší obci žije
81 trvale hlášených obyvatel ve 26 čp. a 17 objektů slouží
chalupářům.
Řitonice (původně Žitonice) je starobylá osada a zboží,
kdysi zapsané v zemských deskách, patří mezi nejstarší
v okolí. Původní stavby kostela a fary patří mezi nejstarší
dochované stavby, datující se před rok 1362. Ve třicetileté
válce zůstala po nájezdu Švédů i ves Řitonice zpustošena
a zanikla. Kostel byl opraven v roce 1662.
Rodáci jsou mimo jiné hrdi na to, že varhany do našeho kostela věnovala Ema Destinnová, která pobývala často na zámečku ve vedlejších Domousnicích. Jsme hrdi
na skutečnost, že právě kostel sv.Štěpána je zapsanou
národní kulturní památkou. Všichni víme, že minulý režim
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Při sestavování kandidátky do zastupitelstva obce
pro volební období 2014-2018 jsem měl šťastnou ruku
a povedlo se mi vybrat kandidáty, kteří tvoří kompaktní
a akceschopný tým. Pracujeme ve složení: pp. Josef Turek,
Zdeněk Pavlíček, Vlastislav Šíba, pí Vlasta Antošová a já.
Jednomyslně jsme se shodli, že k záchraně dominanty
obce, kostela sv. Štěpána, je lépe být partnerem majitele,
což majitel nemovitosti velmi ocenil. Obecní zastupitelstvo
uzavřelo s majitelem účelovou darovací smlouvu na zaﬁnancování projektové dokumentace na záchranu kostela.
Nechali jsme se inspirovat celorepublikovou akcí Noc kostelů, v rámci které, si Infocentrum Dolní Bousov v květnu
2013, vybralo právě řitonický kostel pro jeden z koncertů.
Dne 13. 12. 2014 jsme, s laskavým svolením pana
děkana Maryšky a generálního vikáře litoměřického
Biskupství pana Přibyla, uspořádali beneﬁční koncert,
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, v podání vokálněinstrumentálního souboru ReBelcanto. Koncert měl úžasný
ohlas a přinesl i zisk z dobrovolného vstupného 8 500 Kč,
které jsme přidali k částce 60 000 Kč, schválené zastupitelstvem obce a podpořili tím zaﬁnancování projektové
dokumentace. Letos jsme uspořádali druhý beneﬁční koncert duchovní hudby, opět v podání souboru Rebelcanto.
V kostele je již lešení a je zřejmé, že ledy se pohnuly.
Návštěvníkům jsme mohli sdělit, že projektová dokumentace je připravena a že nyní nás čeká nelehké období projekt prosadit a realizovat.
Letošní zisk z dobrovolného vstupného 10 000 Kč opět
zahrneme do rozpočtu, jako další účelový dar majiteli
nemovitosti. Jsme potěšeni tím, že naši spoluobčané a lidé
z širokého okolí, se o tuto věc tak zajímají.
Rád bych zde poděkoval kolegyním a kolegům starostům, kteří akceptovali moji výzvu a informovali své spoluobčany o pořádání koncertu. Zvláště bych chtěl poděkovat ing. Říhové z Infocentra Dolní Bousov, za vydatnou
pomoc s propagací v okolních obcích a starostovi Dolního
Bousova p. Bočkovi, který sponzorsky zajistil dopravu pro
návštěvníky koncertu. Zejména děkuji První boleslavské

TV, jmenovitě panu redaktorovi Horáčkovi a panu Šedinovi,
za natočení upoutávky na koncert s informacemi o obci
a kostelu sv. Štěpána.
S pořádáním koncertů chceme pokračovat. Nyní
jsme v jednání, a i letos bychom Rádi bychom v kostele sv. Štěpána uspořádali ještě jeden beneﬁční koncert
– Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, pravděpodobně
29. 12. 2015.
Ze současnosti obce:
Maximum akcí se snažíme dělat pro mládež, abychom
ji odpoutali od zlozvyků, jako jsou počítače atd.
Pro děti pořádáme dětské karnevaly, dodržování tradic velikonočního drkání, pálení čarodějnic, dětské dny
a mikulášské nadílky. Připravujeme sportovní hry v pingpongu, ﬂorbalu atd.
Bylo by z mé strany neseriózní nezmínit se o velmi dobré
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů (SDH) naší
obce, kde dělá starostu pan Josef Šíba z Dolního Bousova
(rodák z Řitonic). SDH každoročně pořádá hasičský
ples, bohužel už je jediný, který se koná v Domousnicích
v hospodě U Faltů. Během léta Klub SDH pak pořádá letní
zábavy v přírodním areálu obce.
Jsme malá obec s malým rozpočtem. V žádostech
o dotace jsme prozatím nebyli úspěšní. Dospěli jsme
k závěru, že stávající politická garnitura nám bohužel
s dotacemi nepomůže a musíme se spoléhat výhradně
sami na sebe.
Letos realizované akce se soustředily především na
opravy a udržování obce (např. oprava a prohloubení
studny na hřbitově, oprava bezpečnostního přelivu rybníka,
nátěry obecních plotů, výsadba dřevin).
Nejbližší investiční akcí, která nás čeká, bude rekonstrukce Obecního úřadu. Budeme také opravovat oplocení
a schody u kostela. Velkou akcí do příštích let je naše
snaha prosadit se s žádostí o dotaci Ministerstva životního
prostředí na revitalizaci rybníka.
Josef Pavlíček, starosta obce Řitonice

PTACTVO NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ
Strakapoud prostřední (Dendrocopos Medius)
Strakapoud prostřední je trochu menší (o cca 1 cm), než strakapoud velký. Na první pohled zaujme svým jasně červeným temenem
hlavy. Černý pruh pod límcem nedosahuje k základně zobáku.
Vyskytuje se ostrůvkovitě ve starých listnatých i smíšených
lesích.
Jeho tok začíná na jaře. Samec se ozývá mňoukavými zvuky
a zobákem tiše bubnuje do pahýlů suchých větví. Do hnízdní dutiny samička snese 4 až 6 vajíček a začíná na nich sedět koncem
května. Po dvoutýdenním sezení se v dutině objevují mláďata.Hnízdo
opouštějí po třech týdnech.
V zimě strakapoud sbírá kukly a vajíčka hmyzu přezimujícího
v kůře stromů.
V důsledku intenzivního obhospodařování lesů, stav Strakapouda
prostředního na mnoha místech střední Evropy klesá a dostává se
mezi ohrožené a zákonem chráněné druhy ptáků.
Josef Antoš - Dolní Bousov
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ZA ZVĚŘÍ NAŠICH POLÍ, LUK A LESŮ
Norek evropský (Mustela lutreola)
Norek evropský je šelmička velikostí podobná tchoři. Zbarvena je
tmavohnědě, pouze kolem čenichu je zbarvena bíle.
U nás, od roku 1896, kdy byl střelen poslední kus u Jindřichova Hradce a uložen do sbírek Národního muzea, je považován za
vyhubeného.
Proto je velice raritní a vzácné mé osobní pozorování, když 19. 10.
tohoto roku jsem norka evropského v jedné části naší honitby viděl.
Bylo to na velice krátkou vzdálenost a za dobrého světla, takže omyl
z mé strany je vyloučen.
Norek evropský je samotář, žije převážně v blízkosti potoků
a říček. Živí se obojživelníky, raky, myšmi, neopovrhne ani hmyzem
nebo červy. Samec váží přibližně 900 g, samice 600 g.
Páření norků probíhá brzy z jara (únor a březen) a samice pak
rodí 2 – 6 mladých, která jsou odstavena ve věku 8 až 10 týdnů.
Miloslav Konývka, hajný – Záhuby

VÝSTAVA JIŘIN
Dne 19. září 2015 jsem se zúčastnil 12. výstavy jiřin
a zahrádkářských výpěstků v Přepeřích, kterou pořádala
místní organizace zahrádkářů.
Ti se pochlubili květinami a zahradními výpěstky. Např.
indickou okurkou, dlouhou 1 metr. Nejvíce jiřin vystavovalo
zahradnictví „Dahlia“. Největším vystavovatelem ovoce
byly sady „Český ráj“. Měly krásná a velká jablka, hrušky
i švestky, ale ovoce od nich má 15 chemických ošetření
za sezonu. Součástí výstavy byli prodejci koření, pečiva,
medoviny, česneku, keramických výrobků a košíků.
Výstavy se dále zúčastnilo myslivecké sdružení „Hora“,
které promítalo svoji činnost na velkoplošnou obrazovku.

Na závěr jsem si ponechal svoji účast na výstavě ukázku z chovu včel. Na dvou stolech jsem ukázal rozdíl
v používání včelařského nářadí dříve a nyní. Na názorných nákresech si návštěvníci mohli prohlédnout vývoj
včely od vajíčka do dospělosti. Na druhé straně byla
ukázka včelařské literatury a prodej medu. Největším
lákadlem byl prosklený úl se třemi rámky včel. Na prostřední rámek se mi podařilo umístit zeleně označenou matku, která tam vydržela po celý den, a každý si ji
mohl prohlédnout.
Zdeněk Srb - chovatel včel

PODÍLNÍ KNÍŽKA
Při cestě do Sobotky od Staňkovy Lhoty, nemůžete
přehlédnout budovu bývalé okresní záložny hospodářské
navrženou architektem Františkem Jandou a zdobenou
fasádními reliéfy sochaře Rudolfa Březy. Této stavbě,
postavené v roce 1928 ve funkcionalistickém slohu, dává
odstup malý parčík, od místa zde křížících se ulic Jičínské
a Šolcovy. V samém středu zaobleného průčelí budovy, ale
poněkud v odstupu od ní, stojí dnes pomník, postavený
v roce 1880, snahou soboteckého studentstva, místnímu rodákovi, herci a básníkovi, Václavu Šolcovi (18381871), jehož básnická sbírka je považována za významný předěl literární tvorby od Májovců k Ruchovcům.
Promyšlené umístění stavby této významné budovy, její
reliéfy na fasádě a samotné vztyčení pomníku před touto
budovou, na rozhraní rušných ulic, nám poskytují obraz
účelného a esteticky zvládnutého pojetí architektury ve
veřejném prostoru města Sobotky v 20. letech minulého
století.

pisy: „Okresní pojišťovna požární a Okresní záložna
hospodářská“. Na fotograﬁi také vidíme před budovou
bronzovou sochu agrárního předáka Antonína Švehly, zničené v době německé okupace, která zde, po postavení
budovy, vystřídala pomník Václava Šolce. Šolcův pomník
byl po německé okupaci na původní místo vrácen a stojí
zde dosud.

Na dobovém snímku z archivu pana Karola Bílka,
otištěném zde s jeho laskavým svolením, je pohled
na budovu s původní nezměněnou fasádou s ná6

Antonína Švehlu, sedláka a státníka z Hostivaře,
jehož socha stála původně před touto budovou, nejlépe
představím jeho citátem: „Politika je pravé umění, větší
než sochařství. Hlína a kámen se nebrání, ale já musím
brát do rukou tu křečkovitou lidskou náturu a hníst ji,
modelovat ji. – A ona se vzpouzí, prská, škrábe. Musím
ji hladit i škrtit, abych ji mohl zformovat. – Co z ní chci
udělat? Stát“. Antonín Švehla *15. 4. 1873 v Hostivaři,
1906 spoluzakladatel časopisu Venkov, 1907 zakladatel
Rolnické tiskárny, 1908-1913 poslanec českého zemského sněmu, 1914-1918 vůdčí představitel domácího odboje, 1918-1920 ministr vnitra, od roku 1922 předseda tří
československých vlád, předseda agrární strany od roku
1919 až do své smrti v roce 1933. V roce 1927 odmítl kandidaturu na prezidenta republiky, čímž podpořil
T. G. Masaryka.
Po letmém pohledu na soboteckou architekturu a připomenutí významného státníka, přicházejí na řadu okolnosti, které stavbě této budovy předcházely.
Přivedla mě k nim podílní knížka okresní záložny hospodářské v Sobotce z roku 1884, vystavená na jméno Jana
Buriana z Veselice, mého prapraděda. Po bližším zkoumání původu, v knížce zapsaného podílu, se dostáváme až na
samý počátek vlády císařovny Marie Terezie a jejího syna
císaře Josefa II.
Vleklé války vedené Marií Terezií o rakouské dědictví
v období let 1740-1748, kdy bylo svedeno 31 velkých bitev,
které zanechaly na 400 000 padlých a raněných, z toho
120 000 padlých mužů, habsburskou monarchii značně
ekonomicky vyčerpaly. Ztracené Slezsko, o které monarchie bojovala hlavně pro jeho hospodářskou vyspělost,
zůstalo dál ovládané Pruskem. Sotva se vyčerpaná monarchie vzpamatovávala z válek, přišly hospodářské potíže,
vyznačující se v letech 1769-1770 velkou nepřízní počasí.
Dlouho trvající deště v roce 1769 zničily téměř celou úrodu
a v následném roce ještě v březnu začal padat sníh, který
dlouho ležel na polích.
Jeho prudké tání pak přivodilo velké povodně. Se setím
se mohlo začít až po 24. dubnu.
Vzápětí však přišlá sucha, trvající až do 17. června,
přivodila velkou neúrodu, která ve městech, hlavně v Praze, vyvolala velkou drahotu. Ceny na pražském trhu, proti létům předválečným a hospodářsky dobrým, se zvedly
mnohanásobně. Příkladně v roce 1738 stála husa 15 krejcarů a v roce 1742 již 8 zlatých. Mzdy zůstávaly stejné.
Například celodenní mzda zednického mistra byla 21 krejcarů a zednického tovaryše 18 krejcarů.
Po neúrodě zasáhla Čechy v létech 1771-1772 epidemie moru, které podlehlo na 500 000 lidí. Bylo to víc než
1/5 z celkového počtu lidí v Čechách, napočítaných při sčítání obyvatel v roce 1757. Epidemie moru se našemu kraji
patrně vyhnula, protože ve farnostech Březno a Řitonice,
kam Veselice v té době patřila, nebyla, podle matričních
zápisů, zjištěna větší úmrtnost.
Za předešlých let válek bylo jen zatěžko sedlákům
uchovat obilí pro osetí polí a odolat bezohlednému drancování zásob v Čechách ležícím vojskům. Také z těžkostí odpírali své, k setí uložené, zásoby obilí, vyčerpanému
a hladovému obyvatelstvu. V té době se z jednoho zrna
zasetého sklízely max.3-4 a to bylo příčinou, proč zásoby
obilí rychle ubývaly. Prozíravá vrchnost na některých pan-

stvích sama dbala na to, aby sedláci v čase úrody ukládali část své sklizně jako rezervu k setí v horších časech.
Obilí bylo ukládáno do zvláštních, k tomu účelu zřízených,
budov (sýpek, špejcharů).
Později, za císaře Josefa II., se stalo toto opatření
povinným. Ten svým patentem ze dne 9. června 1788 přímo nařídil: „Aby každý poddaný, jež ornou půdu má, ze
čtyř druhů obilí, pšenice nebo žita 12. díl, ovsa nebo
ječmene 10. díl a sena 8. díl odevzdal“. Patent byl v roce
1788 upraven tak, že bylo předepsáno do fondu odvádět
po dobu 3 let každý rok 1/3 osiva určeného k osetí sedlákových polí. S přebytkem mohla obec obchodovat a zisk
z prodeje šel do kontribuční pokladny. V patentu se dále
praví: „Tyto zásoby jsou k tomu určeny, aby potřebného rolníka podporovaly, jej tedy před nouzí a nedostatkem chránily“. Z každé rakouské míry z tohoto špejcharu
vypůjčeného obilí muselo se odvádět jako úrok 2 mírky
z korce = 2/16 korce. Úrok to byl velký, 12,5 %. Toto obílí, odváděné jako úrok, se mohlo dále zpeněžit a výtěžek
se mohl poddaným půjčovat, nebo se používal jako část
splátky na kontribuci = daně. (Proto také kontribuční sýpky a později kontribuční záložny).
Na fondy obilní měli nárok jen ti poddaní, kteří do špejcharu obilí povinně odváděli, sypali. Teprve později mohli
do špejcharů sypat obilí i nový hospodáři, ale ti museli
mít svolení od starousedlíků. Špejchary dlouho netrvaly. Nesvědomitost a jistá vypočítavost některých jejich
podílníků dobrou věc zcela pohřbily. Odváděli obilí špatné,
zaplevelené, nebo staré. Zaseté obilí z těchto špejcharů
pak špatně vzešlo a co vzešlo, bylo obilí podřadné. Větší
sedláci se pak špejcharům vyhýbali a sami si vytvářeli
potřebné rezervy. Postupně ze špejcharů osivo čerpali jen
ti nejchudší, kteří si jinak obilí opatřit nemohli. Náprava
byla provedena zákonem ze dne 9. července 1863, který
obilní fondy zrušil a ty musely být nahrazeny fondy peněžními, podle zákona ze dne 6. srpna 1864, který stanovil:
„Z kontribučenských špejcharů obilních na hotové
peníze uvedených, jakož i z peněžních fondů kontribučenského obilí vzniklých, buďtež v souhlasu se zákonem ze dne 9. července 1863 zřízeny záložny“.
Doba, ve které byly špejchary rušeny, již umožňovala rozšiřující se dopravou snazší zásobení trhu potřebným obilím. Záložen vzniklo v jednotlivých okresech i 20
a mnohdy i více. „Fondy peněžní v těchto záložnách
náležely a dosud náleží jedině těm vlastníkům usedlostí, jichž držitelé podle Josefínského katastru do
špejcharů sypali“. Špejchary – budovy měly být prodány, anebo věnovány účelům jiným. Velké množství hospodářských záložen vzniklých z obilních fondů a jejich malé
jmění bránily požadavkům svých podílníků na potřebné
úvěry. Proto v roce 1870 byl podán c. k. vlasteneckou
společností hospodářskou v království českém pamětní
spis, v němž bylo žádáno o rozšíření působnosti oněch
záložen a současně se společnost domáhala o možnost
přijímání vkladů a nových členů. Byl tím dán podnět
k novému zákonu ze dne 22. března 1882, jímž se
nařizuje, že všechny hospodářské záložny v jednom
soudním okrese mají být sloučeny v jednu hospodářskou záložnu okresní. Současně bylo povoleno přijímat
vklady od svých členů i nečlenů, čímž provozní kapitál
výrazně vzrostl a přispěl k rozvoji svých okresů. Ke spra7

vování těchto záložen byli řízením okresních výborů zvoleni
delegáti a z nich pak 12 členné ředitelství. Z ředitelství byl
zvolen starosta, náměstek, kontrolor, účetní a pokladník.
Do tohoto samosprávního systému byli později přijímáni
placení úředníci.
Z účinnosti citovaného zákona byla založena
i Okresní záložna hospodářská v okrese soboteckém
s celkovým základním jměním 62 684 zl. 74 kr. (Část
protokolu z jejího založení je v příloze č. 1).
Z bývalého panství kosteckého přišlo do tohoto fondu 43 317 zl. 43 kr. Do sobotecké záložny byla včleněna
i kontribučenská záložna domousnická, zřízená zde z obilního fondu v roce 1863 pro panství domousnické, ke kterému část Veselice patřila.
Tam také byla rovněž převedena část kapitálu z kontribučenské záložny dětenické z podílů sedláků z Veselice
patřících původně k dětenickému panství.
Počáteční čísla nového hospodaření, úrok z podílu
4 % a úrok ze zápůjček 6 % jsou patrné z podílní knížky
v příloze č. 3.
V témže roce svého založení v r. 1882, začala pod
vedením svého ředitelství záložna v Sobotce úřadovat.
Z počátku se úřadovalo několik dní, nebo jen několik
hodin v týdnu, v malé místnosti při úřadovnách Okresního
výboru. Odtud se záložna několikrát přestěhovala do úřadoven v domech na náměstí, kde také v roce 1903 získala svůj první samostatný dům č. 198. V roce 1926 zřídila
hospodářská záložna svoji pobočku v novém domě na
náměstí v Dolním Bousově a v roce 1928 si svým nákladem postavila novou reprezentativní budovu v Sobotce,
představenou již v úvodu. V roce 1890 byl přijat stálý
zaměstnanec, vedoucí účetní a v roce 1899 byl přijat také
pokladník.
Dalším výrazným počinem Okresní hospodářské záložny v Sobotce bylo při ní založení nového samostatného
okresního pojišťovacího ústavu v prosinci roku 1930,
Okresní požární pojišťovny. V roce 1931 měla pojišťovna
již 560 svých členů s pojištěným majetkem v hodnotě
16 mil. korun a sloužila vedle okresu Soboteckého ještě
pro okresy Jičín, Libáň, Turnov a Český Dub.
Z jejích prvních zaměstnanců zde nacházíme dva úředníky původem z Veselice. Tajemníka pojišťovny Václava
Holana mladšího a účetního úředníka Františka Matouška
mladšího.
Součinností Pojišťovacího ústavu s Okresní hospodářskou záložnou v jednom místě, s jedním vedením a dobrým hospodařením bylo umožněno, že sazby pro pojištění
byly o 50% nižší než sazby v jiných pojišťovnách.
Hospodářská záložna s pojišťovnou prosperovaly na
původních základech až do záboru českého pohraničí Německem na podzim roku 1938 a do okupace Čech
a Moravy na jaře 1939. S vyhlášením protektorátu Čechy
a Morava se peněžnictví dostalo pod jednotnou správu
protektorátního ministerstva ﬁnancí, které mělo pod kontrolou všechny peněžní ústavy.
Po skončení války v roce 1945, začala obnova sítě
peněžních ústavů. Pozornost se soustředila především na
pohraničí, kde byly likvidovány dosavadní peněžní ústavy
německé. Do února roku 1948 k žádné reformě v oboru
veřejného peněžnictví nedošlo až 20. 7. 1948 byl Národním
shromážděním přijat zákon, který nařizoval sloučení všech

dosavadních peněžních ústavů v jednom místě a to bez
ohledu na jejich hospodářský charakter.
Prvořadým úkolem se stalo soustřeďování všech
vkladů pro centrálně řízenou ekonomiku. Pro občanské
úvěry mohlo být využito již jen asi 10-15 % ﬁnančních
prostředků.
Německou okupací a znárodněním hospodářství v roce
1948 tak skončila naděje i pro obnovu bývalých okresních záložen hospodářských, vzniklých na principu podílového vlastnictví a samosprávního rozhodování. Nejstarší
ﬁnanční samosprávní instituce, které byly od svého
založení výhradně českým produktem a v rozhodující míře
se zasloužily o rozvoj a prosperitu selských hospodářství
a celého Českého venkova od konce 19. století a v první
polovině století 20. a jejichž vznik sahá až do druhé poloviny století 18., přestaly existovat.
Únorem 1948 byla ukončena činnost nejsilnějších zemědělských peněžních ústavů v Čechách. Nastupující
komunisté, v řízení státu chovající se jako všemocní, se
po úctyhodných 160 letech postarali o likvidaci hospodářských podílů, určených jako rezerva pro časy pohrom
a neúrody. Svoji činnost tak ukončila i Okresní hospodářská záložna v Sobotce.
Na závěr historické přílohy s komentářem k nim:
V příloze č. 1 je uvedena 1. strana z historického
protokolu z 1. zasedání v soboteckém divadle ze dne
21. září 1882, kde usnesením delegátů ze Sobotky,
Dolního Bousova a vsí soboteckého soudního okresu,
byla založena Okresní záložna hospodářská v Sobotce a zvoleno její první ředitelství. Do 1. ředitelství byl
48 hlasy tímto zasedáním zvolen i pan Václav Holan z Veselice z č. 1. V dolní části protokolu v oválném rámečku je
jeho jméno. Mezi dalšími prvními dokladovanými Veseláky,
funkcionáři záložny, je pan Josef Srb z č. 5, který byl revizorem v roce 1903-1905.
V příloze č. 2 je první rozvaha hospodářské záložny
v Sobotce za rok 1882 z doby, kdy se slučovaly drobné peněžní fondy v jedinou okresní záložnu hospodářskou. V oválném rámečku dole je již podpis úřadujícího
člena ředitelství, pana Václava Holana. Václav Holan, zastupující Veseláky za bývalé panství Domousnické i Dětenické, musel mít v Soboteckém soudním okrese, před svým
zvolením, pověst vynikajícího odborníka na hospodářství
a jeho ﬁnancování.
Z 12 členů zvoleného ředitelství zastupoval každý asi
8,5 % z podílové hodnoty peněz fondu. Ves Veselice jí měla
jen asi 3,5 %.
Z první rozvahy hospodaření je dobře patrné, že sedláci, kteří záložnu řídili, dobře znali pojmy kmenový kapitál,
rezervní fond, zástavní list, úroková míra vkladů a půjček
a mnoho dalších účetních nezbytností, kterým dnes říkáme
ﬁnanční gramotnost a které se vyučují na odborných středních a vysokých školách.
V příloze č. 3 je ukázka z podílní knížky Jana
Buriana, sedláka z domu č. 8 na Veselici, kterou spolu s hospodářstvím předal své dceři Kateřině a svému
zeti Fr. Matouškovi. V oválném rámečku vpravo je zápis
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kmenového jmění podílu z roku 1884 ve výši 114 zl. 50 kr.,
převzatého z Domousnické kontribuční záložny, tam zřízené po roce 1863, po zrušení obilního fondu z kontribučního
špejcharu. Na 17 korců Burianových polí, která se na zimu
a na jaro, vedle třetinového úhoru, osívala, bylo v té době
potřeba asi 1 150 kg osiva. K osevu se na Veselici počítalo
asi 0,9 korce objemového na 1 korec plošný. To bylo asi
68 kg osiva na 1 korec plošný, který = 0,285 ha. Pole se
osívala ručně, rozhozem osiva ze zástěry. Za podíl u záložny ve výši 114 zl. a 50 kr. si mohl sedlák Burian v té době
koupit asi 1 500 kg osiva.
Podílová rezerva v tomto případě byla pro případ nouze
dostatečná. Zde uvažované ceny obilovin byly porovnány
podle„Dějin zemědělství od středověku po současnost“,
s přihlédnutím k druhům obilí osévaných J. Burianem.
Vedle pohledu na jeden půllánový Buriánův grunt připomínám celkovou bilanci rezerv veselických sedláků a chalupníků. Při zřízení okresní záložny hospodářské v Sobotce byly do ní převedeny podíly z kontribučenské záložny
v Dětenicích ve výši 1 242 zl. a 21 kr. a z kontribučenské
záložny v Domousnicích ve výši 923 zl. a 40 kr. Celkový
podíl veselický, v záložně sobotecké, byl 2 165 zl. 61 kr.
a za něj se nechalo koupit celkem asi 21 840 kg osiva.
Jeho celková potřeba na osetí 77 ha selských veselických
polí při ponechání 1/3 polí úhorem byla asi 18 330 kg.
Rezerva opět dostatečná.

Příloha č. 1

Příloha č. 4
Porovnání hospodaření záložny mezi léty
1884 - 1931
Příloha č. 5
V příloze č. 5 je fotograﬁe z rodinného alba někdy
z 30. let minulého století. Na ní, je pohled do sálu
Okresní záložny hospodářské v Sobotce při výročním
zasedání podílníků. V oválném rámečku vpravo je můj
děda pan Josef Jansa starší, zastupující podílníky
z Veselice.
Popsaný hospodářský příběh z minulých dob představuje jeden z nejstarších ekonomických principů, na kterých
byla postavena prosperita českých vesnic. Je to malá, ale
zásadní ukázka z vývoje ekonomického myšlení panovníků
Českého království a jejich sedláků, kteří vždy věděli, že
se musí postarat sami o sebe i v dobách nejtěžších aby
svá hospodářství uchovali pro další generace a aby uživili
obyvatelstvo. Vždy počítali s tím, že pro doby nepříznivé
musí mít hospodářské rezervy a pro ně si vytvořili podmínky. „Výklad snu faraona biblickým Josefem o sedmi letech tučných a sedmi letech hubených byl pro ně
zákonem“. (První kniha Mojžíšova, kapitola 41.)
Z toho všeho zde připomenutého zůstává dnes
Veselákům již jenom v úctě myšlená vzpomínka na dobu

Příloha č. 2
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hospodářské prosperity vesnických hospodářství podporovaných zde popsanou okresní záložnou hospodářskou
a na své občany, Veseláky, kteří stáli při jejím založení
a při jejím samosprávním řízení.
Městu Sobotce zase, z doby hospodářské prosperity
jejího okresu, zbyla výstavná budova, kde nyní sídlí pobočka České spořitelny a kde ve velkém sále této budovy, kde
byli voleni členové ředitelství záložny jejími podílníky, se
konají významné společenské akce města. Mezi ty patří třeba dobře organizované koncerty dětí z lidové školy
umění v Sobotce.
Myslím si, že nejen tyto děti, ale i ostatní veřejnost si
zaslouží znát důvod k postavení této budovy s jejím reprezentativním sálem.

Závěrem mého pojednání o Okresní záložně hospodářské v Sobotce patří poděkování paní PhDr. Evě
Bílkové z Okresního archivu v Jičíně, za cenné informace a vyhledání dobových dokumentů a knihovního fondu,
paní Bc. Gabriele Brokešové, knihovnici muzea v Jičíně, za vyhledání knih s potřebným obsahem a Prom.
historikovi Karolu Bílkovi, za svolení k otisku fotograﬁe
z jeho knihy Malé dějiny Sobotecka II. a za informace
k této fotograﬁi.
Láďa Matoušek
Další prameny:
J. Janusová, O. Káňa; Její veličenstvo Marie Terezie
Československá akademie věd, Malá Československá encyklopedie

Příloha č. 3

Příloha č. 4
Přehled vývoje hospodaření okresní záložny hospodářské v Sobotce
(převzato ze zprávy k 50. výročí; ﬁnanční částky jsou uvedeny v korunách)

Rok

Kmenové jmění

Vklady

Půjčky

1884

125 369,48

0

119 467,65

130 836,77

5 467,29

76 927,28

1931

3 356 493,57

35 650 284,90

33 303 122,35

53 046 931,61

51 766,06

201 996 047,74
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Spravované jmění

Zisk

Obrat

Příloha č. 5

ČERNÁ KRONIKA OBCE
Policisté Obvodního oddělení policie v Dobrovici řešili od
poloviny letošního roku v obci Veselice a jejím okolí pouze
dva případy. Je to nejméně za posledních několik měsíců. K oběma případům došlo o prázdninách, kdy dochází obecně ke zvýšení nápadu trestné činnosti a navýšení
výjezdů policistů.
V prvním případu, který se stal v červenci, neznámý
pachatel vnikl do volně přístupné chodby bytového domu
v obci Veselice, ze které následně odcizil dvě nezajištěná
jízdní kola. Majiteli kol způsobil škodu do 5.000 Kč. Do
současné doby se pachatele nepodařilo vypátrat.
Jen o několik dní dříve vyjížděli policisté obvodního
oddělení prověřit oznámení od občana, podle kterého
se měl v obci Rabakov pohybovat zmatený muž. Na
místě skutečně nalezli muže, který se choval zmateně
a rovněž zmateně komunikoval. Hlídce se jej podařilo
ztotožnit a přivolaný lékař následně rozhodl o převozu

muže do Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi
k vyšetření.
Statisticky lze říci, že nápad trestné činnosti a s tím
související bezpečnostní situace v územním obvodu
OO PČR Dobrovice je za posledních několik měsíců uspokojivá. Je to dáno i zvýšenou hlídkovou činností policistů
v terénu. Nicméně se blíží zimní období a s tím související
„zazimování“ rekreačních objektů.
Tímto bych chtěl, jako každý rok, apelovat na majitele těchto nemovitostí, aby v objektech nenechávali, pokud
možno, žádné cennosti a před svým odjezdem objekt řádně zajistili. Rovněž tak je vhodné požádat sousedy, aby
v případě jakéhokoliv podezření na narušení objektu nebo
zjištění pohybu podezřelých osob v okolí, zavolali na linku
158, případně přímo na Obvodní oddělení policie v Dobrovici – tel. 974 877 740.
prap. Jan Procházka - PČR, OO Dobrovice

INFORMACE ZE ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI
VÝLET NA KOLECH OKOLÍM VESELICE
V sobotu 5. 9. 2015 se uskutečnil 7. společný výlet na
kolech okolím obce Veselice. Vyjelo se po 13. hodině od
Veselické hospůdky, přes Domousnice na Rabakov, kde
jsme odbočili a lesem jeli okolo „Záložní nemocnice“,
chatové osady, přes Kobylnice do Žerčic, kde po 12ti kilometrech bylo zasloužené občerstvení. Zde obec pořádala
dětský den a k vidění byla malá železnice s lokomotivou
na páru a setkali jsme se také osobně s hercem Romanem
Skamene.

Dále jsme jeli zkratkou do Ledec a u vodojemu odbočili na Ujkovice, Borečský rybník a polní cestou do Dolních
Rokytňan, kde v hospodě v bývalém kravínu bylo druhé občerstvení. Cílem bylo nabrat síly pro návrat na
Veselici do kopce přes Horní Rokytňany, Bačálky a zpět
k Veselické hospůdce. Okruh měřil asi 28 km a všech
10 účastníků bylo spokojeno. Všichni se těšíme na příští
ročník.
Zdeněk Srb
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SLADKÉ ODPOLEDNE
NA VESELICI
V sobotu 22. 8. 2015 se před Veselskou hospůdkou
konalo první Veselické buchtobraní. Své pekařské a kuchařské umění zde předvedli účastníci, kteří upekli nebo
vytvořili a přinesli své „sladké výtvory“. Porota musela
z přinesených 13 vzorků vybrat ten nejchutnější a stanovit
pořadí. Nakonec byli tři nejlepší vyhodnoceni bez vyhlášení
pořadí. Na společném prvním místě se umístila Věra
Pažoutová, Zdeněk Srb a Helena Valentová. Porota ještě
vyhlásila zvláštní cenu pro manžele Buckovi, kteří přímo
na místě upekli ovocný dortík s příchutí fernetu!
Za uspořádání a zajištění tohoto sladkého odpoledne
patří Tereze Jirovcové a Milanovi Masákovi poděkování.
Odpoledne se vyvedlo a domluvili jsme se na dalším
setkání a uspořádání této akce v příštím roce.
Dušan Konývka

NA VESELICI SE OPĚT SOUTĚŽILO
První srpnovou sobotu se konal již 5. ročník turnaje ve stolním tenise. Před Veselskou hospůdkou od
13.00 hod. za krásného počasí se sešli příznivci tohoto
sportu.
Zdárný průběh turnaje přerušilo houkání hasičských
vozidel. V tu chvíli jsme museli přerušit turnaj a někteří účastníci turnaje nasedli do hasičského vozidla a odjeli
hasit požár kombajnu přímo ve Veselici. Určitě dobrovolným hasičům patří uznání a poděkování za rychlý výjezd
a uhašení požáru. Po ukončení a návratu, mohl turnaj
pokračovat a být ukončen s těmito výsledky:
V nejmladší dětské kategorii zvítězil Aleš Burda a společné druhé místo patří Daniele Matouškové, Barboře
Brabencové a Petrovi Hofmanovi.
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V kategorii žen zvítězila Jana Matoušková, na druhém
místě Jana Bucková ml. a třetí místo obsadila Marcela
Šafránková.
V kategorii mužů bylo pořadí následující: zvítězil
Dominik Hrdý, druhý skončil Petr Konývka a třetí místo
obsadil Dušan Konývka.
Na závěr mi dovolte poděkovat hlavní pořadatelce
tohoto turnaje Evě Konývkové, která zpracovávala výsledky, ujala se závěrečného hodnocení a rozdělení cen.
Poděkování patří i Václavu Buckovi za přípravu dobrých
klobásek. Samozřejmě velký dík patří i všem účastníkům tohoto turnaje a byl bych rád, kdybychom se příští
rok opět sešli.
Dušan Konývka

INFORMACE Z ČINNOSTI OÚ VESELICE
O Zastupitelstvo obce projednalo, na základě upozornění J. Tomsy, skutečnost, že obecní cestu č. 553/1
nelze používat a je používána část pozemku č. 2/2
(majitel J. Tomsa). Skutečný stav cesty neodpovídá
stavu dle mapy z r. 1912 (vybudována silnice, sloup
k vedení kabelu telefonu, ploty sousedních pozemků).
ZO s J. Tomsou tento stav na místě projednalo a dohodlo se na odkoupení části pozemku 2/2.
O ZO se seznámilo s průběhem schůzky ze dne
11. 7. 2015 (přítomni za OÚ M. Pažout, M. Šafránková,
J. Ďoubalík, majitel pozemku Mgr. T. Franěk, majitel sousedního pozemku P. Cidlina a ing. D. Suk (který
vyměření provedl). Ing. D. Suk seznámil přítomné s vyměřením nového pozemku z pozemku
č. 243/3, který bude předmětem vzájemného prodeje. Všichni zúčastnění s vyměřenými hranicemi
souhlasili.
O ZO projednalo stav komunikace v obci (díra v zatáčce mezi OÚ a Dufkovými). M. Pažout zajistil opravy
komunikací, které provedli pracovníci Správy a údržby
silnic Mnichovo Hradiště. Opravy vozovky byly provedeny v celé trase od Domousnic až na hranice Středočeského kraje.
O ZO se seznámilo se Závěrečným protokolem o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
(VZP), provedené dne 29. 5. 2015. Obec ke dni provedení kontroly neměla žádný nedoplatek pojistného ani
penále z pozdních plateb.
O ZO vzalo na vědomí vznik Klubu hasičů Veselice
při SDH Veselice, který byl založen dne 31. července 2015 byl na členské schůzi SDH. Klub bude ke
své činnosti využívat prostory v budově OÚ. Hlavní
náplní je výchovná a propagační činnost požární
ochrany, organizačně provozní činnost SDH, osvětová činnost se zaměřením na prevenci v oblasti protipožární ochrany, kulturně společenská a sportovní

činnost pro děti a mladistvé a ostatní občany obce
a přilehlého okolí.
O ZO projednalo a zamítlo návrh vedení přípojky elektrické energie k novostavbě manželů Sukových – zastupitelstvo nesouhlasí s navrhovanou trasou (vedení sítí
obce). M. Pažout zařídí společné jednání na místě,
kterého se zúčastní zástupci obce, manželů Sukových
a projektanta přípojky. Dosud nebylo dořešeno.
O ZO projednalo a schválilo vybudování přístřešku
na zastávce autobusu na Lhotkách. Zednické práce
provedou na základě uzavřených dohod V. Rys a V. Pluhař, nápomocen jim bude J. Ďoubalík. Materiál zajistí
a klempířské práce provede Milan Rys. Likvidaci stávající kovové čekárny provedli V. Bucek ml. a J. Burda,
R. Jakubec zajistil odvoz kovu.
O ZO projednalo a schválilo, na návrh E. Konývkové, zřízení orientačních tabulek upozorňujících na židovský
hřbitov v obci.
O ZO projednalo a schválilo žádost M. Steyové o zřízení vodovodní přípojky a připojení čp. 12 k vodovodu.
K zhotovení přípojky musí být zpracován projekt, bude
provedeno na vlastní náklady a za dodržení všech podmínek pro provoz vodovodu. Připojení k vodovodnímu
řadu provede ﬁrma, která má k tomuto náležité oprávnění a zkušenosti.
O ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku
(asi 150 m2) č. k. 548 v k. ú. Veselice H. Novákové.
Podmínkou prodeje je účast zástupců obce při vyměřování pozemku, dodržení max. šířky 2 m od rohu domu
č. p. 5, pozemek nebude oplocen, umožnění přístupu
techniky v případě potřeby k sítím vedoucím na sousedících pozemcích obce.
O ZO projednalo a schválilo žádost SDH Veselice
o příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na činnost SDH Veselice
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ve výši 10 000 Kč. Tento příspěvek byl použit na
nákup výčepního zařízení. Nákup zajistil V. Bucek.
Zařízení bude poskytnuto k užívání i na akcích
pořádaných obcí.

lavic a stolů, párty stan – 100 Kč. Pravidla zapůjčení a pronájmu jsou zveřejněna i na stránkách obce:
www.veselice.e-obec.cz
O K 31. 10. 2015 občané obci dluží za svoz TKO (za
roky 2010 - 2014) 8 060 Kč. K 31. 10. 2015 nemá
poplatek za svoz TKO uhrazen sedm domácností trvale žijících občanů a tři majitelé chat. Celkem ve výši
9 900,00 Kč.
Miroslav Pažout starosta obce,
Marcela Šafránková

O ZO projednalo a schválilo možnost využívání prostoru
pohostinství k soukromým akcím i akcím jiných organizací. ZO projednalo a schválilo podmínky a výši poplatků za pronájem prostor pohostinství a obecního majetku (sady lavic a stolů, párty stany). Pronájem prostor
pohostinství – 300 Kč, poplatek za zapůjčení – sada

Z ČINNOSTI SPOZ VESELICE
Začátkem září uspořádal SPOZ, před budovou OU,
zábavné odpoledne, při příležitosti ukončení prázdnin.
Pro všechny děti jsme připravili různé hry a soutěže,
jak vědomostní, tak k posílení zručnosti. S velkým nadšením se zapojovali jak malí, tak větší soutěžící. Každé děcko
bylo odměněno nějakou drobností a sladkostmi.
Po těchto soutěžích si všichni mohli vyzkoušet létání
draků, které připravil Míra Pažout.

Znavení, ale šťastní účastníci si opekli na ohýnku
klobásy a zahřáli se čajem. Celý podvečer si všichni velmi
užili.
Děkujeme všem, kteří pomohli při této akci OÚ a hasičům za ﬁnanční podporu.
Za SPOZ Jarmila Bulířová
Věra Pažoutová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
OBDOBÍ ČERVENEC-PROSINEC 2015
65 let
12. července
Jana Pažoutová
28. července
Jarmila Bulířová
60 let
22. srpna
Růžena Nováková
20. října
Miroslav Pažout
45 let
13. července
Josef Brabenec
40 let
10. července
Jana Pažoutová
25 let
31. srpna
Lucie Zubajová
16. prosince
Denisa Rudolfová
20 let
28. září
Michal Kříž
15 let
11. září
Eliška Šafránková
10 let
26. srpna
Filip Brezáni

ZEMŘELI
Dne 18. 6. 2015
Lucie Jakubcová ve věku nedožitých 16 let
Dne 26. 6. 2015
Rudolf Dufek ve věku nedožitých 89 let
Dne 26. 9. 2015
Josef Polák ve věku nedožitých 72 let
ČTENÁŘSKÉ DOPISY A OHLASY
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 24. 6. 2015
naposledy rozloučit s naší milovanou dcerkou Lucinkou
Jakubcovou. Děkujeme též za projevy soustrasti.
Martina a Radek Jakubcovi - rodiče

SŇATEK UZAVŘELI
Dne 19. 6. 2015 Monika Ročeňová a František Jakubec
Dne 18. 9. 2015 Lucie Pažoutová a Tomáš Batovec
VÝROČÍ SŇATKU
50 let společného života - oslavili 16. 10. 2015
manželé Ludmila a František Buckovi

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s naším drahým tatínkem panem Rudolfem Dufkem.
Rodina Dufkova

45 let společného života - oslaví 12. 12. 2015
manželé Hana a Josef Rýdlovi

Děkuji všem, kteří se přišli dne 2. 10. 2015 naposledy rozloučit s panem Josefem Polákem. Děkuji také za
květinové dary a projevy soustrasti.
Zdena Poláková - manželka

NOVĚ PŘIHLÁŠENÍ OBČANÉ OBCE
Jana Třísková Veselice ev. č. 2
ODHLÁŠENÍ OBČANÉ
Monika Hofmanová
František Jakubec
Lucie Batovcová
Vladislava Rysová
Viktorie Rysová
Filip Špígl

VZPOMÍNKA
Dne 29. září 2015 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí
pana Josefa Rýdla, Veselice 28.
Stále vzpomínají rodiny Rýdlova a Šifaldova
Marcela Šafránková
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VZPOMÍNKA NA BÝVALÉHO PŘEDSEDU RR A DOPISOVATELE ZV
PANA RUDOLFA DUFKA
Dne 26. června 2015 zemřel pan Rudolf Dufek,
ve věku nedožitých 89 let.
Pan Rudolf Dufek stál v roce 1992 u zrodu našeho
časopisu „Zpravodaj“. Byl jedním z jeho zakladatelů.
Napsal celou řadu poučných článků o historii naší obce Veselice, ale
i o okolních obcích a o městu Mladé
Boleslavi. Články sestavoval jednak
jako pamětník, ale i pečlivým vyhledáváním v literatuře městské knihov-

PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS

ny v Mladé Boleslavi a tak se k nám čtenářům dostávaly
informace o historii obce a okolí. Po ukončení dlouholeté
funkce vedení časopisu z důvodu zdravotních se stal vzorným dopisovatelem časopisu, jeho články byly nejen velmi
zajímavé, ale i poučné.
Redakční rada a Zastupitelstvo obce si práce, kterou pan Rudolf Dufek vykonal pro náš časopis velice váží
a nikdy na něho nezapomene.
Prosíme o uctění jeho památky.
Redakční rada

(do 4. 11. 2015)

Jakubcovi st., Maudrovi, Terlecká A., Bobkovi, Pokorný Z., Kopecká N., Šmejkalová L.,
Ing. Halama M., Jakubcovi ml., Dufkovi, Konývková E., Drahoradovi, Zítková Š., Sovová V.,
Tauchmanová M., Jansa B., Jansa V., Fischer K., Runčík J., Železná M., Poláková Z., Rýdlovi
(č. p. 28), Pacáková M.
Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje

VÁNOCE
Vánoční čas
Příchod prvních sněhových vloček a mrazíků napovídá
přicházející čas vánoc. Tyto krásné svátky, plné očekávání
štědrého dne, včetně víry v Ježíška, se každoročně vracejí
a provázejí nás celým naším životem od dětských let až po
stáří.
Přípravy začínají mnohdy již v listopadu sháněním
dárků, úklidem domovů a pečením cukroví.
Kouzlo vánoc umocňujeme vánoční dekorací zahrad
a vstupních dveří. V bytě pak vánoční dekorace jsou
v pojetí moderním nebo staročeském - adventní věnce,
vánoční stromky, betlémy, vůně vanilky a skořice z vánočního cukroví, ale i purpury a františků, s dodržováním zvyků a rituálů napovídá o vyjímečnosti tohoto období.
Jedním ze symbolů vánoc je světlo svíčky, přestože se
zapalují v průběhu roku při různých příležitostech, o vánocích v době adventu je plamínek svíčky symbolem duševna
a mystiky.
Svíce je jednoduchý zdroj světla používaný už od pravěku. Kult světla tvořil součást náboženství dávno před vznikem křesťanství.
Plamínky věčného světla hořely například v chrámech
zasvěcených antickým bohům. Běžně se svíčky začaly
používat při bohoslužbách ve čtvrtém století, včetně adventu, tedy času, kdy křesťané očekávali příchod Ježíška.
Samotné zapalování svíček na adventním věnci má ale
mnohem kratší historii. Tento zvyk se zrodil v 19. století
v protestantské části dnešního Německa a rozšířil se po
celé Evropě. Svíčky na věncích bývaly ﬁalové, jelikož prá-

vě tato barva byla po liturgické stránce přičítána právě
adventu.
Oblíbené byly ale i svíčky růžové, či jedna růžová
a ostatní tři ﬁalové. Kněží si totiž právě při třetí adventní
neděli oblékali růžové roucho, jelikož tato barva symbolizuje radost z narození Spasitele.
Barvy svíček a jejich význam
Zlatá - symbol Boha, ale také prosazení se, mužnosti,
radosti a štěstí
Stříbrná - symbol Bohyně, ale také astrální a ženské
energie, telepatie, intuic a snů
Měděná - symbol peněz a ﬁnančních úspěchů, ale také
vášně
Zelená - symbol Matky Země, magičnosti a posvátnosti stromů a rostlin
Červená - symbol ohně, vášně, chtíče, síly ovládnout,
velet…
Purpurová - symbol třetího oka, duchovní schopnosti,
skryté moudrosti a duševní síly
Modrá - symbol vody, moudrosti, ochrany, ale i štěstěny, klidu a duševní inspirace
Hnědá - symbol přátelství a speciálních přání
Žlutá - symbol vzduchu, inteligence, slunce, ale
i paměti, logiky a rychlého učení
Bílá - symbol míru, čistoty a očisty, ale i panenství
a vědomí
Oranžová - symbol úspěchu, spravedlnosti, ale i výhodných dohod a obchodů
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Růžová - symbol lásky, přátelství, ale i božské energie,
jednoty a zdraví

každým zapálením, jinak knot kouří a plamen není stabilní. Vždy tedy odstřihněte černou „houbičku“ na vrcholu
knotu.

Zajímavé „svíčkové“ pověry
Účinky vonných silic
Svíčku vždy zapalujte pravou rukou, přináší to štěstí.
Nikdy nezapalujte tři svíčky stejnou zápalkou a nepalte
tři svíčky zároveň, přináší to prý smůlu.
Pouze žena jménem Marie by měla na Štědrý den
sfouknout svíčky, aby se neztratilo požehnání – tato rada
sice není příliš praktická, ale je každopádně zajímavá.
Přátelům, kterým přejete štěstí, zdraví a prosperitu,
věnujte poslední den roku (31. prosince) svíčku s ceriferou
(myrtovým voskem-angl. Bayberry) a vězte, že by měla pro
maximální efekt tento večer zcela vyhořet.
Pokud je venku bouřka, zapalte si svíčku, a to nejlépe
bílou, protože to je barva ochrany.
Zapalte svíčku při narození dítěte, světlo plamínku
uctívá duši, která přichází na tento svět.
Svíčku zapalte i na své narozeniny a v duchu vyslovte
přání (nikoli nahlas)
Svíčku nechejte kompletně vyhořet, kouř prý odnáší
vaše přání k nebesům.
Svíčky a aromaterapie (používané celoročně)
Vonné svíčky jsou stále populárnější, protože vůně,
která se line místností, dokáže velkou měrou ovlivnit naši
náladu.
Existuje až 30 typů knotů různého tvaru, tloušťky
a spletení tak, aby každá svíčka optimálně voněla
a vyhořela až do konce. Nejdůležitější radou pro pálení vonných svíček je zkracování knotu na 3 mm před

Šeřík: harmonie a mentální svěžest
Ananas: pohostinnost
Broskev: splnění přání, dlouhověkost
Mandle: léčivé účinky, zlepšuje soudnost
Jablko: krása, zdraví
Cedr: hojnost, bezpečí, pročištění
Heřmánek: vítězství, snižuje obavy a strach
Skořice: vášeň, intuice, pročištění, energie
Levandule: harmonie, vnitřní klid, pročištění
Citrón: čisticí účinek, oddanost, pozitivní emoce
Zázvor: síla, komunikační schopnosti, vřelé pocity
Ke zpracování bylo použito internetových zdrojů
www.novinky.cz/vánoce

Závěrem
V dnešní rychlé době není snadné navodit pohodu a klid
v našich domovech a v našich srdcích. Všichni velmi intenzivně pracujeme, každý jsme rok prožili se svými starostmi, s nimiž se musíme každý běžně vyrovnávat.
Přejeme Vám proto, v nadcházejícím svátečním vánočním čase, zažít chvíle klidu a pohody, v kruhu Vaší rodiny
a s nejlepšími přáteli.
V každé době jsou tyto chvíle tím nejcennějším, co si
můžeme přát a co můžeme mít.
Navrátilovi

Ppøejeme
øíjemné a klidné prožití vánoèních svátkù
Vám všem.
Do nového roku pøejeme mnoho zdraví,
osobních úspìchù v soukromém i pracovním životì.
Nechť vám rok 2016 pøinese jen samé radosti!
Redakèní rada zpravodaje
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. Poláková, 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 Web: www.veselice.e-obec.cz. Zasílání příspěvků – číslo účtu u mBank
je: 670100-2210595734 / 6210. Vydávání časopisu povoleno dokumentem Ministerstva kultury ČR event. č.: MK-ČR-E-1844

