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Slovo starosty
Plnění rozpočtu a hosp.
obce za 1-9 2021
Parlamentní volby
Z činnosti SDH obce
Veselice v roce 2021
Zamyšlení nad životem
Nadace na záchranu
kostela sv. Štěpána
v Řitonicích informuje
Z našich kronik
Vinobraní 2021
Ze života v naší obci
Černá kronika
Informace z činnosti OÚ
Veselice
Společenská kronika
Přispěvatelé na Zpravodaj
Nový kněz v Sobotce
Čtenářské ohlasy
Z činnosti SPOZ
Vše souvisí se vším –
Vánoce v souvislostech
Vzestup a pád agrární
strany
Výpověď dobrovolným
hasičům z Řitonic
Bylo – nebylo
Tiráž

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v dnešním vydání Zpravodaje se dozvíte z článků našich
dopisovatelů další zajímavé věci.
V červnovém čísle jsem se zmiňoval o projektu na autobusovou
zastávku na Lhotkách – nový povrch nájezdového prostoru pro
stání autobusu. Projekt je vyhotovený a vyhovuje všem normám
a požadavkům. Odbor dopravy a silničního hospodářství se ke
stavbě vyjádřil kladně – schválil stavební záměr. K tomuto
povolení je třeba vyjádření dalších deseti úřadů a firem.
Po doručení písemností 8. listopadu se zjistilo, že je v rozhodnutí
chyba. Odbor dopravy tuto chybu opraví a zašle rozhodnutí nové.
Po nabytí právní moci rozhodnutí můžeme vyvolat výběrové řízení
na zhotovitele této stavby. Budou obeslány firmy, které již
zastupitelstvo předběžně vybralo.
Dál se zmíním o akci pořádané pro děti, která probíhala
v duchu pirátské výpravy – děti plnily úkoly, hledaly poklad a klíč
k němu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili v maskách pirátů anebo
bez nich. Děkuji vám všem, kteří jste byli na kontrolních místech
a pomohli tak organizátorům uspořádat pro děti i jejich rodiče
dobře prožité odpoledne.
Děkuji i SDH Veselice, který zajistil, pro všechny zúčastněné
opékaní buřtů. Děkuji všem organizátorům.
Co přinese další čas, jestli bude možné uspořádat vánoční
setkání před obecním úřadem, se asi dozvíme až na poslední
chvíli. To říkám proto, že v dnešní koronavirové době nikdo nikdy
neví. Věřme, že bude líp.
Přeji Vám jménem svým i celého zastupitelstva obce krásné
prožití vánočních svátků v klidu a pohodě, jakož i hodně pevného
zdraví v roce 2022.
Miroslav Pažout, starosta obce
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PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE A HOSPODAŘENI OBCE ZA 1-9 2021
rozpočet
skutečnost
(schválený)
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti
430 000,00
212 484,73
Daň z příjmu FO se sam. činnosti
10 000,00
10 675,32
Daň z příjmu FO z kap. vybír. srážkou
41 500,00
38 025,09
Daň z příjmu právnických osob
350 000,00
341 482,07
Daň z příjmů právnických osob za obce
105 000,00
53 390,00
DPH
817 500,00
700 671,17
Poplatek za likvidaci TKO
104 000,00
101 760,00
Poplatek ze psů
1 700,00
1 620,00
Správní poplatky
1 000,00
Daň z hazardních her
10 500,00
11 092,61
Daň z nemovitosti
220 000,00
211 528,78
Neinv. Přijaté transfr. Z VPS SR
55 719,94
Neinv. přij. dotace ze SR na správu
56 800,00
42 453,00
Pitná voda – vodné
250 000,00
84 510,00
EKO-COM – zpětný odběr
20 000,00
19 615,94
Správa - pronájem pozemků
8 000,00
7 074,00
Správa - pronájem ostatní
300,00
Úroky z vkladů
4 000,00
2 908,35
PŘÍJMY CELKEM
2 430 000,00 1 895 311,00
PŘÍJMY

VÝDAJE
Silnice
Pitná voda
Základní školy
Místní rozhlas
Záležitosti kultury
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nespecifikované rezervy
Požární ochrana (dobrovolná část)
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Ostatní finanční operace
VÝDAJE CELKEM

Rozpočet byl k 30. září 2021 upraven sedmi
rozpočtovými opatřeními.

rozpočet
skutečnost
(schválený)
3 100 000,00
52 290,00
400 000,00
86 289,62
21 000,00
24 000,00
10 000,00
0,00
15 000,00
5 389,00
75 000,00
31 152,76
75 000,00
16 262,40
10 350,00
5 436,53
105 000,00
57 897,59
65 000,00
43 307,10
30 000,00
38 330,00
5 000,00
0,00
130 000,00
19 760,00
260 000,00
189 337,00
270 000,00
235 151,24
2 500,00
990,60
21 150,00
0,00
105 000,00
53 390,00
4 700 000,00
858 983,84

Marcela Šafránková

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY KONANÉ 8. - 9. 10. 2021
Voliči v
seznamu
123
strana
1
2
3
4

Vydané
Volební Odevzdan
Platné
obálky
účast v % é obálky
hlasy
92
74,8
92
87
Výsledky hlasování Obec Veselice
platné
název
hlasy
Strana zelených
2
Švýcarská demokracie
1
VOLNÝ blok
2
Svoboda a př. demokracie (SPD)
1

% platných
hlasů
94,57
v%
2,29
1,14
2,29
1,14

strana

název

5
8
12
13
17
18
20

Česká str.sociálně demokrat.
Trikolora Svobodní Soukromníci
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str.Čech a Moravy
ANO 2011

platné
hlasy
2
2
5
12
17
6
37

v%
2,29
2,29
5,74
13,79
19,54
6,89
42,52

Marcela Šafránková

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELICE
V ROCE 2021
Vzhledem k omezením spojeným s COVID 19
a různým omezujícím opatřením se veškeré akce
v první polovině roku 2021 musely omezit, nebo
zcela zrušit. Na jaře se někteří hasiči aktivně
zapojili do akce „Ukliďme Česko a uklízeli příkopy
a veřejná prostranství v katastru naší obce.
Veškeré hasičské soutěže, školení a schůze
organizované v rámci SDH na všech úrovních byly
zrušeny.
Jelikož nebylo možno provést ani veřejné
pálení čarodějnic, tak jsme hromadu větví
navozených za dva roky zapálili pod dozorem
hasičů první květnovou sobotu. V květnu proběhla
jen jedna okrsková schůze v omezeném režimu
a počtu. V červenci jsme svolali schůzi našeho

sboru, kde jsme byli seznámeni s jednáním
a stanovisky z okrskové schůze. Dále jsme
domlouvali uspořádání posvícenské zábavy.
Zábavu jsme pořádali poslední srpnovou
sobotu. I přes chladné počasí se zábava vydařila.
Hudební skupina DIFUR BAND zahrála k poslechu
a tanci všem hostům.
Závěrem děkuji všem hasičům za práci ve
sboru, kterou vykonávají dobrovolně ve svém
volném čase. Do nového roku 2022 přeji všem
hasičkám,
hasičům,
našim
příznivcům
a všem občanům hodně zdraví, štěstí a klidného
soužití v této nestabilní době.
František Pažout
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ZAMYŠLENÍ NAD ŽIVOTEM
Každý žijeme svůj život. Od dětského věku,
který je bezstarostný, neboť jsme vedeni rodiči.
V období dospívání a následně v dospělém věku
začínají běžné starosti o zaměstnání a jakým
směrem se náš život bude ubírat dál. To jsou
důležitá životní rozhodnutí. Naše představy
o životě se často mění nepředvídatelnými
okolnostmi, které nás nasměrují zcela jinam.
Vždy se najde něco negativního, co nás
překvapí, ale i s tím se musíme vyrovnat. Ať se
rozhodneme pro jakýkoliv způsob života, v dnešní
uspěchané době se nesmíme zapomínat zastavit.
Věnovat se odpočinku, sportovním aktivitám, nebo
příjemně posedět s přáteli.
Každému vyhovuje něco jiného, kde se cítí
dobře, ať již je to město nebo venkov.
Někteří upřednostňují život ve městě. Vše je
svojí blízkostí dostupnější, ať jsou to školy, školky,
zdravotnictví, obchody, kultura, ale i velmi důležité
pracovní příležitosti.
Za přírodou lidé o víkendu vyjíždějí na chaty,
nebo na různé turistické výlety, aby po pracovním
vypětí načerpali sílu. Přírodu si lidé přibližují
ozeleněnými balkony s mnoha kvetoucími
rostlinami. Je to příjemné osvěžení bydlení.
Ten, kdo zvolí život na vesnici, to má opačné.
Do města většinou musí dojíždět za prací,
zdravotnictvím a ostatními službami.
Na venkově se žije s přírodou. Lépe se vnímají
jednotlivá roční období. Lidé rádi pozorují

ptactvo a zvěř ve volné přírodě, jejich
bezprostřední dovádění a radost ze života.
Mnohdy nám lidem jdou příkladem, jak se starají
a vychovávají k životu svá mláďata, je to
obdivuhodné.
Pole, zahrady, ovocné sady, lidé obdělávají
a mají radost, když se úroda vydaří. Upravená
zeleň
a množství kvetoucích rostlin kolem domů je
nádherná. Vše je o práci, z které tělo bolí, ale
výsledek potěší. Všude je hezky i se všemi
nedostatky, s kterými se musíme vyrovnat.
Důležité je umět se radovat i z maličkostí.
Nenechat si unikat běžný život jen pracovním
shonem, ale umět si i odpočinout a pobavit, to vše
posiluje. Vnímejme přírodu v jednotlivých ročních
obdobích.
Na jaře se příroda probouzí, vše se zelená,
první květiny rozkvétají a v přírodě se rodí nový
život. V létě, krom jiného, si užíváme čas prázdnin
a dovolených. Na podzim se sklízí úroda, žloutne
listí a příroda se chystá na zimní čas. V zimě
příroda odpočívá pod napadaným sněhem.
Nezapomínáme na ptactvo a lesní zvěř, donášíme
jim potravu do krmítek a lesních krmelců, aby
nestrádaly hladem.
Toto vše je život a je na každém z nás, jakou
životní cestu si zvolíme. Jistě, vše se zcela
nepodaří, ale taková je životní realita.
Navrátilovi

NADACE NA ZÁCHRANU KOSTELA SV. ŠTĚPÁNA V ŘITONICÍCH
Ne pro každého je „pátek 13.“ smolným
Pátek 13. srpna 2021 smolným nebyl pro ty,
kteří přišli na charitativní koncert do Řitonic. Ti,
kdož se zúčastnili, nelitovali času ani financí.
Dlouho před koncertem jsem byla přítomna
setkání s p. Ondřejem Rumlem, který nás
seznámil se svojí představou koncertu. Jednalo se
zejména o technické zabezpečení místa konání
a občerstvení pro návštěvníky. Dostavily se první
pochybnosti. Opravdu by do Řitonic zavítala
světově známá operní diva pí. Dagmar Pecková
a z televize známý a oblíbený hudebník a herec
p. Ondřej Brzobohatý? A co účast? Nestálé letní
počasí, všední den, navíc pátek třináctého, čas
dovolených a stálé obavy z covidu. A protože
výtěžek koncertu má být použit na obnovu kostela,
bylo rozhodnuto, že se vše bude konat v okolí
kostela. Současné okolí kostela – neudržované,

zarostlé křovím, malý prostor – ne, to bude
nemožné. To bude fiasko. Dnes už víme, že
nebylo.
Věřím,
že
bylo
mnohem
více
pochybovačů, než těch, kteří věřili v úspěch.
A úspěch to opravdu byl! Přispěla k tomu nelehká
práce skupiny nadšených lidí, kteří včetně Ondřeje
Rumla kopali, řezali, stříhali, hrabali, aby připravili
důstojné prostředí. A to se opravdu podařilo. Když
jsem tam přišla, tak jsem zalitovala, že už nepíšu
kroniku obce. Toto byla „akce“ hodná
zaznamenání „zlatým písmem“. Doufám, že můj
nástupce i díky novým technologiím tuto
mimořádnou událost zaznamená ještě lépe.
Rovněž péče o „blaho“ účastníků byla na
vysoké úrovni. Kromě tradičního občerstvení si
lidé mohli dopřát bramboráčky, palačinky,
grilované kuře nebo zmrzlinu. Děti se povozily na
3

koni, nebo se mohly zabavit v dětské dílně.
Na upomínku koncertu si lidé mohli zakoupit obraz
kostela.
Dle pochvalných ohlasů účastníků bych mohla
zhodnotit, že vše bylo nej. Škoda jen, že návštěvě
vzácných a známých osobností se nedostalo
oficiálního přivítání ze strany zastupitelstva obce.
Kromě již jmenovaných umělců se osobně
dostavila i hejtmanka Středočeského kraje

pí. Petra Pecková, která převzala nad akcí záštitu.
Já děkuji všem, kteří se zasloužili o prožití
hezkého odpoledne, a to nejen toho mého, ale
i ostatních účastníků. Doufám, že se splní přání
Ondřeje Rumla, které vyslovil na závěr: „Těším se
na setkání s vámi o Vánocích, nebo opět v srpnu
příští rok.“
Já se také těším.
Hana Křečková
(rozená Šemberová)

Nadační fond děkuje a informuje (https://www.kostelsvstepana.cz)
Předchozí článek popisuje dojmy paní
Křečkové,
účastnice
benefičního
koncertu
uspořádaného
Nadačním
fondem
kostela
sv. Štěpána v Řitonicích v srpnu letošního roku.
Autorka navíc vnímala kontext z pohledu rodačky
obce a dlouholeté kronikářky obce Řitonice. Velmi
nás těší, že benefiční koncert na rekonstrukci
kostela sv. Štěpána v Řitonicích se vydařil
a že slova uznání převažují ve všech ohlasech.
Je nám potěšením oznámit, že nás přišlo podpořit
465 platících návštěvníků a na místě se podařilo
vybrat 176 000 Kč, několik příspěvků jsme obdrželi
ještě následující den.
Stále také nenalézáme dostatek pochvalných
slov všem, kteří nám pomohli s přípravami: Sboru
dobrovolných hasičů Řitonice za mnoho hodin
fyzické práce při přípravě celé akce, obci Řitonice
a městu Dolní Bousov za finanční podporu. Obcím
Petkovy a Veselice za vstřícnost a bezplatné
poskytnutí vybavenosti areálu. Děkujeme všem,
kteří svým upřímným úsilím a ve svém volném
čase pomohli s organizací a hladkým průběhem
akce: Tatianě Plané a Milanu Litoborskému, Ivaně
a Františkovi Zítkovým a jejich synům Fandovi
a Tomášovi, Terezce Zítkové, manželům Vlastě
a Danielu Bohatým a Danielu Bohatému ml.,
Josefu Novákovi, jeho mamince Anně Novákové
a jeho synům Josefu a Sebastienovi, Vojtovi
Antošovi, Josefu Pavlíčkovi, Vojtěchu Pavlíčkovi,
Evě a Martinovi Dolášovým, Michalu Šíbovi,
Milanu Křečkovi, Milanu Bažantovi, Michaele
Zítkové a Pavlovi Mazurovi, manželům Stanislavě
a Zdenkovi Pavlíčkovým, manželům Dagmar
a Oldřichovi Janečkovým, Kateřině Hiršlové,
Michaele Zavadilové, Jaroslavě Jakubcové
a samozřejmě umělcům, kteří přijali pozvání
Ondřeje Rumla a přijeli podpořit dobrou věc:
Dagmar Peckové, Adéle Zejfartové, Ondřeji
Brzobohatému a v neposlední řadě děkujeme
všem návštěvníkům benefičního koncertu, bez
nichž by efekt vynaloženého úsilí všech výše
uvedených nebyl úplný.
Velmi
si
vážíme
reakce
hejtmanky
Středočeského kraje na naši žádost o převzetí

záštity nad benefičním koncertem. Paní Mgr. Petra
Pecková, nejenže převzala záštitu nad benefičním
koncertem, ale projevila skutečný a trvající zájem
o perspektivu záchrany naší kulturní památky,
navíc nás nesmírně potěšila svou přítomností
i bezprostředností po celou dobu trvání akce.
Nějaký čas jsme museli posečkat na
doúčtování všech nákladů spojených s benefičním
koncertem. Závěry uvádím v přiložené tabulce. Ze
zisku benefičního koncertu poukázal nadační fond
50 000,- Kč jako příspěvek k dofinancování
závěrečné fáze opravy střechy kostela zahrnující
zrestaurování sanktusní věžičky. V loňském roce
nebylo možné tuto fázi opravy z důvodů složitých
epidemiologických omezení včas realizovat,
farnost Řitonice musela proto přiznanou dotaci
ministerstva kultury vrátit a v počátku roku
letošního o ni znova požádat. Dotace přišla, ale
její hodnota byla významně nižší, zatímco
rozpočet na provedení prací byl naopak vyšší než
v roce předchozím. Jsme rádi, že se práce
v těchto dnech blíží ke svému závěru, mě osobně
velmi těší, když mi řitoničtí občas zašlou
fotodokumentaci, že se na střeše kostela pracuje.
Setkala jsem se také s výtkou, proč nadační
fond neposkytl okamžitě veškerou vybranou
částku na obnovu kostela. Jistě není těžké
pochopit, že nadační fond usiluje o jednoznačné
a doložitelné využití každé finanční částky.
Nadační fond směřuje k pokračování oprav, proto
také
zadal
odborníkům
ve
spolupráci
s památkáři restaurátorský průzkum, na jehož
základech se bude rozhodovat o pořadí dalších
nezbytných oprav kostela, za posouzení
a vypracování odborného posudku zaplatil
nadační fond částku 22 700,- Kč. Jsme
přesvědčeni, že i tato položka byla vynaložena
účelně, že závěry odborníků budou účinnou
argumentací při podávání budoucích žádostí
o grantovou podporu, hledáme možnosti podání
a soustřeďujeme se na přípravu, závěr roku
a počátek nového roku jsou pro tyto činnosti
důležitým obdobím. Věříme, že na nějaké
grantové podpory dosáhneme, ať už samostatně
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jako nadační fond, nebo jako přispěvatelé dotaci
poskytnuté farnosti Řitonice.
V neposlední řadě Vás chceme informovat, že
naše snaha přispívat prostřednictvím kulturní
činnosti trvá. Těší nás, že dostáváme od účastníků
letního benefičního odpoledne i podněty a nabídky
umělců, kteří by na případném dalším ročníku
mohli nebo chtěli vystoupit, dává nám to naději, že
letní benefiční setkání by mohla pokračovat.
Nejbližší příležitostí (a zatím pevně věříme, že se
nám podaří ji letos uskutečnit) bude již tradiční
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby plánovaná
na svátek sv. Štěpána 26. prosince v 16 hodin,
kde jinde než v kostele sv. Štěpána v Řitonicích.
Přeji vám všem klidný, zdravý a spokojený
závěr roku a těším se na setkání při dalších
příležitostech.

Stav financí Nadačního fondu kostela sv. Štěpána v Řitonicích
ke dni 11.11.2021
Pokladna (Kč)

Účet (Kč)
23 812,60

178 968,00
-27 134,00
-151 500,00

151 500,00
28 360,00
-41 227,00
-419
-22 700,00
-50 000,00
89 326,60

334
89 660,60

Komentář
stav účtu před poskytnutím prvního
daru určeného pro zajištění koncertu
příjem pokladnou 13. a 14.8.
výdej 14.8. pokladnou-náklady na
koncert
vklad na účet 15.8.
dary na účet
výdaje za koncert
poplatky
příspěvek na restaurátorský průzkum
příspěvek na dokončení opravy
sanktusní věžičky
zůstatek na účtu
zůstatek v pokladně
stav financí NF celkem k
11.11.2021

Jaroslava Vávrová

Z PAMNĚTNÍ KNIHY VESELICE, DÍL I., 1922 – 1982
Jak už všichni víme, Veselice žila čilým
spolkovým životem. V roce 1922 kronikář píše:
„V nynější době jsou ustaveny v naší obci
následující spolky. Sbor dobrovolných hasičů,
který, dle zjištěných dat, byl založen roku 1898.
Prvními funkcionáři zakládajícího se Sboru byli:
velitel Josef Šíba, podvelitel Mrkvička Josef,
pokladník Josef Halama a jednatel Josef Srb.
Předsedou byl Adolf Vepern, ředitel panství
veselickodomousnického. V roce 1900 bylo
postaveno hasičské skladiště na pozemku
náležejícímu tehdejšímu majiteli Dvora Bedřichu
Foersterovi, který byl věnován zdarma pro zřízení
uvedeného skladiště. Skladiště bylo postaveno
nákladem obce za přičinění tehdejšího starosty
obce. Nynější Sbor čítá 30 činných členů
a přispívajících. Funkcionáři nynějšího Sboru jsou
tito: Matoušek předsedou, Josef Vais jednatelem,
Malina Miloslav pokladníkem, František Rýdl
velitelem, Josef Pažout podvelitelem, Josef Srb
čp. 23 četařem zdravotní hlídky, František Jírovec
a Karel Pokorný členové výboru.
Dále je zde ustanoven „kroužek divadelních
ochotníků“. Již asi od roku 1910 působil značný
počet ochotníků ve zdejší obci při divadelních
představeních za vedení pana Thota, přednosty
stanice v Domousnicích. Jejich snahou bylo
zřízení vlastního jeviště, což se jim také
následujícího roku za přispění pánů občanů
Josefa Vaise, Františka Pažouta a Josefa Šíby
podařilo. Jmenovaní občané zaručili se svým
jměním při zápůjčce u Spořitelního a záložního
spolku v Řítonicích za potřebný obnos ku zřízení
divadelního jeviště. V roce 1917 byli zvolenými
funkcionáři
Matoušek
předsedou,
Hermi
Günsbergová
jednatelkou
a
Josef
Šíba

pokladníkem.
Uvedený
kroužek pracoval po celou
dobu velmi vzorně k pokroku
a cti celé obce až do dnešní doby, kdy stala se
změna ve funkcionářích, jimiž jsou následující:
František Matoušek předseda, Anna Švejdová
jednatelka, Malina Miloslav pokladník, Josef
Pažout
režisér,
Růžena
Vaisová,
Marie
Vošvrdová, Marie Obstová, Josef Jansa a Rudolf
Pokorný členové výboru.
V roce 1920 byl Malozemědělskou stranou
Českosocialní založen nový vzdělávací a zábavní
spolek, který měl za úkol povzbuzovati
a vzdělávati dorůstající generaci. První funkcionáři
založeného spolku byli: Jan Nygrýn truhlář, jako
předseda, Josef Srb, malorolník, jako jednatel
a vedoucí činitel, poštovní zřízenec František
Burian jako pokladník. Spolek ten dosti se snažil
působiti v divadelních představeních, by se tak stal
finančně silným a mohl si zřídit vlastní jeviště.
Mimo těchto spolků jest ve zdejší obci sbor
hudebníků, jehož kapelníkem jest Bohumil Jírovec
čp. 48, který jest též ředitelem kůru chrámu Páně
v Řítonicích“.
Tolik kronika. Z dalších zápisů ale vyplývá,
že v obci pracovala také osvětová a vzdělávací
komise, která např. 3.února v roce 1924
uspořádala v hostinci pana Frant.
Rýdla
přednášku zvěrolékaře Františka Boehma ze
Sobotky o chovu domácího zvířectva. Táž komise
pak o rok později uspořádala přednášku
o T. G. Masarykovi.
Roky ubíhaly a Veselice se vzmáhala. V roce
1923 kronikář zaznamenává, že „27. listopadu
byla členy okresního zastupitelstva soboteckého
přejmuta nově postavená silnice od Domousnic
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přes Veselici k Bačalkám“. 6. prosince téhož roku
byl pak správní komisí v Sobotce jmenován
František Novotný čp. 36 cestářem na nově
postavené silnici.
Téhož roku se také konaly volby do
zastupitelstva obce. Starostou byl opět zvolen
František Matoušek.
Léta plynula, obyvatelům Veselice se dařilo,
lidé se ženili, vdávali, rodili i umírali a jejich počet
vzrůstal. Bylo proto také třeba řešit otázku
hřbitova. K tomu svolal starosta obce 6. ledna
1924 valnou schůzi všech obyvatel do hostince
pana Frant. Rýdla a položil přítomným otázku, zda
jsou pro převzetí a rozšíření stávajícího
israelského hřbitova, či pro vybudování hřbitova

nového. V hlasování jednoznačně zvítězil návrh na
zřízení nového hřbitova. Pozemek pro jeho zřízení
obec zakoupila od p. Frant. Brodského a v září
1926 byl veřejnosti odevzdán nový hřbitov. Prvním
hrobníkem se stal František Burian čp. 56. Prvním
pochovaným na tomto hřbitově byl Antonín
Krupka, šestnáctiměsíční chlapec.
I když jsme skončili dnešní pohled do historie
obce trochu smutně, příště se můžete těšit na
popis vojenského cvičení a branné přípravy na
Veselici v třicátých letech a na mnoho dalších
zajímavostí.
Podle Pamětní knihy Veselice zpracovala
Ivana Sůsová

VINOBRANÍ 2021
Vážení čtenáři,
pandemie koronaviru nás podle očekávání stále
po dvou letech neopustila a pravděpodobně
neopustí. Jsme svědky zajímavých přístupů
představitelů naší země k řešení tohoto problému.
Poslední dva roky proměnili naši společnost
k nepoznání. Někteří přestávají mít motivaci
navštěvovat kulturní akce s vidinou plnění vládou
nařízených
povinností.
Nicméně
musím
konstatovat, že našemu již osmému ročníku
zámeckého vinobraní v Domousnicích, návštěvníci
zachovali přízeň a to mě nesmírně těší.
Letošní
ročník
vinobraní
na
zámku
v Domousnici byl opět unikátní. Po loňském
komorním vinobraní v prostorách zámecké budovy
jsme se opět sešli na nádvoří a zahradě. Počasí
nám zřejmě chtělo vynahradit to škaredé počasí
z loňska, a tak více než přálo dobrému pití
a zábavě.
V letošním roce jsme koncept přizpůsobili tak,
aby byl variabilní a v případě špatného počasí či
mimořádných opatření mohl mít stejnou podobu,
jakou známe z loňska. Na návštěvníky čekal
pěkný program,
který lákal
hlavně
na
komentované
prohlídky
zámku,
projížďky
v koňském spřežení po parku, výstavu policejní

techniky a výstavu vinařské technologie. Letos
prohlídka vinohradu nebyla, za to si mohli
návštěvníci
prohlédnout
některé
sklepní
technologie
a
to
náš
volně
stojící
mlýnkoodstopkovač
s hadicí
do
kádě
a křemelinový filtr zapojený mezi dva nerezové
tanky. Celá výstava byla pojata jako funkční model
zpracování a školení vína.
Víno nicméně teklo proudem, někdy i přes
vcelku rychlý způsob odbavení zákazníka vznikaly
fronty, které byly ovšem nárazové a očekávané
vzhledem k návštěvnické špičce. Horší to bylo
s burčákem, ten se po roční pauze vlivem
extrémně vysoké poptávky vyprodal už ve dvě
odpoledne. Nutno ale podotknout, že ho bylo
o trochu méně než v dřívějších letech. Tato
skutečnost mohla být jediným nedostatkem na této
vydařené akci, neboť jsme po skončení dostávali
kladné ohlasy na průběh této již tradiční akce.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem
návštěvníkům za to, že přišli a užili si krásný
sobotní den. Také děkuji za to, že zahrada po
skončení akce zůstala nezvykle čistá, kdy odpadky
zůstaly tam, kde je jejich místo. Snad se uvidíme
opět za rok.
Jiří Voves

INFORMACE ZE ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI
Dobrá rada nad zlato
Upozornění na plánované odstávky proudu vám
ČEZ zašle e-mailem nebo SMSkou.
Stačí se jednoduše a zdarma registrovat na
www.cezdistribuce.cz/cs/služba. Nebo v případě
poruchy si mohou jednoduchým zadáním adresy

odběratelé zjistit předpokládaný čas obnovení
dodávek elektřiny. Nový web www.bezstavy.cz je
zcela zdarma a dostupný jak z mobilních telefonů,
tak i počítačů a tabletů.
Redakční rada
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Turnaj ve stolním tenisu
Letošní turnaj se uskutečnil v sobotu 14. srpna.
Zúčastnilo se ho celkem 16 hráčů ve 3 kategoriích.
A jak to všechno dopadlo?
Kategorie mužů:
1. David SUK
2. Dušan KONÝVKA
3. Daniel SUK
Kategorie žen:
1. Jana MATOUŠKOVÁ
2. Veronika BUCKOVÁ
3. Monika DĚDKOVÁ
Kategorie dětí:
1. Aleš BURDA
2. Daniela MATOUŠKOVÁ
3. Jakub RÝDL
Závěrem musím konstatovat, že se opět vše
vydařilo. Počasí nám přálo, vládla dobrá nálada
a všichni soutěžící projevili sportovního ducha.
Velké poděkování patří hasičům, Martině
Kadeřábkové a Janě Buckové, které se postaraly

hlavně o občerstvení. Veškeré ceny vítězům
věnovali organizátoři akce.
Doufám, že se i v této nelehké době najde brzy
další příležitost se sejít, společně si zasportovat
a tím udělat něco pro své zdraví.

Eva Konývková

Co nového v hokejové lize
Po delší odmlce se chceme podělit o to, co se
událo v naší lize :)
Sezóna 2020/21 začala 19. 9. 2020
a pokračovala do 3. 10. 2020. To bylo bohužel
vše.... přišel zákaz a tím i konec sezóny. Všichni
jsme doufali, že zjara budeme pokračovat, ale to
se nestalo.
Sezóna 2021/22 začala 18. 9. 2021 a téměř po
roční pauze byl první zápas hodně těžký.
Postupně se týmy dostávají do pohody a zatím
jsme odehráli 5 zápasů. Utkání jsou velice
vyrovnaná a tím pádem i zajímavá. Většinou se

nám povede sestavit mužstvo v počtu zhruba
10 hráčů + brankář.
Někdy se to nepovede. Aby bylo možné hrát,
občas pozveme na hostování hráče z jiných obcí :-)
Již tradičně se zápasy hrají na zimním stadionu
Nymburk. Sezóna je perfektně rozjetá, proto
všichni doufáme, že bude plynně pokračovat až do
jara a nepřijdou opět zákazy. Byla by to velká
škoda, vždyť i rekreační sport přispívá ke zdraví.
Tohle zatím vše. Sportu zdar a hokeji zvlášť!
Milan Rys

Cyklovýlet
Sraz účastníků letošního výletu na kole byl
v sobotu 11. září v 13.30 hodin před obecním
úřadem. Pokud by všichni dodrželi čas, tak nás
mohl minout dešťový mrak, který trošku narušil
začátek. Mrak nás obtěžoval až do Domousnic,
ale na Rabakově již bylo příjemně. Zde jsme
odbočili vpravo. Kopec v lese většina vyšlapala
a zbytek vytlačil. Po vyjetí z lesa byla od nás
vpravo obec Lhotky, ale my odbočili vlevo na
Novou Telib
Po projetí obcí nám cestu zpříjemnil sjezd do
Března. Tam v místní cukrárně byla plánovaná
zastávka. Zde si každý koupil občerstvení dle
chuti. Po odpočinku naše cesta pokračovala po

cyklostezce kolem čapího hnízda v bývalém
zahradnictví. DáleJsme jeli okolo rybníků Vražda
a Matrovického do Dlouhé Lhoty. Odtud naše
cesta vedla do obce Petkovy. Zde u místní
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hospody byla druhá přestávka s občerstvením.
A protože na zpáteční cestě na Veselici není již
žádná hospoda, tak jsme tady zhodnotili výlet. Jelo
14 dospělých a 3 děti, které tentokrát nešlapaly,
ale jen se vezly. Po odpočinku nás cesta vedla
přes Řitonice do Domousnic. Zde jsme se za

odbočkou na Veselici rozloučili. Nevýhodou
každého výletu na kole je návrat do kopce, který
již každý zdolával na vlastní pěst. Po počáteční
nepřízni se počasí umoudřilo a celý výlet se
vydařil. Těším se na další ročník.
Zdeněk Srb

Letní tábor skřítka Dobroty
Ahoj kamarádi,
na začátek všeho bych se vám
rád
představil.
Jmenuji
se
Dobrota, jsem lesní skřítek
a bydlím na rozlehlých panstvích
Veselických.
Protože
mám
spoustu
kamarádů,
zažívám
mnoho
dobrodružství a příběhů, které
jsem se rozhodl nenechat si sám pro sebe, ale
podělit se o ně s ostatními. Dlouho jsme
s kamarády spřádali plány a vymýšleli možnosti
a z našeho bádání vzešel Letní tábor skřítka
Dobroty.
Takto mám já i mí kamarádi možnost uplatnit
nejen vše, co jsem za svůj předlouhý život lesního
skřítka nastřádal, ale také svou velkou lásku
k dětem a vášeň pro vaření.

Děti ve věku od 4 – 11 let se mnou zažívají
workshopy, sportovní aktivity, zábavu i výlety
všeho druhu.
A protože se mně i dětem tábor líbil, rozhodl
jsem se ho v létě roku 2022 znovu uspořádat.
Přítomnost malých mudlů u mě si cením na
2 890,- korun českých. Pro ty, kteří mi pošlou
závaznou přihlášku do 31. 3. 2022, bude cena
2 690,- korun.
Pokud se chcete o našem letním dobrodružství
dozvědět více, navštivte webové stránky
www.indoorfun.cz.
Těším se i na mudly, se kterými jsem si užíval
minulý rok.
Skřítek Dobrota,
Terka, Jana a Maruška

Sraz veteránů Domousnice
V sobotu 4. 9. 2021 se na domousnickém hřišti
uskutečnil již 2. sraz veteránů. Dorazilo cca 45
veteránů, 400 platících dospělých návštěvníků
a okolo 120-ti dětí. Díky skvělým sponzorům jsme
získali zhruba 40 cen do tomboly. Nejvíce balíčků
(a nejen těch) pokryl Pivovar Svijany a firma Zetor.
Mezi dalšími sponzory byla Obec Domousnice,
která zaplatila skákací hrad pro děti a svezení
kočárem, který tahal polský chladnokrevník Kuba,

Agroportal24h a také firma STPA, která nám
zapůjčila tahač značky DAF pro krátké svezení
případných zájemců. Poděkování patří také všem
ostatním, kteří se na akci podíleli. Ať se jedná
o super partu lidiček z vesnice, bez kterých by to
zrealizovat nešlo, nebo podporu mé rodiny
a přátel. Více informací se dozvíte v červencovém
čísle veselického Zpravodaje.
Terka Zítková

ČERNÁ KRONIKA OBCE VESELICE A OKOLÍ
Za poslední půlrok nemuseli policisté
Obvodního oddělení PČR v Dobrovici řešit v obci
Veselice ani jeden případ protiprávního jednání.
V nejbližším okolí tomu nebylo jinak, pouze v obci
Domousnice došlo ke třem jednáním, z nichž dvě
byla kvalifikována jako přestupek a jedno jako
trestný čin.
Konkrétně
začátkem
listopadu
se
na
autobusové zastávce v Domousnici nepohodl řidič
linkového
autobusu
s
řidičem
osobního
motorového vozidla, došlo mezi nimi k výměně
názorů, při které řidič autobusu utrpěl lehčí
poranění na ruce. Případ je nadále v šetření pro
podezření
ze
spáchání
přestupku
proti
občanskému soužití.

O den později se mezi sebou nepohodl
v rodinném domě manželský pár, kdy oba
manželé po ostré hádce skončili na ošetření
v nemocnici. Věc byla rovněž kvalifikována jako
přestupek proti občanskému soužití a postoupena
správnímu orgánu k projednání.
Ve třetím případu řídil dne 13. 9. 2021 v obci
Domousnice mladý řidič motorové vozidlo Škoda
Felicia, ačkoliv má až do března příštího roku
uložený zákaz řízení motorových vozidel. Řidiči
ještě týž den sdělili kolegové z dopravního
inspektorátu podezření ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za
což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
prap. Jan Procházka

8

INFORMACE Z ČINNOSTI OÚ VESELICE
 ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet
obce za rok 2020 s výhradami a Účetní závěrku
obce za rok 2020.
 ZO bylo seznámeno s projektem na stavební
úpravy kolem autobusové zastávky a opravu
místní komunikace na Lhotkách a vybralo firmy,
které budou osloveny v rámci výběrového řízení
po schválení projektu stavebním odborem v Mladé
Boleslavi.
 ZO projednalo nabídku na opravu hřbitovní zdi
od p. K. Hosy ve výši 2 220 071, Kč.
 ZO projednalo a schválilo žádost R. Červy
k připojení plánované novostavby k vodovodu při
dodržení standardních podmínek.
 ZO projednalo a schválilo opravu požární
stříkačky. Opravu provedla společnost Požární
technika KOMET s. r. o. Pečky. Oprava provedena
za 19 760 Kč vč. DPH. Na požární stříkačce byla
provedena úprava hlavy motoru, výměna potrubí
chlazení a došlo k celkovému funkčnímu
odzkoušení stroje. PPS byla převzata dne
20. 08. 2021 a umístěna do garáže požární
zbrojnice. S ohledem na zrušení okrskové soutěže
dobrovolných hasičů (plánované v Ledcích)
a termínové kolize a s přihlédnutím na
nevyzpytatelnost počasí, je počítáno s opětovným
odzkoušením PPS na jaře 2022.
 ZO starosta obce informoval o opravě budovy
vodojemu, kterou provedl M. Rys.
 ZO projednalo a schválilo hřbitovní řád
a znění smluv s nájemci hrobových míst (oboje
připravil J. Cidlina). Nová výše poplatku je
stanovena na 100 Kč/rok za hrobové místo,
t. j. 1 000 Kč za deset let (sjednaná doba nájmu
hrobového místa). K 25. 11. 2021 je na hřbitově

49 obsazených hrobových míst, u osmi z nich
nejsou žádné údaje k nájemcům (čtyři evidentně
nikdo v době dušiček nenavštívil). Na šesti nejsou
uhrazeny poplatky za minulá období. Agenda
podle nového hřbitovního řádu (smlouva
a poplatky) je kompletní u 17 hrobových míst, další
4 mají zaplaceno,
ale chybí smlouva,
u pěti je uzavřena smlouva, ale není zaplaceno.
 ZO se usneslo vydat obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství a č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém
odpadového
hospodářství.
Vyhlášky
byly
schváleny
dne 22. 11. 2021 a nabývají platnosti dnem
1. ledna 2022. Výše poplatku je dle
vyhlášky 2/2021 stanovena ve výší 850 Kč na
poplatníka za rok.
 Ke dni 17. listopadu 2021 nemá poplatek za
TKO za rok 2021 (splatný do 31. 3. 2021 pro
osoby s trvalým pobytem a do 30. 6. 2021 pro
majitele rekreačních objektů, kde nemá žádná
osoba TP) zaplaceno 16 osob s TP (4 domácnosti)
a 3 majitelé objektů určených k rekreaci nebo
objektů, kde nemá nikdo TP. Jeden majitel
rekreačního objektu nemá uhrazený poplatek ani
za rok 2020 – celková výše 14 740 Kč.
Zastupitelstvo zvažuje uplatnění čl. 8 OZV
2 /2021, kdy dle bodu 2 může včas nezaplacené
poplatky nebo část těchto poplatků zvýšit až na
trojnásobek.
Vodné po odečtu v září nemají uhrazené dva
odběratelé (celkem 9 900 Kč).
Miroslav Pažout,
Marcela Šafránková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA (1. 7. 2021 - 31. 12. 2021)
Výročí
75 let 26. listopadu Danuše Zahradníková
65 let 16. července Miloslav Rýdl
55 let 17. srpna

Václav Bucek

50 let 24. října
František Brzobohatý
31. prosince Marcela Šafránková
35 let 23. srpna
Jaroslav Burda
23. prosince Jaromír Ďoubalík
25 let 21. listopadu Aneta Kadeřábková
15 let 31. října

Monika Dědková

10 let 13. listopadu Viktorie Brezáni
16. listopadu Vojtěch Jakubec
5 let

2. října
16. října

Marika Rysová
Lukáš Masák

55 let společného života
7. listopadu Irena a Jan Boukalovi, Veselice 50
12. listopadu Marie a Josef Kodrikovi, Veselice 21
50 let společného života
31. července Jarmila a Miloslav Bulířovi
Blahopřejeme.
Marcela Šafránková
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NA ZPRAVODAJ PŘISPĚLI (OD 25. 5. 2021 DO 25. 11. 2021)
Spárová J. (Veselá) 80 Kč, Rýdlovi 200 Kč,
Drobná L. (Kostelní Lhota) 60 Kč, Šifaldová M.
(Dětenice) 200 Kč, Matoušek L. (Židněves) 300 Kč,
Šoltys M. (Liberec) 260 Kč, Cidlina J. 100 Kč,
Halamová B. (Náchod) 200 Kč, Matějková M.
(Praha) 200 Kč, Havránek V. 260 Kč, Marešová M.
(Ml. Boleslav) 100 Kč, Šolcová V. (Řepov) 100 Kč,
Michnová J. (Řepov) 100 Kč, Bobkovi 500 Kč,
Najman S. (Březno) 200 Kč, Pokorný Z. (Libáň)
200 Kč, Tomsová M. (Skyšice) 200 Kč, Železná M.
(Ml. Boleslav) 60 Kč, Novákovi 125 Kč, Dufková R.

(Ml. Boleslav) 200 Kč, Fischer K. (Praha) 135
Vojtíšek M. (Liberec) 300 Kč, Tomsa J. 200
Šmejkalová L. (Bakov n/J) 200 Kč, Rýdl
(Veselice 47) 200 Kč, Legnerová A. 300
Pokorný L. (Petkovy) 150 Kč, Červovi 350
Jansovi (Bulovka) 200 Kč, Ing. Kouba
(Doubrava) 300 Kč, Fischer P. (Praha) 200
Rotová M. (Řitonice) 200 Kč, Šoltysovi 200
Křeček B. (Řitonice) 200 Kč.
Děkujeme.

Kč,
Kč,
M.
Kč,
Kč,
J.
Kč,
Kč,

Marcela Šafránková

INFORMACE Z FARNOSTI SOBOTKA – NOVÝ ŘÍMSKOKAT. KNĚZ
Milí obyvatelé obce Veselice!
Dovolte, abych se vám představil pár slovy jako
nový farář v Sobotce a tím pádem i farnosti
Řitonice, kam Veselice v církevní správě přísluší.
S některými z vás jsem se potkal na společné
modlitbě za zemřelé na místním hřbitově. Chci
vám moc poděkovat za účast a atmosféru, kterou
jsme společně vytvořili. A těším se na další
příležitost vás potkat. :-)
Přišel jsem do tohoto kraje z Ústí nad Labem,
kde jsem sloužil po tři roky na prvním místě ve
službě nejprve jáhna a poté kněze - kaplana.
A nyní již jako samostatný kněz se vracím do
blízkosti svého rodiště, neboť jsem se narodil
v nedaleké Mladé Boleslavi. Mezi své služebníky
si mě Bůh povolal ze zaměstnání technika, takové
„holky pro všechno“ na našem biskupství.
Techniku jsem i předtím vystudoval na ČVUT
v Praze. A teď se rozhlížím na faře v Sobotce
a přemýšlím, čím mám sloužit zdejšímu lidu.
Mám velkou radost, že jsem už mohl pokřtít
tři děti v Dolním Bousově, připravuji dospělou

osobu ke křtu a snoubence ke sňatku. Začal jsem
učit náboženství na bývalé faře v Dolním Bousově.
Vím, že je těžká doba ohledně koronaviru, ale
jsem ochoten posloužit třeba jen rozhovorem
o Bohu, o víře zvláště starším lidem, kteří jsou
pokřtění a do kostela v minulosti přestali chodit
z různých důvodů. Nebo těm, kteří hledají smysl
života a nějak se v tom zašmodrchaném světě
ztrácejí.
No a k starostem o spásu duší obyvatel tohoto
kraje se přidávají ty materiální, jak a z čeho
opravovat nebo alespoň uchovat společné kulturní
dědictví v podobě velkých, ale často prázdných
kostelů. O kostelích v naší farnosti si někdy třeba
povíme v jiném příspěvku.
Rád bych také využil této příležitosti k tomu,
abych vás srdečně pozval na mši svatou konanou
26. 12. v 10:30 v kostele sv. Štěpána v Řitonicích.
Jsem vám k dispozici na faře v Sobotce a na
telefonu 732 973 747.
P. Václav Novák

ČTENÁŘSKÉ DOPISY A OHLASY
Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat p. Láďovi
Matouškovi za precizní, dokonalé, souhrnné
zpracování dostupných historických faktů o vzniku
naší obce, které mi nebyly dosud známy. Popřál

bych Láďovi pevné zdraví, obzvláště v této
koronovirové době a těším se na jeho případné
další zajímavé články do Zpravodaje.
Josef Šoltys

Vzpomínka na paní Karolinu Bukovou
V letošním roce by oslavila 100 let paní
Karolina Buková (*20. 12. 1921 – †20. 4. 2015).
Převážnou část života prožila a věnovala
Veselici. Aktivně se zapojovala do veškerého
veřejného dění v obci. Byla dlouholetou vůdčí
osobností Červeného kříže Veselice. Podporovala
dárcovství krve veselických spoluobčanů. Podílela
se na přípravách dětských karnevalů a dalších

společenských akcí nejen v naší obci. Uklízela též
kolem zastávky veřejné dopravy, organizovala
úklid hřbitova a spoustu další jiné práce pro obec.
Ráda se věnovala zahrádce, květinám a chovu
drobného zvířectva. To je jen stručná připomínka
života a práce naší nedávné spoluobčanky.
Redakční rada
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Z ČINNOSTI SPOZ
Dne 2. 10. 2021 jsme
po
delší
odmlce
uspořádali
pirátské
odpoledne pro děti. Této
výpravě za pokladem
předcházelo
velké
množství
soutěží
a úkolů. Děti musely
všechny splnit. Byly
rozděleny do čtyřech
posádek, kdy každá
posádka měla svého
,,Kapitána".
Za splnění úkolů dostávaly ,,zlaťáky". Která
posádka jich nasbírala nejvíce, měla přednostní
právo točit kormidlem pirátské lodě a vybrat si
odměny. Každou posádku čekalo také dlabání
dýně. Ty pak zdobily veřejné prostranství.

Když všechny posádky splnily všechny úkoly
a za velikého jásotu našly schovaný poklad, byli
všichni velice šťastní.
Velmi nás potěšilo, že všechny děti přišly
v maskách pirátek a pirátů. Tato výprava byla
zakončena občerstvením a opékáním špekáčků.

Velké poděkování patří Lucce Batovcové
a Věře Pažoutové za veškerou přípravu. Dále OU
a SDH za příspěvky a pomoc. A také všem, kteří
se na přípravě podíleli. Rádi bychom uspořádali
Vánoční nadílku a rozsvícení vánočního stromu,
ale uvidíme, co nám situace dovolí.
za SPOZ Bulířová Jarmila,
Pažoutová Věra

ŽIVOT V SOUVISLOSTECH ANEB VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM
Vánoční svátky jako oslava návratu Slunce
Je důležité mít naklizeno, nakoupeno spoustu
dárků, navařeno spoustu jídla, napečeno,
nazdobeno podle posledních trendů nebo nám
stačí se po celém roce všichni pospolu sejít,
posedět a popovídat si? Vzpomenout na to co
jsme za celý rok prožili a být vděční, že jsme tu
spolu?
Ve Wikipedii je uvedeno, že „Vánoce jsou
křesťanské i pohanské svátky narození Ježíše
Krista a jsou oslavou zimního slunovratu.“
O křesťanství se píše téměř celý článek, ale
o zimním slunovratu se tam téměř nic nedočtete.
Většina z nás si tyto svátky spojí s narozením
Ježíše Krista, nikoliv s oslavou zimního slunovratu.
Osobně si myslím, že v posledních letech je to
spíše svátek obchodníků…

Ráda bych se s vámi v tomto článku chtěla
podělit o úhel pohledu na vánoční svátky, o kterém
se na Wikipedii moc nedočtete.
Ještě před šířením křesťanství v našich zemích
(v době Slovanů), a vlastně dávno před tím
(v době Keltů) v našich končinách již existovalo
náboženství, či víra. Byla to víra, která byla úzce
spojena s přírodními cykly a jevy. Lidé byli
propojeni s přírodou. Vědomi si toho, že z přírody
pochází život. Příroda je obklopuje a oni jsou její
součástí. Nebrali svůj život na Zemi jako
samozřejmost. Lidé v těch dobách slavili dobu
zimního slunovratu, jenž nastává 21. - 22. 12.
V roce 2021 nastane 21.12. v 17:00 hod
Je to doba, kdy den je nejkratší a noc nejdelší.
Slunce je nejníže nad obzorem. Je to doba
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největšího temna a zároveň doba očekávání
návratu Slunce a s ním tepla a hojnosti. Zimní
slunovrat půlí zimu. Od této doby se pomalu
začínají prodlužovat dny a zkracovat noci.
Z ročních období však zima teprve začíná.
Z duchovního pohledu nám návrat Slunce
ukazuje, že začíná nová cesta, nový počátek. Aby
něco nové mohlo začít, něco staré musí skončit.
V této době máme možnost se ponořit do sebe,
uvědomit si staré zaběhlé programy, používané
vzorce chování, myšlenky a emoce, které již
nechceme na nové cestě. Toto staré tak odložit,
propustit a spálit v ohni. Oheň byl nejdůležitějším
prvkem oslav zimního slunovratu; zapaloval se při
západu Slunce a měl funkci symbolickou (jakožto
zástupce Slunce), ale hlavně ochrannou a hořel
celou noc. Naši předci totiž věřili v různé bohy,
kterým po celý rok děkovali a obětovali různé dary.
Ráda bych se ještě zmínila o rituálech a jejich
spojitosti s pohanskými zvyky. Například Keltové
svá obydlí zdobili stálezelenými rostlinami, jež pro
ně byly symbolem věčnosti. Jmelí je magické,
roste totiž mezi nebem a zemí, a tak naše předky
ochraňovalo od zlých sil, přinášelo do domu štěstí,
odvahu a lásku.
Keltové nosili dary přírodě a nechávali je pod
stromy. Stromky však neodřezávali a nenosili je

domů! Tento zvyk začal být známý až na konci
19.
století.
Tenkrát
hlavně
v bohatších,
měšťanských rodinách. Zdobil se jablky, oříšky
a jinými dobrotami, co dala země.
I naše tendence zapalovat na Vánoce svíčky
pochází od našich předků. Je to právě ten velký
oheň udržovaný dříve venku, později přenesený
dovnitř, aby nebyl tak na očích církvi, které se
pohanské zvyky nelíbily.
Za tohoto magického období se věštila
budoucnost rozkrajováním jablek, oříšků nebo litím
olova.
Jsme tvůrci svého života. Nemusíme jen
přebírat zvyky ze zvyku, tak jak nám je někdo
předkládá. Pojďme se zamyslet, dělat zvyky po
našem, tak jak je to každému z nás blízké. Pokud
bych měla z celého článku vyzdvihnout to
nejdůležitější z dob dávných, vybrala bych návrat
a propojení nás se sebou a s přírodou, které jsme
obojí někde cestou téměř ztratili… Bez toho to
v budoucnu opravdu nepůjde! Uvědomění si, že
tento svátek prožitý jako oslava zimního
slunovratu… návratu Slunce, bez kterého života
není, nám k tomu může pomoci.
Krásné období před i po návratu světla vám
přeje Monika s rodinou.
Monika Suková

VZESTUP A PÁD AGRARNÍ STRANY,
která stála za rozvojem českých a československých vesnic (1. část)
Antonín Švehla se narodil 15. 4. 1873
v Hostivaři do selské rodiny. Po smrti staršího
bratra, který nastoupil na místo zemřelého otce,
řídil od března roku 1900 rodinný statek jako
samostatný hospodář. Byl jen vyučeným pekařem,
ale nepodceňoval význam vzdělání. Členové
Švehlovy rodiny byli stoupenci staročeské strany.
V tomto smýšlení vyrůstal i Antonín Švehla.
Se zájmem sledoval vývoj nových českých
stran a jeho zájem rostl za rozvoje mladočeské
strany.
V roce 1906 byl spoluzakladatelem časopisu
Venkov; v roce 1907 byl zakladatelem Rolnické
tiskárny; v letech 1908 – 1913 byl poslancem
českého zemského sněmu; v letech 1914 – 1918
byl vůdčím představitelem domácího odboje,
Mafie, proti Rakousku – Uhersku. V roce 1916 se
podílel na založení Národního výboru, který se stal
představitelem odboje v Čechách. Stal se jeho
jednatelem. V prvním období války zastával
umírněně oportunní postoj, brzdící otevřený
protirakouský aktivismus části českých politiků.
V době vězení Karla Kramáře byl hlavou české
politické reprezentace. Stál v pozadí za vstupním
prohlášením Českého svazu Říšské radě

Obr. 1. Antonín Švehla 1. předseda
agrární strany.
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30. 5. 1917, kde se proklamovalo zahrnutí
Slovenska do společného Československého
státu.
Hlavním
cílem
Antonína
Švehly
bylo
vybudování strany, která by ve vládě zastupovala
České zemědělce, a tím naplnil veškeré snahy své
aktivity jako čelní představitel České agrární
strany. Ve straně pracoval nejprve jako jednatel
a od roku 1909 se stal jejím předsedou. Ve dvaceti
letech byl Antonín Švehla stržen do víru veřejné
činnosti a stal se horlivým zastáncem nového
agrárního
hnutí,
podporovaného
Alfonsem
Šťastným, který definoval programové principy
agrárního hnutí:
1. Půda patří těm, kteří na ní pracují.
2. Rolnický stav je rovnoprávný s ostatními, má
právo na zastoupení ve všech orgánech, včetně
parlamentu.
3. Základem zdravé společnosti je rodina, ideální
rodina je na venkově, čerpá ze staletých tradic.
4. Současná rodina a sedlák jsou ohroženi
materiálně i duchovně, povinností státu a ostatních
složek společnosti je jejich zabezpečení.
Šťastný program z roku 1890 se stal základem
duchovního hnutí nazvaného agrarismus. Stal se
i programem Selské jednoty. Antonín Švehla
(otec) založil roku 1896 Sdružení českých
zemědělců, což byla původně organizovaná
svépomoc. Antonín Švehla (syn) se stal
místopředsedou sdružení. Malá politická strana
byla založena na valné hromadě Sdružení
českých zemědělců 6. ledna 1899. V době, kdy se
rolnictvo rozešlo s mladočeským hnutím, zahájil
svoji poltickou dráhu Antonín Švehla (syn). Jeho
první veřejné vystoupení bylo ve Společnosti pro
povznesení hospodářského pokusnictví, kde
přednesl svůj první referát, politickou rezoluci
o čtyřech bodech, zahrnující utvoření společné
organizace všech tří zemí koruny české, dozor
nad kartely, ochranu zemědělských zájmů při
sjednávání nových obchodních smluv a zajištění
českého státního práva. Tíživé poměry rolnictva
koncem století vyvolaly potřebu založení České
strany agrární k ochraně rolnických stavovských
zájmů. Švehla pracoval neúnavně na programu
nové strany a jemu má nová strana co děkovat, že
byla pozdvižena na úroveň duchovního hnutí.
9. prosince 1900 poprvé vystoupil na rolnickém
sjezdu a agrarismus se stal jeho životním
posláním. Vrcholem jeho agrární snahy bylo
v červnu roku 1922 sloučení se slovenskou
stranou roľnickou. Sloučené strany přijali společný
název „Republikánská strana zemědělského
a malorolnického lidu“. Českou stranu ve společné
straně zastupoval Antonín Švehla a Slovenskou
stranu dr. Milan Hodža. Slovo „malorolnický“ bylo
klíčové, protože již z názvu strany mělo být patrné,
že strana se zabývá zájmy malých zemědělců.

Vrcholem Švehlova snažení se stalo založení
Zelené internacionály v roce 1921. Ke klíčovým
postavám této unie patřili Antonín Švehla
v Čechách a dr. Milan Hodža na Slovensku. Unii
tvořili agrární strany Československa, Bulharska,
Chorvatska a Polska. Švehla definoval program
této unie, kterými byly hlavně pozemková reforma
a zastoupení zemědělců na moci, kde působili
jako přirození ochránci klidu a míru. Filozoficky
program vycházel z teze, že půda je prazdrojem
veškeré existence a vlastníci půdy jsou základem
moci. Agrární unie vydávala svůj bulletin, psaný
česky, francouzsky a německy. V roce 1928
proběhla valná hromada agrární unie v Praze
a jejími členy již bylo 17 politických stran ze
střední a východní Evropy. Agrární unie se stala
protipólem
Socialistické
internacionály
a Kominterny. Agrární unii se podařilo rozšířit svou
činnost nad původní slovanskou spolupráci. I když
se stala skutečnou mezinárodní organizací, tak
agrární unie nedokázala překročit rozměr její
odborné spolupráce.
V červenci roku 1952 byl v Československu
odstartován soudní proces s příslušníky Zelené
internacionály. Profesor Josef Kepka byl odsouzen
k trestu smrti a dál bylo odsouzeno 15 příslušníků
Zelené internacionály, kteří dostali tresty
od 5 do 22 let vězení. Byla jim dána vina za
ilegální spolupráci s Mezinárodní selskou unií
sídlící v USA.

Obr. č. 2. Zde jsou všichni muži 28. října 1918.
Vpředu vlevo sedí Alois Rašín, vpravo Antonín
Švehla. Za nimi stojí František Soukup, Jiří
Stříbrný a vpravo Šrobár.

Předválečná činnost Antonína Švehly, vyústila ve
vytvoření Národního výboru, kterým byl orgán
zastupující Československý odboj doma. Stal se
tak jedním z mužů 28. října 1918, zakládajících
Československou republiku. V nové vládě
Československé republiky byl Antonín Švehla
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v letech 1918 – 1920 ministrem vnitra a od roku
1922 byl předsedou tří československých vlád.
Od roku 1909 až do své smrti v roce 1933 byl
předsedou této strany. V roce 1927 odmítl
kandidaturu na prezidenta republiky a podpořil
T. G. Masaryka
Při zkoumání života osobnosti, jakou byl
Antonín Švehla, původním povoláním rolník,
zaměstnáním velkostatkář předseda největší
zemědělské strany, se neobejdeme bez alespoň
krátkého vstupu do života zemědělského
obyvatelstva a problémů, jež vedly ke vzniku
agrarismu jako druhé nejvýznamnější ideologie
počátku 20. let, hned vedle socialismu. Jeho
zdrojem bylo potřebné uvolnění nevolnictví jako
předpoklad vývoje kapitalistického hospodářství.
V popisu historie selského stavu, je často
opomíjen historický vývoj od 17. století. Je zde
často opomíjen exodus obyvatelstva a jeho
zdecimování po třicetileté válce a ohrožení jeho
základních existenčních podmínek po Bílé Hoře
v souvislosti s obnoveným zřízením zemským.
Musíme také vzít v úvahu, že selský lid se
neodcizil českému jazyku, to lze přičíst
konzervativní povaze jeho sepětí s půdou.
Josefínské patenty, zejména zrušení nevolnictví,
na konci 18. století uvolnily pohyb obyvatelstva do
měst. Do měst přicházela pracovní síla českého
původu. Zapojovala se do výrobních procesů
a potřebovala se vzdělávat. Potřeba dorozumět se
při výrobě byla jedním z významných zdrojů
vyvolávajících podporu péče o český jazyk.
Současně s tím začali političtí představitelé
usilovat
o
rovnoprávné
postavení
české
společnosti v habsburské monarchii. Cestu
spatřovali ve federalizaci říše.
Zde se často zpochybňuje původ národa „ze
selských chaloupek“. Je to schéma zděděné, které
přebíráme ještě od generací národních buditelů.
Pouze toto pochopení nám umožní pokusit se

o samostatný přístup k minulosti i současnosti. Po
třicetileté válce poklesl v Čechách počet
obyvatelstva, jaký býval na tomto území koncem
12. století. Tím byl na dlouhou dobu vyřazen ze
hry
významný
faktor
podporující
rozvoj
zemědělské výroby. Ke změně došlo až ve druhé
polovině 18. století. K završení přeměny
úhorových systémů v intenzivní střídavé
hospodaření došlo v Čechách až po polovině
19. století. Zde si uvědomme, že od zrušení roboty
je zde třetí generace sedláků, která prošla tímto
procesem. Teprve světová válka významně zvýšila
cenu hospodářských plodin a dokonala hmotné
povznesení rolnictva. Plodnost půdy za války
povážlivě klesla a rekvizicemi byl stlačen stav
dobytka. Do nového svobodného života vstupoval
venkovský lid, ve stavu příznivějším než ostatní
vrstvy obyvatelstva. Historik Kamil Krofta se zde
vyjádřil ve smyslu důvěry k venkovskému lidu
a předpokládal, že výhoda zemědělského lidu
bude ve prospěch národního i státního celku.
Předáci v nové československé vládě, kteří
pobývali doma, neměli ani potuchy o tom, jak bude
nová Československá republika po vyhlášení
samostatnosti vypadat. Neměli představu o tom,
zda to bude republika či monarchie. Bylo to dané
hlavně v chápání Karla Kramáře, který se tím
netajil a ve svém programu měl přičlenění nové
republiky k carskému Rusku. Když se v Rusku ujal
vlády Lenin, tak vznikla dodatečně teorie, že na
český trůn by se měl povolat některý velkokníže
spřízněný s rodem carských Romanovců. Jasno
v tom měli představitelé zahraničního odboje
T. G. Masaryk, Eduard Beneš a Milan Rastislav
Štefánik. Ti měli ve svém programu jasno od
samého začátku odboje. V nově vzniklém
Československu bude republika.
Ladislav Matoušek

VÝPOVĚĎ DOBROVOLNÝM HASIČŮM Z ŘITONIC
Obec Řitonice leží východně od Mladé
Boleslavi, u Dolního Bousova. Má 85 obyvatel a je
zde 10 obydlí kam jezdí chalupáři.
V obci je jediná společenská organizace - Sbor
dobrovolných hasičů, který má 27 členů.
V loňském roce sbor oslavil 130. výročí od
založení. Pří této příležitosti byl pověřen
uspořádáním hasičské soutěže pro 22. okrsek,
kam patří spolu s pěti dalším SDH z okolních
vesnic. Výsledky klání byly pro Řitonice vynikající.
Ženy zvítězily a muži byli druzí. Pořadatelé zajistili
soutěž již tradičně po všech stránkách dobře. Pro
soutěžící i pro diváky. Diváků bylo zhruba
120 z toho necelá polovina místních.

Kulturně-společenské
dění
každoročně
zajišťoval SDH plesem a třemi až čtyřmi zábavami
pro mladé. Obecní brigády byli samozřejmostí. To
vše je sbor schopen zajistit díky obětavosti členů
a zázemí, které si brigádně zhruba před třiceti lety
na zahradě bývalé školy vybudoval. Prvotní
písemná smlouva o pronájmu mezi OÚ a SDH
byla uzavřena v roce 1993.
Následně v roce 2001 byla „Smlouva
o pronájmu nebytových prostor“ uzavřena
a prodlužována vždy na pětileté období.
Dne 16. 9. 2021 SDH obdržel od OÚ Řitonice
výpověď
z nájemní
smlouvy
z důvodů
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„dlouhodobého a opakovaného porušování klidu
a pořádku nejméně od r. 2019“.
SDH se písemně ohradil proti neprokázanému
nařčení.
Táto
výpověď
má
počátek
v rozporuplném jednání předchozího starosty
(člena SDH) a ex předchozí starostky, která
prohlásila že: „…obec hasiče na nic nepotřebuje!“
To bylo zřejmě přeneseno do stávajícího
zastupitelstva obce, kde je výše zmiňovaná
členem. Nabízí se tudíž otázky:
1. Proč osobní neshody mezi dvěma občany
jsou přenášeny na celý sbor... ...žádná
kolektivní vina neexistuje! Občanský spor
lze řešit přes přestupkovou komisi při
Magistrátu města Mladá Boleslav, nebo soudní
cestou.

2. Proč je bráno zázemí celému hasičskému
sboru? Bez zázemí nemůže tato jediná
společenská organizace v obci zajišťovat svoji
činnost. V podstatě jde o její likvidaci.
3. Podotýkáme, že zastupitelstvo obce má
zastupovat a jednat ve prospěch všech občanů,
ne jenom některých! Snad tím že jsou členem
SDH jsou lidmi 2. kategorie?!
Pokud zastupitel obce prohlásí: „…obec hasiče
na nic nepotřebuje!“ tak to není v pořádku!
Zatím naši obec (zaplať Pán Bůh) nezasáhl
žádný ničivý živel. Kéž by tomu tak bylo i nadále!
Josef Šíba, starosta SDH Řitonice
Bohumil Křeček, jednatel SDH Řitonice

BYLO – NEBYLO
Milí čtenáři, tentokrát vám v této
rubrice nepřinášíme žádný příběh,
ale věnujeme ji příběhu ze všech
nejkrásnějších – příběhu Vánoc
a jejich tajemnému kouzlu, kterému
podléhaly celé generace našich předků a sami
také svou fantazií k němu přispívali.
Příběh o narození Jezulátka a všechny tajemné
symboly a znamení, která je doprovázela
a o kterých tak poutavě vyprávěli pocestní
z dálných krajin naším předkům, se díky tehdejším
kronikářům a písmákům poměrně dobře zachovala
dodnes.
Narození malého Ježíška, příběh, který všichni
dobře známe, znamenalo také počátek nového
a neznámého. Co každého z nás čeká? A s touto
otázkou se lidé obraceli na věštce a věštkyně,
kteří měli o Vánocích, a potažmo na začátku
nového roku, doslova žně. Nicméně lidé si dovedli
poradit i sami.
Jednou z pradávných věšteckých metod, která
je známa i v našich zemích, je lití olova. Tradičně
se provádí o Štědrém večeru. Jeho původ je však
mnohem starší - váže se totiž k obřadům,
spojeným se zimním slunovratem, a jeho cílem
bylo zřejmě vyzvědět, jaký "úděl" chystají bohové
lidem v příštím období. V každém případě je tento
druh věštby součástí keltské magie vody, jak
o tom svědčí dochované zprávy. Je to tedy věštění
prověřené staletími, je účinné a je mu možné věřit.
Ovšem jeho praktická stránka již není tak
jednoduchá jako dříve. Sehnat v dnešní době
olovo jen tak je velmi obtížné, ale ne nemožné.
Tak všem, kteří chtějí zjistit svou budoucnost
pomocí
olova
a
nemají
vlastní
zdroj,
doporučujeme navštívit prodejnu rybářských

potřeb a zakoupit tam několik olůvek, která se
prodávají jako zátěž na vlasec. Jsou z čistého
kovu a báječně se k věštění hodí. Dále je potřeba:
stará polévková lžíce s dřevěnou rukojetí (nikoli
umělohmotnou!), na níž se bude olovo rozpouštět,
dále svíčka a nádoba se studenou vodou, do které
se tekutý kov vlije. Pozor! Roztavený kov se nesmí
lít do nádobky z výšky! Horké páry se totiž
nemusíte bát, protože olovo tuhne rychle a ihned
klesá ke dnu. Vodní pára se tak ani nemá čas
pořádně vytvořit.
Takže olovo se rozehřeje na lžíci nad
plamenem svíčky, poté se lžíce přiblíží co nejníže
k vodní hladině a její obsah se vylije. Tuhnoucí
olovo během svého pádu na dno nádoby vytvoří
různé věštecké tvary, které se posléze interpretují.
Jakmile kov ztuhne, je třeba opatrně vyjmout jeho
kousky z nádoby. Pozor! Vytvořené útvary jsou
velmi křehké! Rozlomí-li se, nelze je již použít.
Platnost mají jen neporušené tvary.
Výklad záleží z velké většiny na osobní situaci
každého, neboť "olověná" věštba je vždy
individuální a odpovídá jen tomu, kdo ji provádí.
Také tvary nebývají často zcela jasné a přesné,
a tak trocha fantazie je obvykle nezbytná. Pro
snazší orientaci uvádíme významy některých,
nejčastěji se vyskytujících tvarů:
čáry : rovné: tichá a klidná existence
vlnité: cesty, jejichž délka odpovídá délce čar
půlkruh: špatný přítel
čtverce: pravidelný … štěstí, radost, láska, dědictví
několik menších nepravidelných:
překážky v úspěchu
trojúhelníky: pravidelný: neočekávané štěstí v
v podnikání
nepravidelný: nejistá situace
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ovály: pravidelný: sňatek podle vůle
poškozený: zrušení sňatku, zasnoubení,
konec milostného vztahu
kruh: jeden kruh: malý peněžní dar
přerušený přetínajícími čarami: zklamání tím
větší, čím je více přetínajících čar. Přímá
úměra zde platí stoprocentně

zvířata: všeobecně: změna stávající situace
hvězdy, květiny: všeobecně: úspěch v lásce,
štěstí
Přeji všem, kteří se rozhodnou věštbu zkusit,
úspěch a příznivá znamení!

kříže: jeden: smrt příbuzného či přítele
dva: šťastné stáří

Podle zahraničních materiálů zpracovala
Ivana Sůsová

Překrásné
Vánoce
přeje
redakční rada
a zastupitelstvo obce
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