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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v dnešním Zpravodaji vás seznámím s dalším postupem oprav
místních komunikací.
V prosinci loňského roku obec podala žádost o dotaci na
MMR ČR na opravu místních komunikací na Lhotkách a k chatám.
Zda bude dotace přidělena, případně v jaké výši, se dozvíme
během června nebo července.
Začátkem roku byly projektem obeslány čtyři firmy za účelem
vypracování cenové nabídky pro výběrové řízení. Vrátily se pouze
dvě nabídky. Soutěž vyhrála firma M-SILNICE se sídlem
v Pardubicích. Celková vysoutěžená nabídková cena je
4 535 590,31 Kč bez DPH (tj. 5 488 064,28 Kč vč. DPH). Práce by
měly být zahájeny během měsíce července až srpna, dokončeny
pak nejpozději k 30. listopadu 2022.
Na které straně Veselice začnou se zatím neví. Po dohodě
s vedením stavby vás všechny, kterých se to týká, budeme
informovat včas. Některá místa budou obtížně průjezdná.
Po pokládce asfaltového betonu budou tyto úseky uzavřeny úplně
z důvodu řádného zatuhnutí materiálu.
Věřím, že opravy proběhnou bez nějakých velkých problémů
a komunikace budou sloužit zase dlouhou řadu let.
Po jarním rozvolnění koronavirové krize se nám všem ulevilo od
všech nařízení a mohli jsme se opět sejít s dětmi, rodiči i prarodiči
na čarodějnickém odpoledni. Na hřišti se uskutečnilo několik her
a soutěží, za které byl každý odměněn některou z cen. Třeba jen
maličkostí, ale přeci. Po vyhodnocení soutěží se průvod malých
i velkých čarodějnic a čarodějů vydal na cestu k vlastnímu pálení.
U chat už čekalo občerstvení a menší táborák na opékání buřtů.
Pro dospělé teklo pivo. Občerstvení pro všechny zajistili členové
SDH Veselice. SDH zde zajišťoval se svou technikou požární
hlídku. Za to jim děkuji. Celou odpolední akci pro děti organizoval

SPOZ při Obecním úřadu Veselice. Tímto jim
děkuji za práci s přípravou a celým průběhem
odpoledne.
Při účasti na tomto odpoledni jsem si nemohl
nevšimnout, jak někteří zacházejí s vybavením
hřiště. I když je domeček starší, neznamená to, že
musí mít úmyslně otrhaný šindel ze střechy. Vím,
že vše má svou životnost, ale proč musí být
vykopnuté prkno nebo pošlapaný stůl? Píšu o tom,

protože je třeba, aby rodiče byli vždy doprovodem
svých dětí a dohlédli na jejich hry, případně poučili
své děti o správném chování nejen na hřišti.
Na závěr vám všem přeji hodně pevného
zdraví. Ať se nám všem vydaří plány, které máme.
Krásné prožití letních dnů a pořádnou dovolenou.
To vám přeji za sebe i celé zastupitelstvo obce.
Miroslav Pažout
starosta obce

HOSPODAŘENÍ OBCE VESELICE ZA ROK 2021
Údaje o plnění příjmů a výdajů
rozpočet
skutečnost
(schválený)
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti
430 000,00 298 924,98
Daň z příjmu FO ze sam. činnosti
10 000,00
19 668,30
Daň z příjmu FO z kap. vybír. srážkou
41 500,00
51 031,83
Daň z příjmu právnických osob
350 000,00 430 439,93
Daň z příjmů právnických osob za obce
105 000,00
53 390,00
DPH
817 500,00 963 796,21
Poplatek za likvidaci TKO
104 000,00 105 400,00
Poplatek ze psů
1 700,00
1 650,00
Správní poplatky
1 000,00
Daň z hazardních her
10 500,00
14 212,93
Odvod z loterií kromě VHP
0,81
Daň z nemovitosti
220 000,00 241 763,23
Neinv. Přijaté transfr. Z VPS SR
41 688,34
Neinv. přij. dotace ze SR na správu
56 800,00
56 600,00
Pitná voda – vodné
250 000,00 262 040,00
Pohřebnictví - pronájem hrobových míst
26 800,00
EKO-COM – zpětný odběr
20 000,00
28 279,60
Správa - pronájem pozemků
8 000,00
7 074,00
Správa - pronájem ostatní
600,00
Úroky z vkladů
4 000,00
3 172,81
PŘÍJMY CELKEM
2 430 000,00 2 606 532,97

VÝDAJE

PŘÍJMY

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
Volby do Parlamentu ČR
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Ostatní finanční operace
VÝDAJE CELKEM

rozpočet
skutečnost
(schválený)
3 100 000,00 121 510,00
400 000,00
98 824,65
21 000,00
24 000,00
10 000,00
0,00
15 000,00
10 713,00
75 000,00
50 058,76
75 000,00
17 858,39
10 350,00
11 164,67
105 000,00 108 356,71
65 000,00
79 732,85
30 000,00
50 523,00
5 000,00
0,00
130 000,00
24 318,00
260 000,00 252 409,00
15 947,00
270 000,00 268 429,74
2 500,00
1 320,80
21 150,00
21 206,00
105 000,00
53 390,00
4 700 000,00 1 209 762,57

Rozpočet byl během roku 2021 upraven deseti
rozpočtovými opatřeními.
Hospodaření obce v roce 2021 skončilo
rozdílem +1 396 770,40Kč.
Marcela Šafránková

Kompletní výsledky hospodaření za loňský rok
společně s výsledkem přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021 budou zveřejněny v Závěrečném
účtu obce, který bude vyvěšen na úřední desce.
Ke dni uzávěrky přezkoumání nebylo provedeno.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022
PŘÍJMY:
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kap. činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
DPH
Poplatek za likvidaci TKO
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z haz. her

Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Neinvestiční přij. dotace ze SR na správu
Přijaté dotace celkem
Pitná voda – vodné
Pohřebnictví - nájem hrobových míst
ECO – COM – zpětný odběr
Správa – pronájem pozemků
Úroky z vkladů
Nedaňové příjmy celkem
CELKEM PŘÍJMY

Kč
290 000,00
14 000,00
52 000,00
430 000,00
65 000,00
910 000,00
125 000,00
1 650,00
1 000,00
13 350,00
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220 000,00
2 122 000,00
56 600,00
56 600,00
280 000,00
30 000,00
25 000,00
8 000,00
3 400,00
346 400,00
2 525 000,00

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 veř. zeleň
Nespecifikované rezervy

Kč
3 775 000,00
540 000,00
30 000,00
10 000,00
16 350,00
90 000,00
122 500,00
17 000,00
135 000,00
100 000,00
63 000,00
5 000,00

Požární ochrana (dobrovolná část)
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Ostatní finanční operace
CELKEM VÝDAJE

16 000,00
305 000,00
319 000,00
2 000,00
21 150,00
55 000,00
5 622 000,00

Rozpočet byl schválen na paragrafy jako
schodkový, schodek bude hrazen z přebytku
minulých let.
Marcela Šafránková

Z PAMNĚTNÍ KNIHY VESELICE, DÍL I., 1922 – 1982
Jak již bylo řečeno v minulém čísle Zpravodaje,
Veselici se ve dvacátých letech minulého století
dařilo. Lidé si sice stěžovali na vyšší daně
v zemědělství a nízké výkupní ceny plodin i zvířat,
zejména v roce 1922, ale život na Veselici se tím
nezastavil. Velký rozmach zaznamenala kultura,
kdy zábavní a vzdělávací kroužek, kromě
divadelních představení, pořádal plesy, Josefské
zábavy i různé večírky. Jeho členové se nebáli
zabrousit ani do vážné hudby a dne 15. 3. 1925
uvedli operetu s názvem „Dražba na nevěstu“.
Jen kdyby nezlobilo to počasí. V roce 1926
kronikář píše: „Měsíc červen byl zvláště bohatý na
veliké průtrže mračen společně s vodními přívaly,
které na níže položených pozemcích způsobily
značné škody. V „Rybníčkách“ tak přiženoucí se
voda od rybníka a od Bačalek strhla silniční most
postavený roku 1921. Most byl pak nákladem
15.000,- Kč znovu postaven. Stavbu provedl ing.
Horáček z Dolního Bousova.“
Nicméně problémy s počasím pokračovaly
i v roce 1927 a způsobovaly nemalé škody. Tak
12. května 1927 kronika zaznamenává: „Toho dne
i dne následujícího byl mráz tak citelný, že byl na
vodě led a padal sníh. Mnoho květů na ovocných
stromech pomrzlo.“ V témže roce na podzim,
konkrétně 16. října, se na Veselici konaly volby do
obecního zastupitelstva. V kronice se píše:
„V tomto dni se měly odbývat obecní volby. Jelikož
však v obci je pouze strana „Republikánská“
a „Domovina“, postavena byla jen jedna kandidátní
listina a provádění voleb odpadlo. Dne 4. listopadu
prováděny byly volby starosty a obecní rady.
Zvolen byl František Matoušek za starostu, za
náměstka starosty Josef Srb. Za členy obecní rady
pak Rýdl František, Jansa Josef. Ostatní navržení
na kandidátní listině, zůstali členy obecního
zastupitelstva.“
Změnil se i kronikář. Dne 13. května převzal
kroniku Josef Srb, malorolník a zdejší rodák,
majitel usedlosti č. p. 23. Dosavadní kronikář Josef
Pažout se totiž natrvalo usadil v Liberci.

Rok 1928 byl pro zdejší
obec významný především
tím, že byla dokončena její
elektrifikace. V kronice se můžeme dočíst, že
„koncem září byla dokončena elektrizace obce.
Elektrizaci
provádělo
družstvo
sestavené
z majitelů usedlostí, kteří pro svoji potřebu nechali
elektrický proud zavésti. Za předsedu družstva byl
zvolen František Matoušek.“ Celkové náklady
„elektrizace“ obce činily 105.266,- Kč. Zahrnovaly
vybudování transformační stanice, přípojek,
rozvodné sítě a veřejného osvětlení.
Svoji velkou slavnost měli v tomto roce také
dobrovolní hasiči. Konal se tu totiž sjezd hasičské
župy sobotecké, kterého se zúčastnilo, kromě
hasičů, také velké množství diváků. Patronát nad
sjezdem převzalo obecní zastupitelstvo, které také
nechalo pokácet několik obecních topolů; z jejich
dřeva byla vyrobena prkna na stlučení stolů a lavic
pro účastníky i hosty sjezdu. Zbylé dřevo bylo
prodáno ve veřejné dražbě a za utržené peníze
pořídila obec pro 18 mužů místního hasičského
sboru pracovní obleky.
Z hlediska hospodářského však rok 1928 příliš
dobrý nebyl. Kronikář o něm napsal: „Rok 1928 byl
nadmíru suchý, zvláště v létě panovala velká
vedra, takže otavy jetelové byly malé a luční otavy
vůbec velkým vedrem vyhořely. Krmení bylo tudíž
málo, jak zeleného, tak suchého, následkem
čehož ceny dobytka značně klesly. Podzim byl
dlouho pěkný a mrznout začalo až krátce před
vánoci.“
V tomto roce také byla založena Místní skupina
republikánského dorostu.
Jak se ale brzy ukáže, tato skupina se stane
velkým konkurentem stávajícího zábavního
a vzdělávacího kroužku.
Rok 1929 nezačal právě nejlépe. Kronikář píše:
„Rok 1929 začal opravdu krutou zimou. Třeskuté
mrazy vyvrcholily začátkem února a to až do
-30ºC. V první polovině ledna napadlo mnoho
sněhu, který zůstal ležet ještě v březnu.“
3
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Nicméně
léto
vše
napravilo.
Kronika
zaznamenává, že “29. srpna uspořádala Místní
skupina republikánského dorostu Staročeské
dožínky s průvodem ve staročeských národních
krojích.“
27. října se konaly v celé zemi volby do
Národního shromáždění. Kronikář o nich napsal:
„V naší obci odvedeny byly hlasovací lístky od
164 voličů. Hlasy byly odevzdány sedmi politickým
stranám a to takto: Komunistická strana 3 hlasy do
Poslanecké sněmovny (PS) a 1 hlas do Senátu
(S), Národněsociální strana 21 hlasů do PS a 19
hlasů do S, Národnědemokratická strana 1 hlas do
PS a 2 do S, Sociálnědemokratická strana 9 hlasů
do PS a 4 do S, Lidová strana 7 hlasů do PS a 5
do S. Republikánská strana 120 hlasů do PS
a 112 hlasů do S, Živnostenská strana 3 hlasy do

PS a 3 do S.“ (Jména stran jsou uvedena v lidové
mluvě, nikoli jejich oficiálními názvy.)
Jak kronikář dále konstatuje, rok 1929 byl
převážně suchý, zvláště léto a začátek podzimu.
Nicméně obilí dozrálo a sklizeň byla hojná, čímž
ale poklesly ceny obilí, ale také dobytka.
Byl i nedostatek ovoce, protože díky kruté zimě
pomrzla více než polovina ovocných stromů
v zahradách i na polích. Uschlé stromy pak musely
být pokáceny.
I když byl podzim toho roku krásný a teplý, jak
konstatuje kronika, na pomyslné dveře už ťukala
celosvětová
Velká
hospodářská
krize
a v sousedním Německu získávala čím dál větší
vliv strana NSDAP vedená Adolfem Hitlerem.
Podle Pamětní knihy Veselice zpracovala
Ivana Sůsová

INFORMACE ZE ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI
Velikonoce v naší obci.
I když jsou velikonoce významným křesťanským svátkem s mnoha tradicemi, jsou spojovány
s jarem a jaro je spojováno se životem. Spadají do
krásného ročního období, kdy se probouzí příroda
a s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku.
V letošním roce jsme se těšili s o to větší
radostí, neboť předcházející dva roky z důvodu
pandemické bezpečnosti se lidé nemohli scházet.

nejmladších, tak školní mládeže. Měli jsme
všichni velkou radost.
Na Bílou sobotu se u každého domu děti
zastavily s řehtačkami a zpívaly, každý rád dal
něco do košíku, vajíčka, cukrovinky nebo nějakou
korunku.
Neděle - Boží hod velikonoční, dle křesťanské
tradice oslava Kristova vzkříšení a na nebe
vstoupení a první den hodování po 40denním
půstu. S velkou radostí se všichni těší na
Velikonoční pondělí. Malují se vajíčka různou
technikou anebo jen barvou a obtisky, pečou se
velikonoční perníčky. Chlapci s velikou radostí
pletou pomlázky z vrbového proutí, zdobí je
stuhami.
To vše se chystá na Velikonoční pondělí, kdy
děti obcházely domy s pomlázkou, odříkaly
velikonoční básničku nebo říkanku a mrskaly ženy
a dívky. Podle pranostik mladé proutky omlazují
a přinášejí každé dívce i zdraví.
Odměnou za vyšlehání a odříkání koledy,
každý koledník dostal nějaké vajíčko nebo
sladkost a stuhu na pomlázku, které tak byly
krásně ozdobené. Ti odrostlejší chlapci dostali
i nějakou tu štamprličku. Bylo mnoho veselí a na to
se všichni těšili a i počasí se vydařilo.
Po dvou letech to byl hezký návrat k tradicím
Velikonoc. Všichni si přejeme, aby to tak bylo
i další roky.

Děti opět již od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty
procházely celou obcí s řehtačkami a klapačkami,
které, dle křesťanské tradice, nahrazují zvony,
které naposledy znějí při mši na Zelený čtvrtek
a znovu se rozeznívají až na Bílou sobotu.
My starší jsme děti s řehtačkami pokaždé
vyhlíželi. Bylo jich opravdu hodně, jak těch

Navrátilovi

Hasiči Veselice
Dne 25. 6. 2022 se u příležitosti 100. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů Prodašice
uskuteční
hasičská
soutěž
22.
okrsku
v Prodašicích.

Všichni jste srdečně zváni.
Za SDH Veselice
František Pažout
44

Dětský karneval
Po delší nedobrovolné pauze jsme se konečně
dočkali a 23. dubna odpoledne se sešli v místní
hospůdce na dětském maškarním karnevalu.
Děti přišly v krásných maskách, jejichž ušití
a nazdobení muselo dát maminkám hodně práce.
Proto se vyhlásila soutěž o nejhezčí masku.
Hlasovali všichni přítomní.
S vyhodnocením se muselo počkat, jelikož
jedna z masek usnula (na což měla vzhledem
k svému věku nárok).
Nejvíce hlasů dostala maska "Ovečka" Karličky
Rysové, dále na druhém místě se umístila maska
"Smrťák" Vašíka Bucka a třetí místo získala maska
"Šašek" Pepíka Pažouta.

snahu při soutěžích každé dítě dostalo krásný
balíček. Pro všechny bylo připraveno malé
občerstvení, na kterém se podíleli někteří rodiče.

Závěrem bychom chtěly poděkovat Obecnímu
úřadu Veselice, Coopu Židněves, Spolku
dobrovolných hasičů za věcné a peněžité dary,
a též i rodičům, že svým vstřícným přístupem
umožnili zdárný průběh celé akce.
Příští rok se budeme opět těšit

Celým odpolednem zněla reprodukovaná
hudba v podání DJ Daniely, při které se masky
řádně vydováděly. Součástí karnevalového
odpoledne byly různé soutěže, při kterých si každý
mohl zkusit svoje dovednosti. Za účast a velikou

Jana Matoušková
Zdeňka Faiglová
Alena Truhanová

Hokejová liga :
Nikdo nechtěl prohrát….
Máme za sebou další sezonu hokejových derby
Veselice-Domousnice. Prvním buly jsme ji
odstartovali 18. září na zimním stadionu
v Nymburce vítězstvím mužstva Veselice.
To mělo celou první polovinu sezóny navrch
a jasně dominovalo. Na přelomu roku, do zápasu
mezi svátky byl stav vyhraných utkání již 5:1
v jeho prospěch. Toto sváteční utkání jsme
zároveň využili k tomu, aby si mohli zabruslit pro
radost také děti a ostatní rodinní příslušníci, či
kamarádi. Bylo příjemné sledovat, kolik malých
i velkých bruslařů se nám tam sešlo a jak si to
všichni užívají. Děkujeme všem, bylo to moc fajn
a snad se povede zase to zopakovat.
Samotný zápas se podařilo vyhrát nám,
mužstvu z Domousnic. No a právě tam se začalo
štěstíčko přiklánět více na naší stranu.
Druhou polovinu sezóny jsme zdramatizovali
natolik, že před posledním zápasem 9. dubna na

zimním stadionu v Mladé Boleslavi jsme v počtu
vyhraných zápasů zaostávali již pouze o jeden.
Posledním zápasem tedy mohlo mužstvo Veselice
buď ovládnout sezonu jako celkový vítěz, nebo
mužstvo Domousnic srovnat stav výher v sezóně,
což by byl vzhledem k jejímu průběhu pro nás
nesporný úspěch.
Tato zápletka, před zcela jistě největším
zápasem sezóny, však nestačila vedoucímu
mužstva Veselice, který ještě navíc vypsal prémii
pro vítěze utkání v podobě sudu piva. V zápase,
který sledovalo v hledišti několik věrných
fanoušků, jsme si nic nedarovali, bylo znát, že jde
o hodně. Nikdo nechtěl prohrát! Po velkém boji
bylo šťastnější a zápas vyhrálo naše mužstvo
Domousnic. Vědomi si síly soupeře jsme měli
z vítězství velkou radost.
O zdolání vyhrané prémie se přičinila obě
mužstva, i když i zde se ukázala síla našeho
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soupeře z Veselice, který má nesporně navrch
i v této disciplíně. Děkuji všem hráčům a věrným
fanouškům za velice povedenou sezónu, kterou
jsme si tedy hlavně my, hráči náramně užili.
Zároveň musím vyjádřit určitou obavu o další
pokračování našich derby, neboť nekalá iniciativa
vedoucího
mužstva
Veselice
v
podobě
přetahování našeho produktivního levého křídla do

svého týmu s vidinou oslabit soupeře a dominovat
v dalších sezónách, nás nutí pozvat si našeho
rivala k nám, domluvit mu, a rozhodně zarazit toto
jeho nesportovní chování i v případě, že by to
mělo trvat třeba až do rána.
Za mužstvo z Domousnic
Luboš Hrdý

INFORMACE Z ČINNOSTI OÚ VESELICE
ZO projednalo a schválilo střednědobé výhledy
rozpočtu na rok 2022 a roky 2023-2025.
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na
rok 2022 (viz. str. 2 a 3 )
ZO projednalo a schválilo navýšení ceny za
dodanou pitnou vodu pro obec Domousnice
(VaK Mladá Boleslav) od 1. ledna 2022 na
45 Kč/m³.
ZO projednalo a schválilo využití nabídky
společnosti ARTENDR s.r.o., ve věci možného
zpracování a sledování dotace při obnově
místních komunikací, v rámci dotačního programu
MMR.
ZO projednalo a schválilo podání žádosti
o dotaci pro rok 2022 z Ministerstva pro místní
rozvoj na akci „Oprava místních komunikací v obci
Veselice“. K 12. 5. 2022 nebylo o dotaci
rozhodnuto.
ZO projednalo a schválilo Strategický
rozvojový plán obce Veselice.
ZO projednalo a schválilo zajištění údržby
obecních komunikací (na základě objednávky
z minulých období) panem Františkem Jakubcem
i pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Starosta obce společně s p. Fr. Vondráčkem
(lesní hospodář) provedli kontrolu stromů
v
blízkosti
nemovitosti
paní
Bečvářové.
Fr. Vondráček se vyjádřil ke stavu jednotlivých
stromů, přičemž suché stromy označil k možnému
pokácení. Pokácení provedl p. Fr. Jakubec. Na
novou žádost p. M. Bečvářové a M. Železné obec
zajistí další kontrolu stromů v blízkosti chat.
V případě silného větru se obávají o škodu na
majetku a zdraví, jako příklad uvádějí poslední pád
břízy v blízkosti jednoho z objektů. Starosta je
informoval o rozhovoru a provedené kontrole
s lesním hospodářem panem Vondráčkem, který
rozhoduje v této věci a dle jehož slov je nutné
rozlišovat mezi pozemkem a lesem. Starosta obce
opětovně
prodiskutuje
záležitost
s lesním
hospodářem.
ZO projednalo a schválilo přestavbu střechy
rekreačního domu č. ev. 4, dle předložené
dokumentace.
Majitelka
nemovitosti
bude
o schválení
žádosti
písemně
informována
starostou obce.
ZO projednalo a schválilo komisi pro výběrové
řízení k realizaci opravy obecních komunikací.

ZO se seznámilo s nabídkami společností Colas
CZ a.s. M-Silnice a.s. S ohledem na vyhodnocení
obou nabídek se zastupitelstvo obce rozhodlo
o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
o dílo se společností M-Silnice a.s. (zhotovitel).
K předloženému harmonogramu ani smlouvě
o díle, ve výši 4 535 590,31 Kč bez DPH
(tj. 5 488 064,28 Kč vč. DPH), nebyly vzneseny
připomínky. Ve věci stavebního dozoru bude
osloven pan Beránek.
ZO bylo informováno starostou obce
o plánované přípojce k silnici od pozemku
p. č. 210/16 ve vlastnictví Radka Červy.
Starosta obce informoval zastupitelstvo
o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věci
vlastnického práva budovy váhy na pozemku
p. č. 110. Dle informací Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových likvidátor družstva
předal kupní smlouvu na ZOV, avšak k zápisu do
katastru nemovitostí nedošlo. Nadále se řeší.
Starosta
obce
předložil
zastupitelstvu
k seznámení „Protokol o kontrole výkonu
přenesené i samostatné působnosti svěřené
Obecnímu úřadu Veselice na úseku pohřebnictví“
j.č. 050068/2022/KUKS vyhotoveného 20. 4. 2022.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu i uvedená
nápravná opatření na vědomí.
K 12. 5. 2022 je na hřbitově 49 obsazených
hrobových
míst,
čtyři
evidentně
nikdo
nenavštěvuje a chybí jakékoliv kontaktní údaje.
Agenda podle nového hřbitovního řádu (smlouva
a poplatky) je kompletní u 36 hrobových míst, další
má zaplaceno, ale chybí smlouva. U čtyř hrobů je
uzavřena
smlouva,
ale
není
zaplaceno.
U dalších čtyř hrobových míst není smlouva,
kterou pronajímatelé obdrželi, ještě vrácena a ani
poplatek uhrazen.
ZO projednalo a schválilo žádost p. Augusty ve
věci povolení napojit svod dešťové vody do
kanalizace dle přiloženého orientačního nákresu.
Důvodem požadovaného řešení je skutečnost, že
voda ze svodu teče na sousední a obecní
pozemek. Při realizaci je nutné zajistit dostatečnou
hloubku pro napojení a respektovat požadavky
vodního zákona (zák. č. 254/2001 Sb.), ve smyslu
obecného nakládání s povrchovými vodami,
hospodárného využívání vod a vytváření
podmínek pro snižování nepříznivých účinků
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povodní a sucha v zastavěných a zastavitelných
územích.
Dne 2. 4. 2022 proběhlo jednání ZO s majiteli
chat o možnosti vybudování vodovodní přípojky
s těmito závěry:
- Obec nechá zaktualizovat náklady na výstavbu
hlavního přívodu a páteřních větví. Majitelé
chat, kteří poskytli v této věci elektronické
adresy, budou informování o nabídce na
realizaci přípojky vodovodu.
- Obec svolá schůzi s majiteli chat k projednání
konkrétní nabídky, podmínek a možné
spoluúčasti na stavbě přípojky a páteřních
větví.
Z diskuze vyplynulo možné uzavření smluvního
vztahu mezi obcí a majiteli chat, kteří se připojí
k obecnímu vodovodu s definováním závazků
a podmínek:
- závazek majitele chaty uhradit stanovenou
částku do uvedeného data za zrealizování
páteřního rozvodu k obecnímu vodovodu,
- závazek obec vybudovat páteřní vodovod,
z něhož bude možné dokončit přípojku k chatě
do stanoveného termínu,
- pokuty a sankce za nedodržení podmínek,
- minimální počet připojených objektů,
- závazek k odběru a dodání vody.
ZO nadále trvá na svém rozhodnutí, že na své
náklady vybuduje část vodovodního řadu
v plánované délce 330 m od vodojemu na rozcestí
k chatám.

Dále byla diskutována možnost realizace studní
v chatové oblasti. Starosta obce informoval
o negativních dopadech na stav vody po již
provedeném výkopu a prohloubení studny
a realizaci hloubkového vrtu, které byly
uskutečněny v chatové oblasti. V návaznosti na
provedený hydrogeologický posudek nebude ze
strany obce povolena realizace studny či vrtu.
Ke dni 12. května 2022 nemá poplatek za TKO
za rok 2021 zaplaceno 7 osob s TP
(1 domácnost). Poplatky za rok 2022 (splatné do
31. 3. 2022) dosud neuhradilo 37 osob
(22 s trvalým pobytem, 4 zde dlouhodobě nežijí,
15 majitelů rekreačních objektů anebo objektů,
kde nemá nikdo TP – dva z těchto objektů jsou
užívány trvale několika osobami). Poplatek za psa
zbývá uhradit za osm psů pěti majitelů.
Protože se některým poplatníkům zdá
poplatek za systém odpadového hospodářství
nepřiměřeně vysoký, uvádím čísla za loňský rok.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 164,67 Kč,
komunálních odpadů 108 356,71 a tříděný odpad
79 732,85 Kč. Celkem tedy 199 254,23 Kč,
poplatek za zpětný odběr - 28 279,60 Kč. Náklady
na systém odpadového hospodářství 170 974,63
Kč, t. j. 1 103,06 Kč na jednoho poplatníka
(poplatek dle vyhlášky 740 Kč). Z toho je vidět, že
celých 33 % všech nákladů za systém
odpadového hospodářství v roce 2021 uhradila
obec.
Miroslav Pažout,
Marcela Šafránková

Z ČINNOSTI SPOZ
Od minulého vydání Zpravodaje jsme nemohli
uskutečnit rozsvícení vánočního stromu z důvodu
vládního omezení. Proto jsme se rozhodli popřát
hezké vánoce a předat nadílku dětem doma.
Dne 30. dubna 2022 jsme uspořádali společné
pálení čarodějnic pro děti i dospělé. Sešli jsme se
na hřišti, kde děti ve dvou družstvech závodily
a plnily připravené úkoly, za které byly vždy
odměněny. Skoro všichni přišli v maskách
čarodějnic a čarodějů, což bylo velmi hezké
a nějaká ta odměna vždy byla. Děti také využily
prolézačky a skluzavku, které si užily.

Po
skončení
soutěží
jsme
odešli průvodem
k připravené
vatře, kde měli
hasiči připravené
občerstvení.
Dospělí i děti
opékali špekáčky,
dospělí si navíc
dali pivko. Celé
odpoledne i večer
umocnilo
nádherné počasí.
Děkujeme
obecnímu úřadu,
hasičům a všem, kteří pomohli s touto akcí.
V brzké době plánujeme vítání občánků
a setkání jubilantů, které nebylo možné po dva
roky uskutečnit.
Za SPOZ
Jarmila Bulířová
Věra Pažoutová
7
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SRAZ VETERÁNŮ DOMOUSNICE (část druhá)
Jak jsme již informovali v minulém čísle
Zpravodaje, v sobotu 4. 9. 2021 se na
Domousnickém hřišti uskutečnil 2. sraz veteránů.
Sjelo se okolo 45 veteránů a dorazilo přes 400
návštěvníků. Hojná účast byla i dětí, pro které byl
připravený skákací hrad, svezení na koni, či
koňským spřežením, svezení traktorem, nebo
malování ošklivých zranění na kůži. Dokonce nám
firma STPA zapůjčila tahač značky DAF pro
krátkou projížďku.
Díky skvělým sponzorům jsme si mohli připravit
tombolu. Poděkování nejen za dary do tomboly
tedy patří Pivovaru Svijany a firmě Zetor. Dále nás
finančně podpořila Obec Domousnice a drobnými
dary Agroportal24h.Přestože jsme se snažili být připraveni, co to
šlo, nečekali jsme tak velký odběr elektrického
proudu, a tak v kabinách vypadávaly jističe.
Rychle jsme tedy dojeli pro elektrocentrálu a akce
pokračovala. Před tombolou nám zahrála úžasná
skupinka nadšenců na hudební nástroje a po
tombole už byla volná zábava. Celým dnem nás
provázel DJ Mára. Ze svého pohledu tedy akci
hodnotím kladně, ovšem máme co pilovat
a vylepšovat.

Co se týče strojů, tak z motocyklů byla
zajímavým exponátem Jawa 300 CL z Jawa
muzea na Rabakově, která vypadá jako veterán,
ale byla vyrobena indickou společností v roce
2020. Dále návštěvníci mohli okouknout pár
historických vojenských vozidel od pana Josefa
Turka ze Řitonic a také dorazil nákladní automobil
značky LIAZ. Z osobních aut byla mou favoritkou
nádherná Volha a perfektně udržovaný FORD
s dobovým obytným přívěsem. Z traktorů se přijeli
pochlubit svými kousky především majitelé zetorů,
dokonce většina z nich přijeli po vlastní ose a to
i z Bakova, Poděbrad, nebo Hořic!

Moc ráda bych touto formou poděkovala všem,
kteří se na realizaci akce podíleli, především
spolupořadatelům z naší obce i okolních vesnic,
všem vystavovatelům i návštěvníkům, že dorazili
a moc děkuji za veškerou podporu svým přátelům
a rodině.
Pro letošní rok už chystáme další novinky
a změny, tak snad vše klapne a 10. 9. 2022 se
uvidíme již na 3. ročníku srazu veteránů
v Domousnicích.
Tereza Zítková

NA ZPRAVODAJ PŘISPELI (OD 18. 11. 2020 DO 25. 5. 2021)
Zaplatílková D. (Tanvald) 200 Kč, Hrdý R. 50 Kč,
Tauchmanová M. 300 Kč, Šíba V. (Řitonice) 100 Kč,
SDH Řitonice 500 Kč, Matoušek M. (Ledce) 200 Kč,
Jakubcová V. 200 Kč, Matějková M. (Praha) 200 Kč,
Boukalovi 300 Kč, Vraštilová J. 100 Kč,
Najmanová M. (Dolní Bousov) 100 Kč, Srb Z. 350 Kč,
Legnerová A. 445 Kč, Navrátilovi 200 Kč,
Ing. Runčíková H. 420 Kč, Jírovec P. 220 Kč,
Rys M. 100 Kč, Klabanová E. (Praha) 200 Kč,

Ďoubalík M. 150 Kč, Ďoubalík J. ml. 150 Kč,
Havránek V. 120 Kč, Jakubec R. 420 Kč,
Masák M. 217 Kč, Koubovi (Bystřice) 200 Kč,
Ing. Pažoutová J. 250 Kč, Ing. Cidlina J. 200 Kč,
Stádníkovi 410 Kč, Drobná L. (Kostelní Lhota) 50 Kč,
Brezáni Martin 420 Kč, Šoltys M. (Liberec) 150 Kč,
Berglová M. (Ml. Boleslav) 100 Kč
Všem přispěvatelům děkujeme.
Redakční rada
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA (1. 1. 2021- 30. 6.2021)
Výročí
Irena Marianna Boukalová
Ludmila Bucková

75 let

25. ledna
12. dubna

70 let

28. března Hana Rýdlová

55 let

23. ledna

Jana Cidlinová

50 let

16. ledna
3. dubna

Jana Bucková
Martina Kadeřábková

5 let

10 let společného života oslavili dne 22. června
Šárka a František Brzobohatí.
Blahopřejeme.
Zemřela
Dne 17. ledna 2022 paní Marie Kodriková ve věku
nedožitých 76 let.
Čest její památce.

8. května David Cerman

25 let společného života oslavili dne 28. března
Martina a Radek Jakubcovi

Marcela Šafránková

ČTENÁŘSKÉ DOPISY A OHLASY
Poděkování
Děkujeme redakční radě za přání k výročí našeho
sňatku, které nás velmi potěšilo
Boukalovi

VZESTUP A PÁD AGRARNÍ STRANY
která stála za rozvojem českých a československých vesnic (dokončení)
Když se Švehla v roce 1899 ženil, tak řekl své
ženě: Víš, že si bereš politika, to znamená, že mě
třeba měsíc neuvidíš doma a předpokládal, že se
nebude trápit. Předpověď se naplnila hlavně
v době války, kdy se u něho soustřeďovala politika
odboje proti Rakousku-Uhersku. Stávalo se, že
Švehlu v Hostivaři takřka neznali. Sám se
neúnavně vzdělával a nadání mu umožnilo, aby
mnohé dohonil. Velmi si vážil vědy a byl vášnivým
čtenářem knih a časopisů. Naplnilo se to, co
Antonín Švehla předvídal. Byl politikem a vynikal
v domácím odboji. Své první politické kroky si
vybudoval v agrární straně, kterou postupně
vyzdvihl na parlamentní úroveň. Z pozice Agrární
strany, o jejíž rozvoj velice dbal, si vybudoval
i nezastupitelné místo v nově vzniklém parlamentu
Československé republiky. Zdálo by se, že kromě
agrarismu, Švehlu nic jiného nezajímalo. Byl
ministrem vnitra a místopředsedou vlády, a Karel
Kramář, předseda vlády, byl spolu s Eduardem
Benešem na mírové konferenci v Paříži.
Zastupoval předsedu vlády Karla Kramáře,
a
z tohoto
postu
významně
ovlivňoval
Československou
politiku.
Prosadil
dlouho
diskutovaný zákon o pozemkové reformě, která
odpovídala zájmům zemědělců. Podle zákona bylo
stanoveno, že orná půda nad 150 ha a veškerá
půda nad 250 ha bude zkonfiskována. Tímto

zákonem a podle něho s vyvlastněním, bylo
získáno 1,3 milionů hektarů zemědělské půdy
včetně pastvin a 1,3 milionů hektarů lesů. Nastal
parlamentní spor o to, jak s půdou naložit. Ve hře
byly následující možnosti. Zda se půjde cestou
revoluční a rozdělení půdy bude směřovat
k potlačení soukromého majetku nebo zda se
bude pozemková držba rozvíjet na základě
soukromého vlastnictví vedoucí k růstu občanské
a hospodářské demokracie. Dopadlo to tak, že byl
přijat zákon přídělový ve prospěch Švehlova
pojetí. Vlastnictví půdy se stalo základem
rodinného majetku, čímž se tak rozšířil počet
malých a středních hospodářů, kteří se stali
oporou demokracie. Agrární reforma byla
programem, pro který si prezident Masaryk velmi
vážil agrární strany na rozdíl od jiných politických
stran. Delegace sjezdu navštívila 29. dubna 1919
prezidenta republiky. Předseda Švehla se
deputace nezúčastnil a jejím jménem pozdravil
hlavu státu prezident Státního pozemkového
ústavu Karel Viškovský. Jako místopředseda vlády
a ministr vnitra musel řešit i nově vzniklé problémy
v republice. Uvědomme si, že nově vzniklý stát
ještě neměl definitivní hranice. Již během 28. října
1918 se vznikající stát snažil vybudovat co
nejrychleji armádu pro obranu své suverenity.
Dobře vycvičení vojáci, legionáři, nebyli ještě zpět
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ve vlasti, a tak se zpočátku musel stát spoléhat na
improvizované oddíly z řad sokolů a z vojáků
bývalé rakousko-uherské armády. K tomu bylo
1. listopadu v Praze ustaveno Vrchní velitelství čs.
branné moci, které muselo ihned připravit vojáky
k zásahům na obranu československé hranice.
Německé pohraničí: 29. října se Němci
v Liberci dožadovali připojení k Rakousku. Přidali
se německé provincie na Šumavě, jižní Moravě
a ve Slezsku. Čs. vláda problémová území
okamžitě obsadila vojensky. Po krátkých bojích
o Kaplici, zlomení odporu v Mostu, v Opavě
a Znojmě, přešla německojazyčná území
18. prosince pod správu čs. orgánů.
Slovensko a válka s Maďarskem: Na
Slovensku převládali na úřadech Maďaři, kteří
hranici
určenou
Martinskou
deklarací
nerespektovali. Vláda proto východ a jih Slovenska
musela obsadit vojensky a do 20. ledna 1919 bylo
celé Slovensko v československých rukách.
Problémy
na
Slovensku
ale
neskončily.
V Maďarsku byla v březnu 1919 vyhlášená
komunistická Republika rad a její vláda zahájila
masivní kampaň za znovuzískání Slovenska a jeho
spojení se sovětským Ruskem. Maďarská Rudá
armáda postoupila do konce května až k polské
hranici a pod jejím vlivem byla i na Slovensku
vyhlášena komunistická republika. Rychlý přísun
čs. posil na Slovensko, koordinovaná činnost
československé, rumunské, srbské a francouzské
armády a nátlak Pařížské mírové konference však
celou anabázi 14. srpna 1919 ukončily. Hranice
mezi Slovenskem a Maďarskem byly uznány
mírovou smlouvou až 4. července 1920. V průběhu
války o Slovensko padlo na čs. straně 864 mužů
a 2860 jich bylo zraněno.
Těšínsko a sedmidenní válka s Polskem:
Mezi nově vzniklými státy Československem
a Polskem vznikl spor o Těšínsko. Přes potvrzenou
hranici Pařížskou mírovou konferencí, bylo
Těšínsko na přelomu října a listopadu 1918
napadeno Polskem a bylo vojensky obsazeno. Po
protestech přistoupila i čs. strana k vojenskému
zásahu. Od 24. do 27. ledna čs. jednotky
osvobodily Karvinou, Bohumín a obsadily Těšín.
30. ledna byla operace na nátlak dohodových
mocností zastavena, ale nepokoje zde trvaly až do
rozhodnutí spojenecké konference v červenci
1920.
Československem
získané
území
zahrnovalo celý ostravsko-karvinský černouhelný
revír s dalšími průmyslovými podniky a část
Těšína. Během války s Polskem padlo na čs.
straně 53 mužů a 124 jich bylo zraněno.
Vraťme se ale ještě k činnostem Antonína
Švehly a k tomu, co ještě musel řešit jako zástupce
předsedy vlády a ministr vnitra. Byla to novela
volebního zákona a znění jazykového zákona, kde
nejvíce rezonovaly snahy německy mluvících
občanů Československé republiky. Ještě navíc
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začaly ve společnosti narůstat socializační snahy
některých představitelů Sociální demokracie,
přenesené na naše území z bolševického Ruska.
Nebylo ani jasné, složení vlády, a proto kabinet
předsedy vlády Beneše tiše zmizel. Vznikla tak
zvaná „pětka“, z pěti hlavních parlamentních stran,
která řešila závažné politické problémy. Předsedou
nové vlády byl od října 1922 Antonín Švehla,
zástupce nejsilnější strany. Je pravda, že sociální
demokraté měli největší počet mandátů, ale každý
věděl, že dobrá polovina jich je jaksi ze státních
důvodů vypůjčena od komunistů a nikdo se tím
nedal zdržovat při posouzení skutečné síly strany.
Pětku zastupovali zástupci pěti hlavních politických
stran a byli to poslanci Bechyně, dr. Frank,
dr. Rašín, Šrámek a Švehla. Veškeré kroky
plynoucí z pětky, řešil Švehla, předseda vlády
v součinnosti s prezidentem Masarykem. Koalice
pěti stran, koalice všenárodní, vládla ve
skutečnosti pět let, od nastolení Benešovi vlády
úřednické až do roku 1926, kdy byla vystřídána
česko–německou vládou občanských stran. Vláda
položila většinu základních kamenů do stavby státu
a vykonala dílo vnitřní politické organizace, z jehož
výsledků bylo možno dál těžit.
Po malém ohlédnutí za životem Antonína
Švehly se vraťme k Republikánské straně
zemědělského a malorolnického lidu. Antonín
Švehla stranu řídil až do své smrti koncem roku
1933. V lednu roku 1936 se konal šestý sjezd
Republikánské strany, kde se potvrdila volba
Rudolfa Berana, který byl do funkce předsedy
navržen výkonným výborem Republikánské strany
již v roce 1935. Do této doby nebyla funkce
předsedy strany obsazena.
Rudolf Beran se narodil v prosinci roku 1887
v jihočeských Pracejovicích. Jeho otec byl místní
rolník a hostinský. Vystudoval vyšší hospodářskou
školu ve Strakonicích. Před vstupem do politiky
sám hospodařil na statku svého otce. Později
vstoupil do agrární strany, kde od června roku
1920 zastával funkci generálního tajemníka a byl
ředitelem veškeré činnosti spojené s organizačními
složkami. Po absolvování hospodářské školy ve
Strakonicích nastoupil v roce 1905 na místo
v Ústřední jednotě hospodářských družstev, kde
měl na starosti spořitelní spolky, Kampeličky.
V budově,
kde
sídlila
Ústřední
jednota
hospodářských družstev, bylo také sídlo České
strany agrární a Beran již navštěvoval jejich
schůze. Protože schůzí bylo bezpočet, tak přešel
do sídla agrární strany, kde měl organizování
schůzí nestarost. Pro Beranovu aktivní činnost si
ho všiml Antonín Švehla, a v roce 1906 se stal
jednatelem
hnutí
agrárního
dorostu,
kde
organizoval hlavně zahraniční zájezdy. V červnu
roku 1914 se oženil s o dva roky mladší Marií
Pilařovou. Účasti ve světové válce se vyhnul ze
zdravotních důvodů.

Rudolf Beran, 2. předseda agrární strany
V létě roku 1918 si již agrárníci plně
uvědomovali, že habsburská monarchie je
odsouzena k zániku a podíleli se na vytvoření
Národního výboru československého. Existující
Národní výbor z roku 1916 ztratil své opodstatnění
a rozpadl se. Nový Národní výbor, o jehož
zorganizování se hlavně zasloužil Švehla, byl již
připraven
k jednání
o
samostatnosti
Československa. V novém Národním výboru se
hledalo měřítko, jak by mělo zastoupení ve výboru
vypadat. Po odmítnutí výborem, zastoupení strany
občanské a socialistické, přišel Švehla s návrhem,
který se stal železným principem vnitřní politiky
a vysvětlil, že nelze objevit jiné měřítko pro sílu
stran ve voličstvu, než je měřítko posledních voleb
do říšské rady v roce 1911. I když toto měřítko bylo
již zastaralé, nezbylo než se s ním spokojit,
protože žádné jiné měřítko nemá naději na obecné
uznání.
Parlamentní volby v listopadu 1925 prověřily
akceschopnost agrární strany v Československu.
Kandidátka strany zněla na koalici: Republikánská
strana zemědělského a malorolnického lidu,
Domovina domkářů a malorolníků, Slovenská
rolnická jednota, Sdružení ruských zemědělců
a Československý domov majitelů domů
a domkářů. Agrární strana ve volbách zvítězila
a byl také zvolen Rudolf Beran do parlamentu.
V celostátním měřítku byl zisk této strany 13 –
15%. Na Slovensku to bylo 17 - 19%. Slovenští
agrárníci zabránili tomu, aby se KSČ stala
nejsilnější politickou stranou v celé republice.
V nové poslanecké sněmovně, do jejíhož čela byl
zvolen Jan Malypetr, se Beran stal členem výborů
ústavně právního a zemědělského.
Dne
24.
května
1934
se konala
ve
Vladislavském sále Pražského hradu volba
prezidenta republiky. Masaryk již nechtěl ze
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zdravotních důvodů kandidovat, ale protože hrozila
státní krize, tak se Masaryk se svou volbou smířil.
Masarykovi bylo tehdy 84 let, na jedno oko byl
slepý a po záchvatu mrtvice viděl špatně i na oko
druhé. Proti němu byl postaven jediný kandidát za
KSČ, Klement Gottwald. Komunisté rušili obřad
skandováním: „Ne Masaryk, ale Lenin!“ Masaryk
získal nejvíce hlasů za svou kariéru, hlasovalo pro
něj 327 poslanců a senátorů. Gottwald získal
38 hlasů, pouze 53 lístků bylo prázdných. 31. října
v roce 1935 přijal Masaryk v Lánech Beneše
a znova jej doporučil jako svého nástupce
a probrali spolu otázku - Masarykovu rezignaci.
Beneš sdělil, že vnitropolitické poměry zatím tomu
nenapovídají, ať s rezignací počká. V té době
nebyla jednota v agrární straně, zda by volili
Beneše, protože agrárníci měli svého kandidáta
profesora Němce. Když profesor Němec pochopil,
že by jej nemuseli volit všichni agrárníci, tak se své
kandidatury na prezidenta vzdal. Beneš se stal
jediným kandidátem vládní koalice. Při jeho volbě
bylo odevzdáno 440 platných hlasovacích lístků.
Beneš dostal 340 hlasů, 24 volitelů hlasovalo pro
Němce.
30. září roku 1938 se v Mnichově sešli zástupci
čtyř mocností. Za Velkou Británii Chamberlain, za
Francii Daladier, za Itálii Mussolini a za Německo
Hitler. Za Československou republiku tam byli
Masařík a Mastný, ale k jednání nebyli připuštěni.
V Mnichově
se
dohodlo,
že
k zachování
evropského míru, budou pohraniční území
obývané převážně Němci, přičleněno k velkému
Německu. Velmoci vyhověli plánu Adolfa Hitlera
k postupnému ovládnutí Evropy. Mezinárodní
politika, opírající se o Benešovu politiku
zahraničních věcí, náhle dostala trhliny a vzala za
své. Eduard Beneš abdikoval.
Když se dozvídali agrárníci z tisku o okupačních
pásmech, tak to bylo pro ně smutné čtení.
Předseda Beran hned 2. listopadu přednesl na
předsednictvu strany projev k obrodě národního
života a cílem bylo vybudování tří státních kmenů
Čechů, Slováků a Rusínů. Současně sdělil, že se
rýsuje velká Strana národní jednoty – státní strana
čistého činorodého nacionalismu, jež budou páteří
státu, uplatní se v ní i mladí lidé, pro něž se nový
stát buduje. 22. listopadu 1938 se sešli zástupci
stran, agrární, větší část národních socialistů,
Čs.
živnstensko–obchodnická
strana
středostavovská, strana Národního sjednocení
a Čs. staranou lidovou v Čechách. K nim se
připojila Národní liga Československá a Národní
obec fašistická a později do ní vstoupili moravští
lidovci. Strana dostala název Strana národní
jednoty – SNJ. Jejím předsedou byl zvolen Rudolf
Beran. SNJ bude stranou autoritativní demokracie,
tvrdá
k tomu,
co
zklamalo
a
oslabilo
Československou republiku. Nejsilnější strana
agrární se v Československu stala minulostí.
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30. listopadu 1938 byl třetím prezidentem
Československé republiky zvolen Emil Hácha.
Hned na to byl 1. prosince 1938 zvolen předsedou
vlády Rudolf Beran. Německé tlaky na
Československou
republiku
stále
sílily
a v Německu se připravovalo řešení k zničení
Československé republiky. 14. března 1939 byl
v Bratislavě vyhlášen Slovenský stát, a 21. června
vyhlásil svou ústavu. 16. března 1939 byl vyhlášen
protektorát Čechy a Morava. Okupací a anexí
okupovaného
území
Německo
porušilo
Mnichovskou dohodu, kterou samo uzavřelo.
Území Čech a Moravy mělo mít samosprávu, která
musela být v souladu s politickými, vojenskými
a hospodářskými potřebami Německa. Hned po
vyhlášení protektorátu bylo v Čechách a na
Moravě zřízeno Národní souručenství, jako jediné
povolené politické hnutí. 5. června 1939 nastoupil
do úřadu Říšského protektora Konstantin von
Neurath. Rudolf Beran byl zapojen do
protiněmeckého hnutí Obrany národa a vedle toho
podporoval finančně dalších osm hnutí. Odbojová
činnost předsedy Berana nemohla uniknout
pozornosti okupantů a 7. května 1941 byl ve svém
bytě zatčen gestapem. 13 měsíců strávil ve vazbě
a 25. června si vyslechl rozsudek. Obžalovaný
Beran se odsuzuje pro napomáhání k velezradě
a k nadržování nepříteli k deseti rokům káznice
a k peněžitému trestu 100 000 říšských marek. Do
toho trestu se mu započítává 13 měsíců
vyšetřovací vazby. Občanská práva se mu
odebírají na dobu 10 let.
Prezident Beneš ještě v Anglii počítal s tím, že
by se agrární strana mohla zachovat. Agrárníků se
ale neměl kdo zastat, protože jediným agrárníkem
v Anglii byl Slovák dr. Milan Hodža, který měl na
Slovensku mezi agrárníky zásadní slovo. Byl tam
také člen agrární strany ve funkci ministra financí
Ladislav
Feierabend,
ale
ten
byl
spíš
národohospodář. Hlavně Hodžovi bylo vyčítáno, že
v roce 1935 se nezasadil o zvolení Beneše
prezidentem, kdy proti Benešovi postavila agrární
strana svého kandidáta profesora Němce, kterého
nakonec z prezidentské kandidatury stáhla. Hodža
se netěšil ani na Benešově přízni, protože mu
vyčítal prosovětskou orientaci. Hodža se v té době
léčil v Americe na Floridě, kde nakonec zemřel.
Vše nakonec vyřešila Benešova cesta do Moskvy,
kde byl dohodnut tzv. Košický vládní program,
a tím byla Agrární strana zakázána. Povoleny byly
Košickým vládním programem pouze strany
Národní fronty, mezi které patřily:
Československá sociální demokracie.
Demokratická strana.
Komunistická strana Československa.
Československá strana národně sociální.
Československá strana lidová.
Československo slavilo konec války a Beran
hostil dva velitele americké armády, kteří
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osvobodili jihozápadní Čechy, když si pro něho
14. května 1945 policie přišla. Nabízenou ochranu
Američanů odmítl. Byl přesvědčen, že nespáchal
nic, z čeho by se musel zodpovídat. Již v červnu
1945
bylo
hospodářství
Rudolfa
Berana
v Pracejovicích u Strakonic vyvlastněno. Svůj
projev tam přednesl ministr zemědělství Július
Ďuriš. 1. poválečné parlamentní volby proběhly již
v režii komunistů, kteří volby vyhráli v Čechách
a na Moravě se ziskem 40,2 %, ale na Slovensku
dostali komunisté 30,5%
Beran byl ve vyšetřovací vazbě až do dubna
1947, kdy byl souzen. Na lavici obžalovaných
seděl hlavně Beran a předseda 1. proněmecké
vlády generál Syrový. Nálada v republice byla
taková, že někdo musel nést vinu za Mnichov.
Prezident Hácha ve vězení zemřel, předsedu
vlády generála Eliáše zastřelilo gestapo a jediní
kdo mohl stát před soudem byly Rudolf Beran
a generál Syrový. Beran i generál Syrový si
vyslechli rozsudek 20 let těžkého žaláře.
Od Beneše nikdy nezaznělo k Beranovi slůvko
politování. Beneš byl pro mnohé symbolem
demokracie a nositel masarykovské tradice.
Nakonec se stal prezidentem bez moci, ale
i symbolem politické bezmoci. V exilu se rozšířil
názor, že Rudolf Beran se stal obětí politické msty
prezidenta Beneše a komunistů za prezidentskou
volbu v roce 1935. A takový názor vesměs přijali
i bývalí agrárníci, kteří zůstali v komunistickém
Československu.
Někdejší ministerský předseda Beran zemřel
28. února 1954, podle údajů na srdeční slabost.
Rudolfu Beranovi by trest vypršel až 19. května
1965. Hrob agrárního předsedy Rudolfa Berana na
vězeňském hřbitově v Leopoldově, situovaný mimo
objekt pevnosti, ležel na pustém místě ve štěrku,
zarostlém plevelem. Tam byl vykopán hrob, a do
něj byl agrární předseda Rudolf Beran pohřben.

Hrob Rudolfa Berana označený jeho jménem
v roce 1968
Hrob byl označen kůlem s číslem. Hroby na
vězeňském hřbitově směly být označeny jmény až
v roce 1968. To netrvalo dlouho. V době

normalizace nesměla být po zemřelých vězních
žádná památka, a tak hřbitov přestal existovat.
Buldozer srovnal hřbitov se zemí.
Na závěr: Představil jsem politickou stranu,
která se významně podílela na rozvoji Českého
a potom Československého venkova. A ruku na
srdce – není v hrobě Rudolfa Berana také
pohřbena myšlenka agrarismu, o které tolik
Antonín Švehla usiloval? Agrarismus, vyznačující
se láskou k půdě, přetrvává věky.
Okolnosti k agrární straně z první republiky mi
jsou známé a v textu uvedené. Po druhé světové
válce byla Agrární strana Košickým vládním
programem zakázána. O její zavedení do
Košického vládního programu se hlavně zasloužil
Dr. Ladislav Feierabend. Bez úspěchu.
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Ladislav Matoušek

VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Za
jejich začátek se dá považovat již 40denní postní
doba, která začíná na Popeleční středu. Další
významné dny v tomto období jsou týden před
Velikonoční nedělí, kdy křesťané slaví vzkříšení
Ježíše.
Velikonoce jsou obdobím lidových tradic
a zvyků, z nichž některé mají své kořeny až
v pohanských dobách.
Samotným velikonočním svátkům předchází
svatý nebo pašijový týden, který připomíná vrchol
Ježíšova života – jeho smrt a vzkříšení.
Jednotlivé dny ve svatém týdnu mají své
zvláštní pojmenování a k nim se pojí i jednotlivé
tradice. V dnešní době se dodržují ve většině rodin
pouze některé: úklid spojený s výzdobou domovů
a zahrad, pečení a vaření dle tradice je
samozřejmé. Peče se beránek jako symbol čistoty
a oběti, mazanec symbolizující slunce, tedy život,
je pak kulatý s křížkem uprostřed. Zadělávat na ně
se mělo na Bílou sobotu. Jidáše se pekly na
Škaredou středu a měly mít tvar válečku
symbolizující provaz, na kterém se Jidáš, dle
křesťanského výkladu, oběsil.
Jednotlivé dny ve Svatém týdnu mají zvláštní
pojmenování:

Škaredá středa: podle tradice by se neměli na
sebe lidé škaredit a mračit, aby jim to nezůstalo po
všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek: toho dne zaznějí kostelní zvony
naposledy. Umlknou až do Bílé soboty. Dle pověsti
odlétají do Říma. Tento den by se měla jíst jen
zelená strava, aby byl člověk zdráv po celý další
rok.
Velký pátek: je dnem smutku a dnem ukřižování
Ježíše Krista. Velký pátek je i dnem půstu
a střídmosti.
Bílá sobota: Den pobytu Krista v hrobě. Nekonají
se žádné bohoslužby. Tento den je také
znamením velkého úklidu a bílení. Přichází Velká
noc, kdy ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých,
a nastává Boží hod velikonoční
Neděle - Boží hod velikonoční: zmrtvýchvstání
Ježíše Krista - je pro všechny křesťany
nejdůležitější a nejslavnostnější den v roce,
významnější než Vánoce. V kostelech se konají
slavnostní bohoslužby, doma se hoduje.
Velikonoční pondělí: pomlázka, malovaná vajíčka.
Mládenci od samého rána chodí za děvčaty, aby je
vyšlehali, vyhnali z nich nemoci i zimu tak, aby
byla zdravá a měla hodně dětí.
Navrátilovi

DOTAZNÍK
Před nedávnou dobou jsem si dovolila oslovit
s prosbou o odpověď na několik níže uvedených
otázek představitele obcí: Bačalky, Rabakov,
Řitonice, Veselice a Petkovy. Důvodem, proč byly
otázky pokládány, byl můj záměr připravit pro
Zpravodaj Veselice a zejména pro jeho čtenáře
přehled odpovědí představitelů několika okolních
obcí s cílem informovat čtenáře a možná
i poskytnout motivaci ke vzájemné inspiraci.

Otázky, které byly položeny:
1. Na co jste za uplynulé volební období
z činnosti zastupitelstva obce hrdí?
2. Co vám naopak nevyšlo?
3. Jaké jste využili dotace a za jakým
účelem (včetně dotační podpory v období
COVID)?
4. Vedete obecní kroniku písemně nebo
elektronicky;
mohu
získat
náhled
posledního zápisu?
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5. Je současná podoba záznamů v kronice
veřejně dostupná na webu a je významně
ovlivněna podmínkami GDPR?
Dlužno říci, že časový prostor pro reakci
starostů na zaslanou prosbu byl krátký, dva
týdny. Nikomu jsem nedávala zvýhodňující
podmínky, např. telefonickou výzvou k odpovědi;
nečekala jsem rozsáhlá slohová cvičení, pro
čtenáře by jistě bylo zajímavé jen stručné
nahlédnutí, co v okolních obcích považují za
úspěch, či kam směřují.
První, téměř okamžitá reakce, přišla
z Rabakova, pan starosta navrhl osobní setkání,
bohužel společný vhodný termín neúprosně
spadá až do období po uzávěrce tohoto
Zpravodaje. Nevadí, i tak nabídku na setkání
ráda přijímám, neboť se domnívám, že může být
v mnohém inspirující pro některý z dalších
příspěvků. Druhá odpověď přišla od pana
starosty z Veselice, odpovědi jsou uvedeny níže
a panu starostovi moc děkuji. U starostů z Petkov
a Bačalek se mohu shovívavě domnívat, že
nereagovali snad proto, že mé oslovení pro ně
mohlo nabývat významu spamu, protože se
osobně neznáme. Jiná situace je v Řitonicích,
kde mne paní starostka osobně zná, a přesto
nepřišla žádná odpověď, hodně mě to mrzí,
očekávala jsem, že právě období před
komunálními volbami je tím údobím, kdy je třeba
vyzvednout, co se podařilo a kam by obec mohla
dále směřovat.
Odpovědi na dotazy – Veselice:
1. Podařilo se uskutečnit opravu některých
místních komunikací, s dalšími se počítá
letos
smlouva
o
dílo
je
před

podepsáním, oprava
hasičského
vozu
CAS 25, oprava hasičské stříkačky.
2. Nepodařilo se nám, přes značné několikaleté
úsilí, získat budovu váhy, která je
pozůstatkem JZD Mír Březno. Stavba stojí na
pozemku ve vlastnictví obce a chátrá. Obec
zde plánuje postavit novou autobusovou
čekárnu.
3. Dosud jsme dotace nevyužili. Nyní čekáme
na rozhodnutí MMR ČR ohledně dotace na
opravu místních komunikací.
4. Kronika je vedena v písemné podobě.
Současná podoba záznamů v kronice veřejně
dostupná není.
Dovětek otázky č. 4 „Mohu získat náhled
posledního zápisu?“ a otázka č. 5 byly vlastně na
počátku výše rozeslaného dotazníku. V lednu
letošního roku jsem se totiž v Řitonicích zajímala
o nahlédnutí do kroniky. Protože se o tuto oblast
řadu let zajímám, chtěla jsem vidět promítnutí
GDPR a současnou podobu vedení kroniky za
roky 2019 a 2020. Nepochodila jsem.
K nahlédnutí byl pouze poslední záznam
z dubna 2019. Ve svém důsledku tím inspirujícím
právě pro řitonické by mohla být odpověď
rabakovského starosty: Kronika je zde vedena
elektronicky a můžete si ji prohlédnout na
webových stránkách: https://rabakov.cz/obecnikronika/.
Původní záměr dotazníku poskytnout motivaci ke
vzájemné inspiraci mezi obcemi sice nevyšel,
nicméně domnívám se, že cíl informovat čtenáře
naplněn byl.
Jaroslava Vávrová

… A LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO
Několik zábavných rad pro pověrčivé cestovatele:
Jakmile
vyjdete
z domu,
vzhlédněte
k obloze. Uvidíte-li hejno ptáků, nebo alespoň
jednoho jak letí od vás doprava, cesta bude
dobrá. Letí-li doleva, raději si dejte pozor
Letíte-li na dovolenou letadlem, bylo by
dobré vědět, zda-li posádka před letem

vyprázdnila obsah kapes a položila ho na zem.
Podle pověry kolující mezi letci to přináší letu
štěstí a dobrý průběh.
Zamýšlíte-li jet lodí, nikdy při jejím odjezdu
nepískejte nebo nezpívejte. Přivoláte tím bouři.

Pranostiky:
Červenec:
Lidé se radují létu a včely kvetu.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu
(18. červenec)

Srpen:
Na svatého Vavřince slunečnost vína hojnost
(10. srpen)
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho
zelená (18. srpen)
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Bílý kůň – jeden letní večer u moře
Milí čtenáři,
ještě než se rozjedete na dovolenou či
prázdniny, ráda bych se s vámi podělila o jeden
svůj starý zážitek z letní dovolené u moře. Nikdy
na něj nezapomenu a přála bych každému, aby
prožil pro něho stejně krásný příběh jako já.
Před lety jsem byla na dovolené v přístavním
městě Zadaru. Jednoho večera jsem si vyšla na
pláž a jen tak se natáhla do písku, dívala se na
hvězdy a poslouchala šumění moře,
Najednou nade mnou něco zafunělo a k mé
tváři se shora sklonila hlava bílého koně.
Z podhledu mi připadala obrovská. Hrozně jsem
se lekla a bála jsem se pohnout, aby mě snad
nepošlapal nebo nekousl. A tak jsem se
zatajeným dechem nehybně ležela a kůň se ke

mně skláněl a díval se na mě. Měl takový pokojný
moudrý pohled. Skoro jako by mi chtěl něco říct.
Nevím, jak dlouho to trvalo, úplně jsem ztratila
pojem o čase.
Náhle se kůň prudce otočil a odběhl. Posadila
jsem se a dívala se za ním. Hnal se pláží po čáře
příboje, skákal a dováděl ve zpěněných vlnách,
rozbíjel jejich vrcholky kopyty a všude kolem něj
létalo plno stříbrných kapek. Jeho bílá hříva vlála
a přímo zářila v měsíčním světle.
Ještě dlouho po tom, co kůň zmizel v dálce,
jsem se dívala na nekonečnou mořskou pláň
a vůbec se mi nechtělo vrátit se do hotelu. Ten
obraz mi nikdy nevymizí z paměti stejně jako
tehdejší skvělá dovolená.
Ivana Sůsová

Kalendář akcí u nás i v okolí
1. - 30. 6. Městská knihovna Dolní Bousov
Výstava fotografií ,,Oko draka“

2. - 9. 7. Šrámkova Sobotka.
Aktuální informace o programu na stránce
www.sramkovasobotka.cz.

10. 6. Noc kostelů - Vlčí Pole. Koncert v kostele
sv. Šimona a Judy ve Vlčím Poli. Začátek v
18,00 hodin, vstupné dobrovolné.

9. 7. v Bystřici - setkání dechových hudeb.
Začátek od 13,30 hodin.

10. 6. Noc kostelů - Dolní Bousov. Program
v kostele sv. Kateřiny: hudební vystoupení žáků
1. stupně ZŠ DB. Komentovaná prohlídka
kostela. Koncert hudební školy DB a možnost
samostatné prohlídky kostela za doprovodu farní
Scholy. Začátek v 18,00 hodin

9. 7. Na mlýně ve Střehomi - 5. ročník
kulturně-hudebního festivalu MLÝNSKÁ KOLA
2022. Od 15 hodin.

10. 6. Noc kostelů - Řitonice. Všem přátelům,
známým a příznivcům rekonstrukce kostela sv.
Štěpána v Řitonicích s radostí oznamujeme, že
kostel bude otevřen pro veřejnost od 17 hodin,
v 18.00 hod začne koncert folkového dua Brigita
& Štěpán.

30. 7. Turnaj ve stolním tenisu Veselice.
Doufejme, že situace i počasí nám bude přát
a sejdeme se opět v hojném počtu na naší již
tradiční akci.

23. 7. Jubilejní 10. Neckyáda. Akce pro celou
rodinu u rybníku Pískovák v Dolním Bousově.

6. 8. Bechovské Hodgepodge. Členové
bechovského SDH si dovolují pozvat na již
tradiční speciální soutěž, v níž si družstva mužů
i žen budou losovat své posty až na startovní
čáře. Uskuteční se v novém sportovním areálu
na Svobodíně.

11. 6. Sportovní areál Libáň - Dětský den
v Libáni - začátek od 10.00 hodin.
Vystoupí Štístko a Poupěnka.
18. 6. Dětský den na Rachvalách. Dětský den
ve spolupráci s AMK Dolní Bousov proběhne na
závodišti Rachvala.

13. 8. Autokros - Mezinárodní mistrovství
Holandska na závodišti Rachvala.
19. 8. Benefiční koncert Řitonice. V období
letních prázdnin připravujeme, stejně jako
v loňském roce, letní koncertní páteční
odpoledne. Vystoupí interpreti: Bára Poláková
s kapelou, Kapela NEREZ, Ondřej Ruml. Místem
konání bude nádvoří u kostela. Bohaté
občerstvení bude zajištěno.

19. 6. Dům kultury Libáň - 1. lekce základního
kurzu tance a společenské výchovy pro
mládež – pořádá Město Libáň. Více informací na
www.mestoliban.cz.
24. 6. Fichtl MAZEC 24 hodin na závodišti
Rachvala v Dolním Bousově.
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16. 10. Kostel sv. Ducha Libáň 22. ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny
2022 – vokální soubor GENTLEMEN SINGERS.
Od 15 hodin.

Těšíme se na setkání s vámi, rádi vám
předvedeme, že práce na obnově kostela
pokračují a jsou i do budoucna plánovány.
Září Cyklovýlet. Na první polovinu září se pro malé
i velké příznivce cyklistiky zamýšlí opět
zorganizovat
cyklovýlet
po
krásných
místech našeho okolí (pro upřesnění termínu
sledujte obecní vývěsky).

22. 10. Dům kultury Libáň - 22. ročník
hudebního festivalu Foerstrovy dny 2022 pocta ZUZANĚ NAVAROVÉ – zpěv PETRA
BÍLKOVÁ. Od 19 hodin.

4. 9. Dům kultury Libáň - Travesti show
skupiny Techtle Mechtle a Kočky s kabaretem
Šulin růž. Od 17 hodin.

5. 11. Dům kultury Libáň - 22. ročník hudebního
festivalu Foerstrovy dny 2022 - SHADOW
QUARTET. Od 19 hodin.

10. 9. Sraz veteránů Domousnice. Srdečně vás
zveme na 3. ročník srazu veteránů.

18. 11. Dům kultury Libáň - 22. ročník
hudebního festivalu Foerstrovy dny 2022 Městské divadlo Mladá Boleslav NOVECENTO
(1900). Od 19 hodin.

20. 9. Dům kultury Libáň - přednáška
Mgr. JOSEFA MATOUŠKA. Od 18 hodin.

25. 11. náměstí Svobody v Libáni - slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu s vystoupením
zpěvačky RADKY FIŠAROVÉ. Od 17 hodin.

24. 9. Vinobraní Domousnice. Zveme všechny
srdečně na další ročník vinobraní, které se bude
konat již tradičně u nás na zámku
v Domousnicích. Těšíme se na vás.

10. 12. - Dům kultury Libáň - Travesti show
skupiny Techtle Mechtle a Kočky s pořadem
Vánoční show. Od19 hodin.
Zpracovala
Marcela Šafránková
Alena Truhanová

1. 10. Dům kultury Libáň - 22. ročník
hudebního festivalu Foerstrovy dny 2022 –
komorní
soubor BAROCCO
SEMPRE
GIOVANE – housle Jiří Vodička. Od 19 hodin.

Nádherné léto, plné sluníčka a modré
oblohy, plné usměvavých tváří.
Léto, které bude úplně podle vašich
představ a přání přeje
redakční rada
a zastupitelstvo obce
Zpravodaj Veselice vydává Zastupitelstvo obce Veselice. Redakční rada pracuje ve složení: předsedkyně: Ing. Alena Truhanová,
členové: J. Bulířová, F. Navrátil, F. Pažout, M. Pažout, Z. Poláková, Mgr. I. Sůsová, M. Šafránková, J. Šoltys. Zpravodaj vychází dvakrát ročně
a je dodáván zdarma. Za obsah článků odpovídají autoři. Prosíme o zasílání případných návrhů, připomínek a finančních příspěvků na adresu:
M. Šafránková, Veselice 8, 294 04 Dolní Bousov. Finanční příspěvky lze posílat i na účet č. 670100-2210595734/6210, vedený u mBank.
Redakční radu můžete kontaktovat elektronicky na adrese: zpravodaj.veselice@centrum.cz. Archiv všech čísel Zpravodaje je dostupný na
webových stránkách obce: www.veselice.e-obec.cz. Vydávání časopisu povoleno dokumentem Ministerstva kultury ČR event.
č.: MK-ČR-E1844
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