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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
opět je před námi další konec roku 2010 a také konec dalšího desetiletí. A s ním také vychází další vydání Zpravodaje Veselice v pořadí už 35. číslo. Za celkový život Zpravodaje je třeba poděkovat redakční radě pod vedením pana
Ing. Jiřího Campra.
Děkuji touto cestou za celé zastupitelstvo také všem občanům, kteří přišli k volbám a dali důvěru novému zastupitelstvu.
Nové zastupitelstvo se některým z Vás možná zdá, že je to zase stejné, že nebylo asi z čeho vybírat, že se nevolí žádná
strana. Jisté však je, že každý občan z Veselice měl možnost podání své kandidatury. Moji povinností, jako starosty, bylo
zajistit potřebný počet kandidátů pro možnost uskutečnění voleb.
Znovu touto cestou chci upozornit všechny občany na to, že je možnost zasedat a pracovat v redakční radě, nebo se stát
dopisovatelem dalších vydání Zpravodaje.
Na závěr Vám Všem přeji do Nového roku hodně zdraví, štěstí, dobré pohody a krásné prožití Vánoc
v kruhu svých rodin a dobrých přátel.
Za Obecní zastupitelstvo
Pažout Miroslav - starosta obce

INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA 1-9/2010
ROZPOČET A PLNĚNÍ ROZPOČTU 1. – 9. 2010

TŘÍDA

1

2

5
6

SKUTEČNOST

195 000,00
210 000,00
285 000,00
380 000,00
65 000,00
1 500,00
175 000,00
45 000,00
195 000,00
(upravený)

131 703,82
312 957,70
187 152,51
302 374,35
50 653,00
1 375,00
127 557,00
46 730,00

67,5
149,0
65,7
79,6
77,9
91,7
72,9
103,6

205 896,00

105,6

1 665 400,00

1 456 031,25

87,4

120 000,00
112 000,00
710 000,00
45 000,00
50 000,00
90 000,00
42 660,00
(upravený)
157 000,00
170 300,00
(upravený)

119 280,00
81 043,00
63 022,00
38 441,00
24 018,00
44 671,00

99,4
72,4
8,9
85,4
48,0
49,6

21 345,00

55,4

95 568,00

60,9

169 091,57

99,3

679 716,57

42,4

PLNĚNÍ

PŘÍJMY (vybrané položky)
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Likvidace TKO – poplatky
Poplatek ze psů
Daň z nemovitosti
Vodné
Prodej dřeva

SK.

%

ROZPOČET

PŘÍJMY CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)
VÝDAJE
Těžba dřeva
Pitná voda
Kanalizace
Školy – příspěvek na provoz
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz TKO
PO – dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
VÝDAJE CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)

1 602 215,00

V letošním
roce jsme
opětjsme
počítali
s vysokými
na výstavbu
kanalizace,
která všakkanalizace,
dosud nebylakterá
realizována.
V letošním
roce
opět
počítalináklady
s vysokými
náklady
na výstavbu

však dosud nebyla realizována.
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V OBCI A OBSAZENÍ FUNKCÍ
Počet zapsaných voličů byl 103
Voleb se zúčastnilo 62 obyvatel obce, tj. 60,19 % zapsaných voličů
Zvolení členové zastupitelstva obce:
Miroslav Pažout		
51 hlasů
Marcela Šafránková
50 hlasů
Jakub Runčík		
47 hlasů
Miroslav Bulíř		
39 hlasů
Pavel Cidlina		
38 hlasů
František Bucek		
30 hlasů
Jaromír Ďoubalík
29 hlasů
Na prvním zasedání Zastupitelstva byl starostou obce zvolen Miroslav Pažout, místostarostou František Bucek, pokladník
Marcela Šafránková, zapisovatel Jakub Runčík.
Novému zastupitelstvu obce přejeme úspěšné funkční období.

Redakční rada

STAV PŘÍPRAVY VÝSTAVBY OBECNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V posledním vydání Zpravodaje jste se dočetli o průběhu příprav územního rozhodnutí pro stavbu domovních
kanalizačních přípojek. Stavební úřad v Dolním Bousově vydal veřejnou vyhláškou oznámení zahájení územního řízení
a nařízení veřejného ústního jednání se schůzkou v kanceláři Obecního úřadu Veselice, která se konala 23.9. 2010.
Na této schůzce byli přítomní seznámeni s projektovou dokumentací. Pracovníkem stavebního úřadu byly zodpovězeny
dotazy ke stavbě samotné, jak hlavního řadu, tak výtlaky z čerpacích stanic od jednotlivých nemovitostí. Dne 30.9.2010
vydal Stavební úřad veřejnou vyhláškou územní rozhodnutí o umístění stavby (výtlaky z čerpacích stanic). V současné
době se připravuje podání žádosti o stavební povolení hlavního kanalizačního řadu a domovních přípojek. Ještě zbývá
potvrzení několika správců sítí a tato žádost může být podána.
Toto pro nás zajišťuje projektant Ing. Ivan Fiala - Projekty Praha.
Ještě nás čeká zajištění potřebných financí a výběr dodavatele stavby.
Miroslav Pažout
starosta obce

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2009
Rok 2010 někteří naši hasiči zahájili již 1.1.2010 svou účastí na 2.ročníku novoročního pochodu po okolí Veselice.
Účast na pěkném novoročním pochodu byla vyšší než v předcházejícím prvním ročníku.
V únoru jsme pořádali Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů ve Veselické hospůdce. Na valné hromadě
jsme zhodnotili výsledky a činnost v uplynulém roce a naplánovali činnost na rok 2010. Po gulášovém občerstvení
z kuchařské dílny Jany Buckové probíhala volná zábava za přispění hudební produkce p. Bohatého.
Koncem února se konala také Výroční valná hromada okrsku v hospodě v Ledcích.
Zúčastnili se jej zástupci jednotlivých sborů našeho okrsku.
V březnu jsme dle potřeby obce prováděli prořez stromů na místním hřbitově s následným úklidem větví. V dubnu jsme
připravovali hasičskou cisternu na technickou prohlídku, která dopadla dobře.
Ve dnech 21. až 22.5. proběhlo v obci Borovice školení velitelů družstev a strojníků, jež bylo zakončeno závěrečnou
zkouškou. Z našeho sboru se tohoto školení zúčastnili dva velitelé družstva a dva strojníci a všichni závěrečnou zkoušku
úspěšně složili.
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Počátkem června jsme zakoupili dva kusy nových savic, neboť ty předchozí byly již děravé. Poté jsme připravovali
techniku a hasiče na hasičské soutěže.
Dne 19.června se konala Okrsková hasičská soutěž v Řitonicích při příležitosti 120.výročí založení sboru Řitonice.
Náš sbor vyslal do soutěže dvě družstva mužů a družstvo žen. Ženy skončily v celkovém hodnocení na druhém místě
za ženami domácích Řitonic. V soutěži mužů zvítězilo družstvo z Ledec před Skyšicemi a družstvem Veselice II. Naše
druhé družstvo Veselice I. skončilo s malým odstupem na pátém místě. Součástí soutěže byla též výstava vojenské
techniky, přičemž některé stroje byly předvedeny v činnosti.
Hned za týden, dne 26.června se naše družstva žen a mužů Veselice II. zúčastnily soutěže v netradičním požárním útoku
na Dobšině za účasti vysoké konkurence 18 sborů z celého okresu. Oběma našim sestavám se příliš nedařilo a skončili
v poli poražených. Musím se zde zmínit těž o precizní organizaci této soutěže, kterou dobrovolní hasiči v Dobšině–Kamenici uspořádali.
Dne 4.9. jsme odjeli na hasičskou soutěž do Ledec ve složení jednoho družstva žen a mužů Veselice II. Obě družstva si
z tohoto hasičského klání odvezli shodně třetí místa. Soutěže se zúčastnily sbory z okresů Mladá Boleslav a Nymburk.
Dne 27.8.2010 v 17 hodin starosta obce vyhlásil cvičný poplach pro SDH Veselice s výjezdem techniky. Po výjezdu
k cvičnému požářišti byl požár hašen dvěma způsoby a to tak, že jedna skupina prováděla hašení přímo z vodovodního
řadu a druhá skupina dopravovala vodu stříkačkou a hadicemi z rybníka. Po skončení nácviku a úklidu techniky jsme
poseděli a opékali vuřty před Obecním úřadem. Zástupci našeho sboru se též zúčastnily všech okrskových schůzí a starosta sboru Miloslav Bulíř také všech okresních hasičských schůzí.
Dále se také hasiči podíleli na různých společenských, sportovních a kulturních akcích, které proběhly v tomto roce a to
jako organizátoři nebo jako účastníci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hasičům za reprezentaci obce na soutěžích a za práci ve sboru, kterou vykonávají
ve svém volném čase. Do Nového roku 2011 přeji všem hasičkám, hasičům, našim příznivcům a všem občanům hodně
zdraví, spokojenosti, dobré nálady a stálé pohody .

František Pažout

STOLETÉ VÝROČÍ ŠKOLY V DOLNÍM BOUSOVĚ
Většina občanů naší obce, jejich děti a vnoučata, navštěvovala anebo v současnosti navštěvuje školu v Dolním
Bousově.
V letošním roce uplyne 100 let od ukončení stavby vícetřídní obecné školy a 80 let od přístavby měšťanské osmitřídní
školy. Tímto článkem se snažíme ukázat na důležitou roli této školy pro zvyšování vzdělanosti dětí na Dolnobousovsku.
Zároveň chceme zvýraznit také obrovské obtíže, které její výstavbu doprovázely.
V roce 1791 byla v Dolním Bousově, v blízkosti kostela sv. Kateřiny, zřízena jednotřídní škola. Vyučovací jazyk byl
český. Postupně byla dřevěná budova rozšířena na dvoutřídní a v roce 1860 na trojtřídní. V těchto letech měl Dolní
Bousov 208 domů a 1419 obyvatel. Škola potřebám počtu dětí i učitelů nevyhovovala.
V roce 1861 ve městě vznikl rozsáhlý požár, který způsobil velké škody na majetku.
Shořelo 12 obytných domů a též dřevěná budova školy. Vyučování dětí město muselo řešit nouzově v budově radnice a v dalších objektech. Tato obtížná situace ve výuce dětí trvala přes 30 roků, především v důsledku nedostatku
finančních prostředků. V roce 1893 město odkoupilo domy č.17, 74 a 75 i s pozemky a po jejich demolici zde plánovalo
výstavbu vícetřídní obecné školy. Stavbu zdržovaly výhrady některých obcí, především Rohacka a Vlčího Pole. Odmítaly
spolufinancování stavby školy. Nouzové vyučování dětí přetrvávalo a stalo se obrovským problémem v dalších 10 letech.
Spory pomohlo vyřešit až osobní jednání ředitele cukrovaru, zemského poslance ing. Maštálky. Dne 16. září 1910 byla
pak stavba vícetřídní obecné školy dokončena. Budova měla dvě poschodí a pozemek pro tělesnou výchovu. V přízemí
byly byty pro učitele a v 1. a 2. poschodí byly třídy pro vyučování dětí od 1.do 5.ročníku.
Po vzniku I. Československé republiky byla v roce 1920 pro zvýšení vzdělanosti uzákoněna osmiletá povinná školní
docházka. Jednotřídní školy v některých okolních obcích nebyly schopné výuku dětí zabezpečit. V roce 1922 dostalo
město Dolní Bousov od ministerstva školství povolení k přístavbě školy a jejímu rozšíření na 8.třídní Měšťanskou školu.
Po dlouhých jednáních o způsobu financování a odkoupení pozemků, byla v roce 1924 vypsána veřejná soutěž na projekt stavby. Vítězem se stal návrh stavitele J. Nekvasila z Jičína. Výstavbu opět zdržovala jednání o spolufinancování
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s okolními obcemi. Teprve až 11.3.1929 byla přístavba školy zahájena a v prosinci 1930 slavnostně ukončena. Celkové
finanční náklady byly na tehdejší dobu vy-soké, přesahovaly 1,870.000 Kč. Budova celé školy, včetně rekonstrukce
původní vícetřídní Obecné školy, splňovala ty nejnáročnější podmínky. Měla elektrické i vodovodní rozvody, kotelnu
a ústřední vytápění. Plně bylo zabezpečeno vyučování dětí od 1. ročníku až do 8. třídy a později až do 9. třídy. Učebny
byly dobře vybavené, v budově byla kreslírna, tělocvična a kabinety na pomůcky pro výuku, ředitelna a v přízemí také
byt pro školníka.
Dolnobousovská škola se stala důstojným stánkem pro výuku a výchovu dětí a je tomu tak i v současnosti. Každý její
žák, na roky v ní strávené, určitě rád a stále vzpomíná.
Neměli bychom také zapomenout na starosty a radní města Dolního Bousova, kteří měli velkou zásluhu na prosazení
a uskutečněn tak potřebné a finančně velice náročné stavby.
Rudolf Dufek
(V článku jsou využity údaje Městského úřadu Dolní Bousov z knihy vydané k 400letému výročí povýšení na město)

PTACTVO NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ
Ořešník kopinatý (Nucifraga caryocatactes)
Ořešník kropenatý je pták velký jako sojka, dlouhý 32 cm. Je tmavě hnědý a kromě
horní části hlavy je celý bíle kropenatý. Na konci ocasu má bílou pásku.
V době hnízdění žije velice skrytě, zpravidla schován ve smrkovém lese. Mimo
dobu hnízdění je velmi hlasitý, společenský a nijak se neskrývá. U nás žije většinou
v horských oblastech. V posledních třiceti letech však postupně osidluje souvislé
jehličnaté lesy také i v nižších polohách.
Se stavbou svého hnízda, na výslunné straně vysokého a hustého smrku, ořešníci
začínají již začátkem března, kdy na horách ještě leží sníh. Hnízdo je bytelná, teplá
a měkce vystlaná stavba. Na 3-4 vejcích sedí v dubnu 18 dní. Mláďata zůstávají
v hnízdě 21 - 28 dní.
Potravou ořešníka je hlavně hmyz, ale také malé ještěrky, žáby, ptačí vejce, i holátka. Na podzim to jsou pak také lesní
plody a v zimě limbová semena a lískové oříšky a to i v blízkosti lidských obydlí.
Ořešník je pták stálý, nestěhovavý. V některých zimách k nám však, ve větších množstvích, zalétají ořešníci i ze severovýchodní Evropy (sibiřská rasa). V Řitonicích i v celé naší oblasti byli tito ptáci již vícekrát pozorováni.
Můžeme jen doufat, že tento druh krásných a užitečných ptáků se bude v našem kraji více objevovat a bude se těšit
zájmu a ochraně nejen milovníků přírody, ale všech obyvatel.

Josef Antoš – Řitonice

ČERNÁ KRONIKA OBCE
Neznámý pachatel, v mezidobí od 17.7.2010-15 hod. do 24.7.2010-20.15 hod., vnikl v naší obci dírou v plotě, na oplocený pozemek domu č.p. 5 (Dovolovi-Pelikánovi). Pachatel si zde našel žebřík a ten přistavil k oknu ve výšce cca 250 cm.
Z okna pak odstranil skleněnou výplň a vnikl dovnitř budovy, kde pak již měl volný pohyb po celém domě.
Uvnitř domu pak sesbíral náhradní díly k autům, traktorům, motocyklům a k dalším strojům. Všechno naložil do pytlů,
vynesl před dům a tam to zanechal. Došlo tedy k vyloupení věcí z tohoto domu, nedošlo však k jejich zcizení. Hodnota
těchto věcí byla stanovena na částku 26.450 Kč. Škoda na okně byla vyčíslena částkou 500 Kč.
Do doby 8.10.2010 nebyl tento případ objasněn.

Z podkladu od OO Policie ČR Mnichovo Hradiště z 8.10.2010, zpracoval Ing.Jiří Campr
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ZA ZVĚŘÍ NAŠICH POLÍ, LUK A LESŮ
Los evropský (Alces alce)

Tento největší zástupce čeledi jelenovitých se u nás sice běžně nevyskytuje, ale protože
kolem poloviny devadesátých let se sem několik kusů této zvěře zatoulalo, je namístě
Tento největší zástupce čeledi jelenovitých se
se o ní zmínit.
protože kolem poloviny devadesátých let se s
Postavou se Los evropský podobá spíše koni než jelenu. Protáhlou hlavu má zakončenu
je namístě se o ní zmínit.
velkou tlamou, která je zakončena přečnívajícím rozšířeným horním pyskem. Je Postavou
to jeho se Los evropský podobá spíše koni
zakončenu velkou tlamou, která je zakončena
přizpůsobení ke spásání vodních rostlin. Srst je zbarvena šedohnědě, přičemž spodek
pyskem. Je to jeho přizpůsobení ke spásání vo
trupu a nohy jsou světlejší. Dospělý býk může vážit až 560 kg a v kohoutku může
Srstbýt
je zbarvena šedohnědě, přičemž spodek
vysoký až 230 cm. Paroží samců je široce lopatkovité a váží až 20 kg. Losí krávyDospělý
paroží býk může vážit až 560 kg a v kohoutk
Paroží samců je široce lopatkovité a váží až 2
nemají. Říje losů začíná koncem srpna a samci jsou při ní zpravidla velmi agresivní
Říje losů začíná koncem srpna a samci jsou p
a nebezpeční svým sokům i okolí. Březost pak trvá kolem 250 dní. Narozené mládě se pak brzo staví na vlastní nohy
a nebezpeční svým sokům i okolí.
a všude následuje matku, která ho bedlivě střeží.
Březost pak trvá kolem 250 dní. Narozené mlá
Dospělý los, kromě zmíněných vodních rostlin, okusuje také větve dřevin a olupuje
kůru.matku,
Vzpomínám
si, bedlivě
jak
a všudejejich
následuje
která ho
stře
Dospělý
los,
kromě
zmíněných
vodních
rostlin
jsem v dubnu napomínal kočího, že uvázal koně k mladé borovici a ten ji ve značné výši oloupal a poškodil. Když jsem
jejich kůru. Vzpomínám si, jak jsem v dubnu n
Díky
však přišel blíže, podle stop a trusu jsem poznal, že to byl los. Pak jsem se doslechl, že dva mladí
losi krásné
byly viděni přírod
k mladé borovici a ten ji ve značné výši oloupa
na bačalských polích.
Takjsem
zase
za rok
blíže, podle stop a trusu
poznal,
že to na
by
Tito losi přecházejí přes naše území z Polska a putují do jižních Čech, kde na mladí
třeboňsku
je stálá
menší
populace této
losi byly
viděni
na bačalských
polích.
Tito
losi je
přecházejí
přes
naše území
z Polska
zvěře. Bohužel dost těchto poutníků končívá pod koly aut a vlaků. Zkrátka, naše
země
pro tohoto
představitele
vol1.
ročník
třeboňsku je stálá menší
populace
tétoturna
zvěře.
ného a nespoutaného života příliš civilizovaná.
pod koly aut a vlaků. Zkrátka, naše země je pr
nespoutaného života příliš civilizovaná.
Miroslav Konývka - hajný Záhuby

INFORMACE Z NAŠÍ OBCE A OKOLÍ

INFORMACE Z NAŠÍ OBCE A OKOLÍ
Aktivity ve volném čase, aneb co se dělo v obci v letních měsících:

Aktivity ve volném čase, aneb co se dělo v
- Akce mladoboleslavských trampů

Akce mladoboleslavských trampů
Habánův pochod Českým rájem, který se konal v sobotu 29. května 2010
se opět vydařil. Jsem ráda, že letos přibylo milovníků přírody a pěší turistiky a účast byla mnohem větší než v roce loňském. Pochod vedl z Malechovic, od hospody Na pískách, na Trosky, dále pak kolem rybníku Vidlák, kde
jsme poobědvali, až k rybníku Věžák a odtud zpět do Malechovic. Díky krásné
přírodě nás po celou dobu provázela veselá a příjemná nálada.
Tak zase za rok nashledanou!

Třetí srpnovou so
stolním tenise.
Zúčastnilo se jej c
dvou kategoriích

Muži – 1. místo
Habánův pochod Českým rájem, 2.
který
se kon
místo
vydařil. Jsem ráda, že letos přibylo milovníků
3.Pochod
místov
mnohem větší než v roce loňském.

1. ročník turnaje ve stolním tenise

pískách, na Trosky, dále pak kolem rybníku V
k rybníku Věžák a odtud zpět do Malechovic.
Třetí srpnovou sobotu se konal před Veselskou hospůdkou 1. ročník turnaje ve stolním tenise.
Zúčastnilo se jej celkem 12 soutěžících, a to 4 ženy a 8 mužů. Soutěžilo se tedy ve dvou kategoriích s těmito výsledky:
Muži – 1. místo Dušan Konývka
2. místo Josef Hradec
3. místo Petr Konývka
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Ženy - 1. místo

Ženy - 1. místo Kateřina Skalická
2. místo Eva Konývková
3. místo Jana Bucková st.

Celkově lze hodnotit tuto akci velice kladně. Díky všem účastníkům a pěknému počasí jsme strávili příjemné odpoledne.

Celkově lze hodnot
počasí jsme strávili

Výlet na kolech okolím obce

V sobotu 11. 9. 2010 se uskutečnil 2. společný výlet na kolech okolím obce Veselice. Vyjíždělo se ve 13.00 hod. od Veselické hospůdky přes Bačalky, Dětenice
- Výlet na kolech o
do obce Tuchom, kde jsme si v penzionu pí. Dagmar Havlové odpočinuli a zaslouženě
se občerstvili. Dále jsme vyrazili okruhem přes Rožďalovice-Bučický mlýn, kde byla
jen krátká zastávka a pak jsme pokračovali dále přes Libáň, Záhuby a zpět k VeV sobotu 11. 9. 2010 se uskutečnil 2. společný v
selické hospůdce. Trasa tentokrát měřila cca 35 km a díky krásnému počasí a nadšení Vyjíždělo se ve 13.00 hod. od Veselské hospůdk
Tuchom, kde jsme si v penzionu pí. Dagmar Hav
některých účastníků jsme byli všichni spokojeni.

občerstvili. Dále jsme vyrazili okruhem přes Rožď
krátká zastávka a pak jsme pokračovali dále přes
V sobotu 11.
9. 2010
se uskutečnil
2. 35
společný
hospůdce.
Trasa
tentokrát
měřila cca
km a dív
Za organizátory
všech
zmíněných
akcíspokojeni.
Vyjíždělo účastníků
se ve
13.00
hod.byli
od všichni
Veselské
hospůdk
některých
jsme
Tuchom, kde jsme si v penzionu pí. Dagmar Hav
Eva Konývková a Josef Šoltys
občerstvili. Dále jsme vyrazili okruhem přes Rožď
Za organizátory vš
krátká zastávka a pak jsme pokračovali dále přes
Eva Konývková
hospůdce. Trasa tentokrát měřila cca 35 km a dí
některých účastníků jsme byli všichni spokojeni.

Průjezd historických vozidel naší obcí

Za organizátory vš
- Průjezd historických vozidel naší obcí
Eva Konývková

Do Mladé Boleslavi se sjeli v pátek 27. 8. 2010 milovníci starých aut, aby mohli
sledovat prestižní závod automobilových a motocyklových veteránů. Tato rallye figuruje na seznamu mezinárodní federace FIVA. Start i cíl soutěžní rallye byl - Průjezd historických vozidel naší obcí
v Mladé Boleslavi. Ukončení první etapy a start do druhé byl v Jičíně, kde účastníci
přenocovali a připravili se na závěrečnou etapu. Po oba dny v odpoledních hodinách projížděla naší obcí historická vozidla i s řízením na pravé straně. Toto setkání
bylo zajisté velkým zážitkem pro zúčastněné osádky, ale i fanoušky a zejména děti.
V některých vozidlech byly osádky oblečeny v dobových sportovních oblecích. Podél
silnice stáli motoristicky naladění diváci a máváním pozdravovali osádky vozů, kteří jimDona
oplátku
takésemávaly
a ještě
Mladé
Boleslavi
sjeli v pátek
27. 8. 2010 m
sledovat
prestižní
závod
automobilových
troubily na klaksony. Na startu bylo 44 automobilů a 1 motocykl. Soutěž měla mezinárodní zastoupení, byli tu Češi, a moto
figuruje na seznamu mezinárodní federace FIVA
Němci a 1 Brit, který jel na místě spolujezdce. Nejpočetněji byly zastoupeny vozy z mladoboleslavské
tedy
Start i cíl soutěžníautomobilky,
rallye byl v Mladé
Boleslavi. U
do
druhé
byl
v
Jičíně,
kde
účastníci
přenocovali
Do
Mladé
Boleslavi
se
sjeli
v
pátek
27.
8. 2010 m
Laurin+Klement a Škoda. Nejstarším vozidlem byl RAF typ H.10 vyrobený v roce 1909.

etapu.
Poprestižní
oba dny závod
v odpoledních
hodinách
projí
sledovat
automobilových
a moto
i figuruje
s řízením
pravé straně.
Toto setkání
bylo
za
nana
seznamu
mezinárodní
federace
FIVA
zúčastněné
osádky,rallye
ale i byl
fanoušky
a Boleslavi.
zejména dě
Start i cíl soutěžní
v Mladé
U
Josef
Šoltys
osádky
oblečeny
v dobových
sportovních
oblecí
do druhé
byl v Jičíně,
kde účastníci
přenocovali
etapu. Po oba dny v odpoledních hodinách projí
i s řízením na pravé straně. Toto setkání bylo za
zúčastněné osádky, ale i fanoušky a zejména dě
osádky oblečeny v dobových sportovních oblecí

Historie a současnost domu č. 40 v Karlíně

Z dochovaných pramenů byl původní domek až do třicátých let 19. století rodiny Oudrnických. V té době Jan Oudrnický dům “propil” v hostinci Františka Rýdla, který dům v soudní dražbě dne 2. 9. 1932 koupil. V listopadu téhož roku
František Rýdl však dům prodal manželům Poštovým, kteří zde žili do roku 1965. V tomto roce zakoupil dům Pavel Cidlina
(1923) a po rekonstrukci, která přišla na cca 30.000 Kč se sem s rodinou přestěhoval. V roce 2009 se novou majitelkou
stala jeho vnučka Jana Pažoutová (1975), která chtěla původně stavbu ponechat a pouze zrekonstruovat. Bohužel
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po shlédnutí stavby odborníky se musel domek zbourat a byly ponechány jenom základy. Dne 6.4. 2010 bylo započato
s bouráním obytné i hospodářské části domu. Likvidační práce na domku prováděla firma Miloš Bendl. Na původních
základech již stojí hrubá stavba moderního domu, který zajisté bude dobře sloužit a také přispěje ke zkrášlení naší obce.

Zpracoval Josef Šoltys a Jana Pažoutová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 22. září proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, které vykonaly Dana Matějková, kontrolor
pověřený řízením přezkoumání a Marie Koudelná, kontrolor. Předmětem dílčího přezkoumání bylo zejména plnění příjmů
a výdajů rozpočtu, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným
rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, nakládání a hospodaření s majetkem obce a státu s nímž obec
hospodaří a účetnictví. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem za období od 1. 1. do 22.9.2010.
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby a nedostatky a porušení předpisů: Zákon č.
250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3, neboť obec
nezveřejnila návrh rozpočtu v elektronické podobě způsobem, umožňující dálkový přístup a § 17 odst. 6, neboť obec
nezveřejnila návrh závěrečného účtu za rok 2009 v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.
Poplatky
K 31. říjnu 2010 dluží občané a chalupáři obci 15 325 Kč za nezaplacené poplatky za svoz komunálního odpadu; za rok
2008 – 385 Kč jeden chalupář, za rok 2009 – 3 320 Kč dvě domácnosti (7 lidí) a jeden chalupář. V letošním roce je to
osm domácností (21 osob) a sedm chalupářů.
Poplatek za psa nemá uhrazen ke stejnému datu šest poplatníků, za loňský rok dluží dva poplatníci.
Ještě jedna zajímavost
Dne 27.10. 2010 byly firmou COMPAG přistaveny dva kontejnery, byly vyměněny
a následně pak 1.11.2010 odvezeny na skládku do Michalovic. Celkem bylo odvezeno 1,6 tun odpadu. Obec za tuto
službu zaplatila 6.445 Kč.

Pažout Miroslav
Šafránková Marcela

Z ČINNOSTI SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tradicí SPOZ je blahopřát oslavencům k jejich významným dnům v životě.
Navštívili jsme tyto občany:
paní Marii Rýdlovou v den jejich 93 narozenin,
paní Janu Pažoutovou u příležitosti 60 narozenin,
paní Emílii Kodrikovou , která oslavila 70 let,
paní Jarmilu Bulířovou při 60 narozeninách,
pana Josefa Kodrika v jeho krásných 88 let
a paní Hanu Runčíkovou v den jejich 75 narozenin.
Všem oslavencům blahopřejeme.

Za SPOZ Bulířová Jarmila
Pažoutová Věra
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
8.10. Hana Runčíková, Veselice 54
27.7.
Emílie Kodriková, Veselice 20
12.7. Jana Pažoutová, Veselice 52
28.7. Jarmila Bulířová, Veselice 18
22.8. Růžena Nováková, Veselice 12
20.10. Miroslav Pažout, Veselice 60
13.7. Jaroslav Bravenec, Veselice 17
10.7. Jana Pažoutová, Veselice 52
28.9. Michal Kříž, Veselice 19		
11.9. Eliška Šafránková, Veselice 8
8.11. Viktorie Rysová, Veselice 66

75 let
70 let
60 let
60 let
55 let
55 let
40 let
35 let
15 let
10 let
5 let

Výročí sňatku
45. let - 16. října - Ludmila a František Buckovi
40. let - 12. prosince - Hana a Josef Rýdlovi
20. let - 23. června - Jana a Václav Buckovi

Sňatek uzavřeli
13. srpna - Markéta Podhorová a Jaroslav Jinoch, Veselice 46
21. srpna - Zdeňka Oudrnická a Josef Polák, Veselice 46
Noví obyvatelé obce
Vlasta Doškářová, Veselice 62
Odhlášeni
Jaroslav Jinoch, Veselice 46

Marcela Šafránková

ČTENÁŘSKÉ DOPISY
Vzpomínky
Se zármutkem oznamujeme, že dne 9.září 2010 zemřel ve věku nedožitých 92 let, pan Jaroslav Najman, rodák z Veselice.
S láskou vzpomíná Manželka Marie Najmanová a dcery s rodinami
Dne 20. listopadu 2010 uplynulo 12 let od úmrtí pana Františka Pažouta.
S láskou vzpomínají rodina Pažoutova a Hadincova
Poděkování
Srdečně děkuji Obecnímu zastupitelstvu za blahopřání a dárky k mým 93. narozeninám.

Marie Rýdlová
Citace dopisu paní Jany Flekové
Vážená paní Šafránková
Minulý týden jsem obdržela Zpravodaj Veselice, který mi jako vždy udělal velkou radost a proto chci Vaším prostřednictvím
poděkovat Všem, kteří se na jeho vydávání a rozesílání podílejí.
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Všem Vám chci popřát, aby se další práce dařila a též pěkné svátky vánoční a vše nejlepší do Nového roku. V příloze
zasílám příspěvek na další vydávání Zpravodaje Veselice a těším se na jeho další vydání.
Jana Fleková

PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS (11.6 -15.10.2010)
Marie Marešová, Jaroslava Spárová, Marie Matějková, Monika Železná, Karolína Buková, Brezániová Libuše, Dufek Rudolf,
ing. Halama Miroslav, Karbanovi, Karbanová Květoslava, Tauchmanová Marie, Křížovi, Drahorádovi, Novotný František,
Hadincová Jaroslava, Konývkovi, Jansovi, Rýdlová Marie, Fischer Karel, p. Pavlíček, Maudrovi, st., Zdenka Šolcová
Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje.

O VÁNOCÍCH
( Převzato
z tisku)
O
VÁNOCÍCH
( Převzato
z tisku)
Miliony lidí na celém světě slaví každoročně nejkrásnější svátek celého roku –
Vánoce.
Miliony lidí na celém světě slaví každoročně nejkrásnější svátek celého roku – Vánoce. Už ve starověku lidé v těchto
Už ve starověku lidé v těchto dnech oslavovali návrat slunce, kdy se délka dne po
dnech slunovratu
oslavovali(21.12.)
návratopět
slunce,
kdy se délka
dne pocírkev
zimním
(21.12.) opět začne prodlužovat. Křesťanská
zimním
začne prodlužovat.
Křesťanská
tyto slunovratu
oslavy
označila
za pohanské
ve 4. století
nahradila oslavou
Od těch oslavou Narození Páně. Od těch dob se Vánoce
církev tyto
oslavy aoznačila
zajepohanské
a ve 4.Narození
století Páně.
je nahradila
dob se Vánoce považují za křesťanský svátek.

považují za křesťanský svátek.

V dnešní době v křesťanském světě slaví Vánoce, jak věřící, tak i lidé
nevyznávající žádné náboženství. Vánoce se tak staly spíše svátkem
rodinným než náboženským.
Vánoce by dnes měly být především svátkem klidu, pohody, odpoutání
se od každodenního pracovního shonu. Měly by být příležitostí
k upevnění rodinných vazeb a k vychutnání slavnostní atmosféry
vánočních dnů. Největší půvab mají Vánoce pro malé děti, těšící se
na ozdobený stromeček a dárky, které jim přiveze Ježíšek. Kouzlo
dětských Vánoc si v sobě každý nese po celý život a rád se k němu
v dospělosti o Vánocích vrací.
Betlém (jesličky) - umělecké vyobrazení jak právě narozený Ježíš leží v nuzném
Betlémna(jesličky)
- umělecké vyobrazení jak právě narochlévě
seně v jesličkách.

zený Ježíš leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách.

V dnešní době v křesťanském světě slaví Vánoce, jak věřící, tak i lidé nevyznávající
žádné náboženství. Vánoce se tak staly spíše svátkem rodinným než náboženským.
Vánoce by dnes měly být především svátkem klidu, pohody, odpoutání se od
Původ slova
“Vánoce”
každodenního
pracovního
shonu. Měly by být příležitostí k upevnění rodinných vazeb
a k vychutnání slavnostní atmosféry vánočních dnů. Největší půvab mají Vánoce pro
malé děti, těšící se na ozdobený stromeček a dárky, které jim přiveze Ježíšek.
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je také
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reálným etymologickým základem.
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Druhý se
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vývoj- ten
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údajněbere
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na "štědrý"
den se oslavovalo
bujaře.
Celému
se říkalo
"o znamená
dvanácti nocích",
později "o dvánnocích"
až z mohly být ony pohanské posvátné svátky oslavující
“zu dentomuto
wîhenobdobí
nahten”
- což
“o posvátných
nocích” - což
toho zbylo "o Vánocích". Tento výklad má ryze lidovou povahu a není podložen
slunovrat.
V českémzákladem.
slově Vánoce sledujeme část “-noce” jako v německém “-nachten”.
reálným
etymologickým
Druhý výklad bere v úvahu možný vývoj z německého slova "Weihnachten". To je
zřejmě odvozené od středoněmeckého "zu den wîhen nahten" - což znamená "o
Hudební nocích"
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Česká
vánoční
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- což
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vznikla v roce 1796.
Jásavé tóny Rybova nesmrtelného díla sugestivně vyvolávají obraz českého Betlému-respektive Betlému Josefa Lady.
Podobně jako na Ladových půvabných kresbách i v Rybově mši ožívají zástupy prostých vesnických lidí, kteří radostně
13
a s nadějí putují do biblického Betléma k jesličkám Vykupitele. Touha po lepším životě, klidu a míru byla stejně aktuální
v Rybově době, v době napoleonských válek, stejně jako je tomu i dnes.
Jakub Jan Ryba (původně křtěn Jakub Šimon Jan Ryba - 26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu
pod Třemšínem) český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků
českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční.
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Už jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle a varhany. Od roku 1780 studoval s pomocí svého
strýce v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 studoval filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání
(kromě češtiny a samozřejmé němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky). Byl přívržencem osvícenské ideologie.
Po pěti letech jej však otec, který byl podučitelem v Přešticích, povolal do Nepomuku, kde se uvolnilo místo učitelského
pomocníka. J. J. Ryba toto místo ale nedostal. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až
do své smrti působil jako učitel v Rožmitále.
V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. Jedním z jeho synů byl i významný český oftalmolog
prof. Josef Arnošt Ryba (1795–1856). Později žije a skládá v bídě – místo venkovského učitele v lidech nevzbuzovalo autoritu – avšak v této době složil svojí nejznámější vánoční mši, Českou mši vánoční z roku 1796. Má český text, protože
Ryba byl toho názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. I další svá
díla psal s českým textem.
V roce 1815 odešel 8. dubna ráno směrem k Voltuši, kde měl pod kopcem Štěrbina schůzku s intelektuálem Nicholausem
Riessem. Tento politický emigrant původem z Porýní se v Rožmitále usadil po okupaci své země Napoleonem (po roce
1800). Riess ho na dohodnutém místě nalezl ještě živého, avšak umírajícího, s krčními tepnami podřezanými břitvou.
Jako sebevrah byl Ryba pochován bez obřadu na zrušeném morovém hřbitově; teprve po čtyřiceti letech spočinul
na rožmitálském hřbitově. Jeho čin měl důvod v dlouhodobé vyčerpanosti, depresích, obtížné ekonomické situaci rodiny,
trýznivém fyzickém onemocnění (trpěl zlatou žilou), neutěšených vztazích nekonformního učitele k nadřízeným a také
ve vlivu stoické filosofie, která sebevraždu za jistých okolností schvalovala jako eticky žádoucí (Ryba patřil mezi vášnivé
čtenáře Seneky).
Na místě jeho smrti v roce 1854 postavili lesní dělníci kamenný křížek, v roce 1933 byl doplněn kamennou mohylou a ta
zde stojí dosud. Vedle mohyly se nachází i pomník k 50. výročí vzniku Československa.

					
Jak krásné,
					
jak vznešené,
					
jak vzdělávací,
					
a proto užitečné umění
					
je muzika
								
Jakub Jan Ryba

Nadchází čas zakončování roku 2010 roku, kdy všichni bilancujeme své úspěchy i neúspěchy , radosti
i strasti.
V našich domovech to opět zavoní vanilkou a jehličím. V tomto čase zvolníme své každodenní tempo
a znovu si uvědomíme, jak důležití jsou naši blízcí a přátelé.
Naše srdce naplní radost, pokora a láska, mysl se ponoří do kouzelného světa tajných přání, snů a fantazie.
Věřme, že mezi námi opět přibude těch, kdo si dokáže vychutnat klid a pohodu tohoto krásného období.
Všem přejeme klidný Advent, pohodové vánoční svátky a příjemný závěr letošního roku. A ať do nového
roku 2011 všichni vykročíme v plné síle , hlavně ve zdraví , spokojenosti a nechť se všechna přání
promění ve skutečnost a jsou odměnou za veškeré dobré snažení.
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