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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po letošní, dost tuhé zimě, s kterou jsme si užili, někdo víc, někdo míň trápení s uklízením sněhu, ani na silnicích to
nebylo jednoduché. Čas plyne a je tady jaro-už léto. Pod tíhou sněhu spadla střecha Ovčína ve statku. Je otázka, co se
bude s tímto objektem nadále dít. Majitelům jsem tuto skutečnost sdělil, řekli, že se přijedou podívat, ovšem další závěr
neznám.
Pod sněhem a zubem času se také prolomila lávka přes potok, po kterém jsem zrovna přecházel. Naštěstí jsem vše
přestál bez zranění. Provizorně je vyřešena dřevěná lávka stranou, aby se dalo přejít. Opravu lávky se pokusíme zhotovit
svépomocí z ocelových plechů a kolejnic.
Koncem zimy byla započata likvidace polomů v lese u chat. O těžbu a prodej dřeva se stará náš lesní hospodář. Finanční
částka z prodeje dřeva bude použita na zalesnění vytěžených pozemků a následné jejich ošetřování a oplocení.
Jak už bylo několikrát psáno v našem zpravodaji, stále se hledají další členové redakční rady, nebo dopisovatelé, kteří
by svými názory a příspěvky pomáhali k dalšímu pokračování úspěšného chodu-vydávání Veselického zpravodaje, který
má v našem okolí dost čtenářů. Najdou se ohlasy kritické, ale i ty je možné prezentovat třeba právě členstvím v redakční
radě.
Přeji Vám krásné prožití letních měsíců, ať už strávených doma, nebo na cestách kdekoliv.

Za Obecní zastupitelstvo: Pažout Miroslav
Starosta obce Veselice

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V OBCI VESELICE,
KONANÝCH VE DNECH 28.-29.5. 2010
Těchto voleb se v naší obci zúčastnilo 61,32 % voličů
Počet vydaných úředních obálek 65 ks – z toho 61 místních, 4 na voličský průkaz.
Politické strany					
ČSSD							
KSČM							
ODS							
Suverenita - blok Jany Bobošíkové			
TOP 09						
SPOZ - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI		
VV - Věci veřejné					
SZ - Strana zelených					
Občané - Občané.cz					
DS - Dělnická strana					
Svobodní- Strana svobodných občanů			
Neplatný hlas						

Počet hlasů
21			
14			
9			
9			
4			
2			
1			
1			
1			
1			
1			
1			

32,81 %
21,87 %
14,06 %
14,06 %
6,25 %
3,12 %
1,56 %
1,56 %
1,56 %
1,56 %
1.56 %
1,56 %

Za Obecní zastupitelstvo: Pažout Miroslav
Starosta obce Veselice
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HOSPODAŘENÍ OBCE VESELICE V ROCE 2009
Dne 3. února 2009 byl schválen rozpočet obce Veselice v celkové výši 1 122 500 Kč jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Hospodaření obce skončilo
přebytkem ve výši 542 597 Kč.

PŘÍJMOVÁ ČÁST
Skutečné příjmy roku 2009 byly		
1 410 635,23 Kč
		
z toho daňové příjmy		
1 250 346,49 Kč
		
nedaňové příjmy		
72 722,74 Kč
		
přijaté dotace			
87 566,00 Kč
		
Daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílený daní náleží obci podle zákona č.
243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí obci 100 % vybrané
částky.
Nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu pohostinství a obchodu, vodné prodej dřeva a příjmy z úroků.
Přijaté dotace
V roce 2009 byla přijata dotace na správu, na uskutečnění voleb do Evropského parlamentu a dotace na zřízení
pracoviště CZECHPOINT

VÝDAJOVÁ ČÁST
Skutečné výdaje za rok 2009 byly
787 826,31 Kč
		
Z toho běžné výdaje		
672 878,31 Kč
		
Kapitálové výdaje		
114 948,00 Kč
		
pitná voda – nákup materiálu, PHM pro provoz a údržbu, mzdové náklady na údržbu, platy za rozbory vody
kanalizace – náklady na projekt tlakové kanalizace, poplatky
základní školy – příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů ZŠ v Dolním Bousově a Magistrátu města Mladá Boleslav
rozhlas a televize – opravy veřejného rozhlasu
záležitosti kultury – činnost SPOZ - jubilea a Mikulášská nadílka
veřejné osvětlení – náklady na elektrickou energii a opravy
pohřebnictví – nákup konve na hřbitov
sběr a svoz komunálních odpadů – faktury proplacené firmě COMPAG Ml. Boleslav
péče o vzhled obcí – prořezávání stromů na obecních pozemcích
požární ochrana - dobrovolná část – nákup materiálu a PHM, technická prohlídka a měření emisí na hasičském voze,
zajištění brigád a soutěže
místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů, zdravotní pojištění
náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu
činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky mzdy, nákup materiálu, DHDM, tiskopisů,
elektrická energie, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, zpracování dat, příspěvky do svazku Mikroregion
Dolnobousovsko, poplatky
Závěrečný účet obce nebyl k dnešnímu dni (5. května 2010) dosud schválen.
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Závěrečný účet obce nebyl k dnešnímu dni (5. května 2010) dosud schválen.

ROZPOČET
A PLNĚNÍ
ROZPOČTU
1. – 12.1.2009
ROZPOČET
A PLNĚNÍ
ROZPOČTU
– 12. 2009
ROZPOČET
(původní)
PŘÍJMY (některé 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
PŘÍJMY CELKEM (všechny, i neuvedené
položky)
VÝDAJE
Stavby – opravy autobusových čekáren
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)

SKUTEČNOS
T

%
PLNĚNÍ
ROZP.

175 000,00
95 000,00
235 000,00
325 000,00
65 000,00
1 500,00
155 000,00
25 000,00

195 024,19
211 408,30
188 180,63
383 106,06
65 048,00
1 635,00
176 045,53
42 840,00

111,4
222,5
80,1
117,9
100,1
109,0
113,6
171,4

1 122 500,00

1 410 635,23

125,7

65 000,00
50 000,00
427 500,00
55 000,00
55 000,00
85 000,00
50 000,00
145 000,00
170 000,00

60 128,30
114 948,00
44 928,00
40 156,00
88 796,00
3 260,00
143 352,00
231 144,01

120,3
26,9
81,7
73,0
104,5
6,5
98,9
136,0

1 122 500,00

787 826,31

70,2

Během roku docházelo k rozpočtovým opatřením (celkem tři - podle aktuálních potřeb financování).
Krom dotace na správu a na uskutečnění voleb do Evropského parlamentu byla v roce 2009 přijata dotace na zřízení
4
pracoviště CZECHPOINT ve výši 71 337 Kč. Na toto pracoviště bylo celkem vydáno 89 927 Kč.
Výdaje na opravy autobusových čekáren se neuskutečnily z důvodu nevyřešených majetkových poměrů pozemku pod
čekárnou v části Lhotka.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
PŘÍJMY (některé položky)
		
Daně z příjmu				
		
DPH					
		
Likvidace TKO – poplatky		
		
Poplatek ze psů				
		
Daň z nemovitosti			
		
Dotace na správu			
		
Vodné					
PŘÍJMY CELKEM (všechny, i neuvedené položky)

690 000,00
380 000,00
65 000,00
1 500,00
175 000,00
63 900,00
45 000,00
1 475 000,00

VÝDAJE
		
		
		
		
		
		

65 000,00
112 000,00
710 000,00
45 000,00
50 000,00
90 000,00

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

38 500,00
180 500,00
170 000,00
1 475 000,00

V letošní roce byla výrazně navýšena dotace na správu 63 900 Kč oproti 5 900 Kč v roce loňském.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Ve dnech 25. listopadu 2009 (dílčí) a 21. dubna 2010 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. Přezkoumání
bylo vykonáno výběrovým způsobem. Přezkoumané byly tyto písemnosti: pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtový
výhled, schválený rozpočet, návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, evidence pohledávek, kniha došlých faktur, rozvaha,
inventurní soupis majetku a závazků, evidence poplatků, evidence majetku, hlavní účetní kniha, výkazy pro hodnocení
plnění rozpočtu, bankovní výpisy, účetní doklady, pokladní doklady, pokladní kniha, dohody o provedení práce, smlouvy
a další materiály k přijatým účelovým dotacím, zprávy o plnění přijatých opatření, zápisy z jednání zastupitelstva včetně
usnesení a finanční vypořádání dotací.
Všechny nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly napraveny.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona číslo 420/2004 Sb.) – inventurní soupisy neobsahovaly
skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků, např. inventurní čísla u majetku evidovaném
na účtech 022 a 028.
Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Marie Koudelná a kontrolor Jaroslav Petrák.

Marcela Šafránková

STAV PŘÍPRAVY REALIZACE VÝSTAVBY „SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“
Přes zimu a v jarních měsících se některé záležitosti pohnuly částečně dopředu. Po několika telefonátech a ústním
jednání, byla podepsána mandátní smlouva s firmou APT CONSULTING s.r.o. se sídlem Vodárenská 2378, Kladno.
Předmětem této smlouvy je zpracování dokumentace potřebné k žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Středočeského kraje. Její sestavení a projednání a provádění poradenské a konzultační činnosti v průběhu zpracování
žádosti. Tato firma nám bude nápomocna k vyřízení žádosti pro získání dotace v rámci čerpání veřejných zdrojů České
republiky a Fondu Evropské Unie. Firma Projekty Fiala pokračuje v dokončení projektu a žádosti o stavební povolení.
Zbývá však ještě několik domovních přípojek (domy č.p. 17, 23, 44, 57, 62), kde stále chybí souhlas vlastníků nemovitostí s vedením výtlaků z domovních čerpacích stanic .Proto ještě není dokončeno zpracování podkladů pro územní
a pro vodohospodářské rozhodnutí. Proto také ještě nemáme ani stavební povolení. Doufejme, že vše bude mít zdárný
průběh a bez větších komplikací vše zvládneme. Očekáváme však větší vstřícnost od našich občanů, bez jejichž aktivní
spolupráce, nelze toto velké dílo vykonat.

Miroslav Pažout
starosta obce

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ A .S. BŘEZNO V ROCE 2009
Výsledky hospodaření Zemědělské a.s. Březno v roce 2009
Uplynulý hospodářský rok 2009, po dlouhých letech, nedopadl dobře. Hospodaření skončilo ztrátou. Příčinou byl dramatický pokles cen a tržeb jak živočišné, tak i rostlinné produkce.
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Rostlinná produkce
Na podzim roku 2008 bylo zaseto 847 ha ozimé pšenice, 162 ha ozimého ječmene a 302 ha ozimé řepky. Na jaře bylo
zaseto 39 ha jarního ječmene, 27 ha slunečnice, 226 ha kukuřice, 68 ha cukrovky a 204 ha vojtěško-trávy. Žně nedopadly dobře. Byly poznamenány velkým množstvím srážek v červenci a ohromnou vichřicí 23.7.2009 okolo 17.hodiny.
Tato obrovská, 5ti minutová vichřice připravila podnik každou minutu o milion korun. Šlo jak o škody na porostech
plodin, kdy hlavně u potravinářské pšenice došlo k vážnému poklesu kvality, výnosu i objemové hmotnosti. Navíc při
velkém poklesu cen všech žňových komodit a současně při velikém nárůstu cen průmyslových hnojiv (dusíkatá o 40 %
a fosforečná dokonce o 100 %) se stala rostlinná výroba v roce 2009 naprosto nerentabilní, což výrazným podílem
přispělo k ekonomickému propadu podniku.
Živočišná výroba
Z živočišné výroby dopadla ekonomicky nejhůře výroba mléka. I když oproti roku 2008 bylo vyrobeno o cca 248 tis. litrů
mléka více (8 %), propad v jeho tržbách činil cca 6,6 mil Kč. Průměrná realizační cena mléka v roce 2009 činila 5,79 Kč
(v roce 2008 to bylo 8,49 Kč/l).
Stavy skotu
Na konci roku 2009 podnik měl 392 dojnic, 39 vys.jalovic, 120 sav.telat, 97 telat v teletnících, 103 býků na výkrm a 1
plemenný býk. Na jatka bylo dodáno 115 jatečních krav, 119 jatečních býků a 11 jatečních jalovic. Současně bylo vyvezeno 117 ks mléčných telat o průměrné hmotnosti 65,5 kg a průměrné realizační ceně 56 Kč/kg živé hmotnosti.
Chov prasat
V roce 2009 bylo prodáno 321 ks prasat o průměrné hmotnosti 112 kg a průměrné realizační ceně 27,08 Kč/kg. Negativní
vývoj výkupních cen však předpokládaný rozvoj této komodity utlumil.
Investiční činnost
Vzhledem k celkovému ekonomickému propadu tato činnost v roce 2009 prakticky ustala.
Vlastnické změny
V listopadu 2009 došlo ke změně hlavního akcionáře podniku. Od dosavadního hlavního akcionáře firmy Agrofert holding
a.s. odkoupila jeho podíl firma Zena zemědělský nákup.
Zemědělská a.s. je zastáncem vyváženosti mezi rostlinnou a živočišnou výrobou. Vývoj cen mléka, která v současné
době je cca 2 Kč pod výrobními náklady, tuto rovnováhu však vážně ohrožuje. Podmínky pro její zachování, což je
záchranou našeho životního prostředí, je jedním z hlavních poslání budoucí nové vlády.
Přejme Zemědělské a.s. zdárné vyřešení všech stávajících problémů a v roce 2010 opět dosažení dřívější rentability
a rozvoje podniku.

Z výroční zprávy Zemědělské a.s. Březno - zpracoval Ing.Campr

PTACTVO NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ
Kukačka obecná (Cucullus cononus) – pták roku 2010
Kukačka obecná má v rámci evropské opeřené fauny výjimečné postavení. Její hlas je
snad z celého ptactva tím nejznámějším. Volání kukaččího samce pozná snad každý.
Během hnízdního období kukačku sice často slyšíme, ale málokdy vidíme. Kukačky
žijí skrytě, především samice. Kukačky se vyskytují od nížin až do vysokých hor. Jsou
běžné v zemědělské krajině, avšak velkým městům se vyhýbají. Do velkých městských parků pronikají jen výjimečně.
Hlavní potravou kukačky je hmyz ve všech podobách. Prosluly svou ochotou požírat chlupaté jedovaté housenky, jinými
ptáky přehlížené. Samice běžně požírají vejce svých hostitelů a to nejen během své vlastní snůšky. Kukačka si vlastní
hnízdo nestaví a svá vejce snáší do hnízd drobných hmyzožravých pěvců, kteří si staví hnízda otevřená. V ČR byla vejce
kukačky zjištěna v hnízdech 24 druhů ptáků. Nejčastěji u Rákosníka obecného, Červenky obecné a Rehka zahradního.
Péči o své potomstvo kukačka nechává pěstounům.Za sezonu naklade 8 - 25 vajec. Kukačka je tažný pták; česká
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populace zpravidla přezimuje v subsaharské Africe. Na svá hnízdiště se kukačky vrací v druhé polovině dubna a odlétají
v průběhu srpna a září. Největší prokázaný věk je 12 let. Kukačka je běžný ptačí druh, který se vyskytuje na celém
našem území. Kukačce náleží právní ochrana i když zatím není vedena v červeném seznamu ohrožených ptáků.
Josef Antoš – Řitonice

KVALITNÍ VODA NA VESELICI
Dobrou vodu má naše obec z vodovodu.
(Článek je napsán s použitím podkladů Zpravodaje referátu životního prostředí Mladá Boleslav.)
Voda je velmi užitečná pro život lidí. Nejvíce ji postrádám, když si ji žádá náš organismus, nebo když se nemůžeme
umýt. Zdroje pitné vody se na zemi stále snižují a v některých zemích je voda velkou vzácností.
Obec Veselice a celé Mladoboleslavsko mají velké štěstí, že se nacházejí v oblasti s velmi dobrou a kvalitní podzemní
vodou. Pitná voda ( ze skupinového vodovodu Rečkov-Klokočka u Mladé Boleslavi, ze skupinového vodovodu měst
Sobotka a Dolní Bousov z prostorů u obce Střehom a vodovodu pro obce Veselice a Domousnice z oblasti pod lesem
Křižánek ), je tak kvalitní, že nám ji řada okresů v Čechách závidí. V těchto vodovodech je zdravá, kvalitní voda, která
splňuje všechny státní normy. Pokud si někdo stěžuje, že je někdy cítit chlórem, nemá pravdu. Hygienická norma
preventivně vyžaduje chlórování vody. Provozovateli vodovodu by hrozil postih okresního hygienika pokud by chlórování
vody neprováděl. Chlórování se však provádí velice střídmě a ohleduplně.
Pokud se bojíte pití vody z vodovodní sítě, bojíte se zbytečně. Za desítky let v naší zemi k žádnému zdravotnímu
postižení vodou z veřejného vodovodu nedošlo. Její jakost se sleduje pomocí stanovených ukazatelů. Kontrolu jakosti
vody z vodovodní sítě v naší obci provádí 4x ročně Krajská hygienická stanice Kolín. Sice někdy můžete cítit malé změny
chutě, barvy a vůně, ale ty nejsou pro naše zdraví nijak významné. Kvalitu pitné vody někdy může ovlivňovat stav vodovodního potrubí v domě. V tomto případě závisí zlepšení kvality vody na včasném opravení zaneseného potrubí.

Zpracovali: Rudolf Dufek a František Bucek

ZA ZVĚŘÍ NAŠICH POLÍ, LUK A LESŮ
Jelen Sika (Servus nippon)
Tento dru jelena pochází z východních oblastí Číny, z Japonska, z Koreje a z Usurijska. U nás
byl vysazen do obor koncem předminulého století. Odtud se postupně dostal do volné
přírody. Jelen Sika je v kohoutku vysoký až 120 cm. V letní srsti je tmavohnědý s bílými,
do řad uspořádanými skvrnami, které pak v zimní srsti mizí. V paroží obvykle nepřekročí
úroveň „osmeráka“, t.zn. 4 výsady na každé lodyze. Jako nepůvodní druh není ve volnosti příliš vítán. Je to hlavně pro dosti vysoké škody na lesních kulturách a porostech.
Proto je intenzivně loven. V naší oblasti se v dřívějších dobách vyskytoval na Rabakově,
v Rožďalovicích, ve Mcelích, v Jabkenicích a několikrát jsem se s ním setkal i v Křižánku.
V dnešním čase bych řekl, že v naší oblasti je již vyloven.

Miroslav Konývka - hajný Záhuby

ZPRÁVA ZE SOUSEDNÍCH ŘITONIC
Obec Řitonice není sice největší, ale každý o ní ví. V současné době v ní žije kolem 80 lidí a z toho je 20 dětí do 15 let.
V poslední letech v Řitonicích vyrostlo několik nových pěkných domů. V minulosti se tu pro děti pořádalo dost akcí.
Později to nějak upadlo, ale nyní, když je tu dost dětí, stálo by zato tyto akce obnovit. Vždyť v sousední Veselici to
také funguje, pořádají se Novoroční pochody, soutěže o nejlepší velikonoční pochoutky a jiné akce. Jde jen o to, aby se
i u nás našlo několik nadšenců a této tak potřebné činnosti se věnovali. Ani Řitonicím se řádění loňské vichřice nevyh-
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nulo. Způsobila nám velké škody. Bylo poničeno několik střech domů a stodol. Bylo vyvráceno hodně stromů, ani ztepilý
smrk u kostela to nevyžel a silou větru byl zlomen. Největší škodu však utrpěl náš kostel sv. Štěpána, přišel o celou
polovinu střechy. Tu bylo nutno opravit jako první, neboť se zde každou sobotu slouží mše svatá. Do kostela chodí lidé
z okolních vesnic, ale z místních nikdo. V listopadu minulého roku se konal v řitonické staré škole, v bývalé tělocvičně,
kde je nyní sál pro schůze a jiné veřejné akce, sraz zemědělců z bývalého veselického JZD. Účast byla hojná, bylo to
milé setkání, kde se hlavně vzpomínalo. V letošním roce čekají Řitonice oslavy 120. výročí založení dobrovolných hasičů.
Bude se zde také konat okrsková soutěž. Jistě přijdou přátelé a známí a podpoří jednotlivá soutěžní družstva. Hlavně
aby bylo také dobré počasí.
Markéta Antošová, Řitonice

UHAŠENÍ POŽÁRU NA VESELICI
(V článku jsou využity údaje z Veselické kroniky a z vyprávění starých občanů obce.)
Psal se rok 1931-měsíc říjen. Většina občanů obce byla na polích a využívala dobré počasí při sklízení brambor. Obilí
bylo z polí sklizeno, z části vymláceno a uskladněno ve stodolách a na půdách chalup.
Tehdy v odpoledních hodinách vypuknul požár stodoly u domu č.43., dnes budovy Obecního úřadu obce Veselice.
Objekty vlastnil rolník a krejčí pan Zumr. Ten zde žil se svoji dcerou Marií Šípkovou a sedmiletou vnučkou. Požárem byly
velmi silně ohroženy domy č.40, 41, 42 a 43, které byly postaveny ve vzdálenosti 4 metrů od hořící stodoly.
V tomto čase jel z obce Bačalka na pole směrem k Veselici s povozem taženým koňmi hospodář pan Václav Koťátko.
Z Bačalského kopce uviděl požár na Veselici. Uvědomil si velké nebezpečí možného rozšíření požáru. Neváhal, hnal koně
tryskem a jako jeden z prvních přijel k místu požáru. Uvázal koně u stromu na dnešním pozemku pana Josefa Tomsy
a začal organizovat hašení ohně. Viděl, jak první občané polévají vodou hořící stodolu. Energicky na ně volal, že toto
jejich snažení nemá smysl, protože stodola plná slámy se nedá zachránit. Poučil lidi, aby vodou polévali stěny okolních
domů a ty se snažili zachránit. To se již sbíhali další a další občané s kbelíky vody a pomáhali v hašení. Některé stěny
okolních domů již začínaly hořet a projevoval se nedostatek vody. Pan Koťátko se projevil jako výborný organizátor. Sledoval možnosti šíření požáru a posílal lidi s kbelíky vody do míst největšího ohrožení. Volal na ně, ať přinesou
ve vodě namočené pytle na brambory s kterými pomáhali hasit plameny na stěnách domů. Když docházela voda, volal
na občany ať vybírají z jímek močůvku. V hašení mu již pomáhali veseličtí hasiči, kteří mokrými pytli likvidovali vznikající
nová ohniska ohně.
Obětavé úsilí lidí přineslo ovoce. Po 3 hodinách byl požár stodoly lokalizován a domy v blízkosti hořící stodoly zachráněny.
Ještě po celou noc hlídali hasiči okolí požáru. V ranních hodinách mohli prohlásit, že možné nebezpečí požáru pominulo.
Majitelé zachráněných domů oprávněně děkovali panu Koťátkovi, hasičům a občanům obce za jejich pomoc, obětavost
a záchranu svých domovů.
Uplynulo 5 roků a v Dolním Bousově vypuknul po žních rovněž požár stodoly u jednoho domu. V blízkosti požáru byl
rybník. Byl zde dostatek vody i lidé k hašení ohně.
Přes všechno úsilí se tehdy nepodařilo rozšíření požáru zabránit.
Shořely zde do základů 3 domy, stodoly a chlévy. Dodnes se tato ulice nazývá Spálená. U tohoto požáru jsem jako 11letý
chlapec byl. Proto mohu dnes plně ocenit tehdejší úsilí a obětavost lidí z Veselice a pana Koťátka z Bačalek, kterým se
i přes nedostatek vody podařilo zachránit 4 domy a majetek 4 rodin.

Napsal: Rudolf Dufek

ČERNÁ KRONIKA OBCE
Dle sdělení náčelníka policie ČR z Mnichova Hradiště, ze dne 13.4.2010, v naší obci za období od 1.10.2009 do 30.3.2010,
policie nezaevidovala žádný trestný čin ani přestupek.

Ze zaslaného materiálu zpracoval: Ing.Jiří Campr
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INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
Letošní zima
Letošní zima přinesla i vydatnou sněhovou nadílku a tím i připravila ideální podmínky pro milovníky zimních sportů,
bruslení na „Čechováku“ a lyžování. Teploty někdy dosahovaly k -15°C. Sněhová pokrývka dosahovala až k 60 cm, což
děti a někteří občané, chataři, chalupáři využili a vyzkoušeli běžkařské stopy okolo Veselice a i v lese Křižánku. Zima
silně potrápila i silničáře s údržbou komunikace. V zatáčce pod hřbitovem nezvládl řidič sypače vozidlo a celý obsah
posypového materiálu vyklopil ze svahu na břeh a z části i na louku pana Josefa Rýdla. Další sypač s radlicí v kopci
k Bačalkům při rozšiřování vozovky od sněhu spadl do příkopu a provoz byl na silnici omezen a při vyprošťování i zastaven. Dlouhá zima se podepsala i na povrchu vozovky, která je popraskaná s řadou děr a výmolů. V Rybníčkách přes
Hasinský potok byl v r. 2003 rekonstruován mostek, ale na jeho povrchu vozovky se již vytváří výtluky. Tíži sněhu ani
neodolala střecha na budově ovčína patřící ke statku č. 16 a část se jí prolomila. Dne 18. 2. 2010 se prolomila betonová
lávka přes Hasinský potok, která je součástí turistické stezky. Přechod přes potok byl nahrazen dřevěnou fošnou.

Josef Šoltys

Novoroční pochod
I letošní rok jsme zahájili pochodem okolo naší obce. Na srazu u Veselské hospůdky se sešlo mnohem více účastníků

než vloni, což, doufáme, svědčí o úspěšnosti této akce. Trasa vedla z Veselice lesem do Vlčího pole, odtud směrem
na Zeleneckou Lhotu a dále hlavní lesní křižovatkou v Křižánku okruhem k chatové osadě, kde na nás čekalo občerstvení
v podobě teplých nápojů s možností ohřátí se u ohníčku a opékání uzeniny. Cíl a závěrečné zhodnocení pochodu byly
opět na sále hospůdky, kde jsme si pochutnali na gulášové polévce, kterou pro všechny připravili pořadatelé společně
s manžely Buckovými. Celou akci jsme zakončili příjemným posezením u pivečka a při poslechu trampských písniček
s našimi kamarády, vodáky z Kostelní Lhoty, kteří jsou také veselickými chalupáři. Tak zase za rok!
SoutěžSoutěž
o nejlepší
o nejlepší
velikonoční
velikonoční
nádivku
nádivku
a sváteční
a sváteční
bramborový
bramborový
salát letos
salátproběhla
letos proběhla
na
na
velikonoční
velikonoční
nedělineděli
4. dubna.
4. dubna.
Také této
Takéakce
tétose
akce
zúčastnilo
se zúčastnilo
více soutěžících
více soutěžících
než tomu
než tomu
Eva Konývková
bylo vloni.
bylo Pětičlenná
vloni. Pětičlenná
porotaporota
měla opravdu
měla opravdu
nelehký
nelehký
úkol, protože
úkol, protože
z 6 vzorků
z 6 vzorků
nádivky
nádivky
a 10 vzorků
a 10 vzorků
salátusalátu
vybratvybrat
ten nejchutnější
ten nejchutnější
nebylonebylo
vůbecvůbec
jednoduché.
jednoduché.
Nakonec
Nakonec
zvítězilzvítězil
bramborový
bramborový
salát, salát,
který připravila
který připravila
paní Věra
paníPažoutová
Věra Pažoutová
a nádivka
a nádivka
paní paní
Jarmily
Jarmily
Bulířové.
Bulířové.
Je však
Jepravdou,
však pravdou,
že se že
všichni
se všichni
soutěžící
soutěžící
zhostilizhostili
tohototohoto
úkolu úkolu
velmi velmi
Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku
dobře dobře
a zodpovědně
a zodpovědně
a po skončení
a po skončení
soutěže
soutěže
a závěrečném
a závěrečném
ochutnání
ochutnání
vzorkůvzorků
všemi všemi
Soutěž ojsme
nejlepší
velikonoční
nádivku
aže
sváteční
bramborový
letos
proběhla
na velikonoční
zúčastněnými
zúčastněnými
se
jsme
jednoznačně
se jednoznačně
shodli,shodli,
je vše
že je
velmi
vše dobré
velmi salát
dobré
a chutné.
a chutné.
Putovní
Putovní
neděli
4.
dubna.
Také této
akce
zúčastnilo
více
soutěžících
než tomu bylo vloni. Pětičlenná
pohárypoháry
byly předány,
byly
předány,
kdopak
kdopak
si je
asi
si se
zaslouží
je asi
zaslouží
v příštím
v příštím
roce? roce?
porota měla opravdu nelehký úkol, protože z 6 vzorků nádivky a 10 vzorků salátu vybrat ten
nejchutnější nebylo vůbec jednoduché. Nakonec zvítězil bramborový salát, který připravila paní
Věra Pažoutová a nádivka paní Jarmily Bulířové.
Je však pravdou, že se všichni soutěžící zhostili tohoto úkolu velmi dobře a zodpovědně
a po skončení soutěže a závěrečném ochutnání
vzorků všemi zúčastněnými jsme se jednoznačně
shodli, že je vše velmi dobré a chutné. Putovní poháry byly předány,
Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku a sváteční bramborový salát letos probě
kdopak sineděli
je asi zaslouží
v příštím
roce?
velikonoční
4. dubna.
Také této
akce se zúčastnilo více soutěžících než

bylo vloni. Pětičlenná porota měla opravdu nelehký úkol, protože z 6 vzorků ná
a 10 vzorků salátu vybrat ten nejchutnější nebylo vůbec jednoduché.
Nakonec
Eva Konývková
Eva Konývková
Eva Konývková
zvítězil bramborový salát,
který
připravila paní Věra Pažoutová a nádivka paní
Jarmily Bulířové. Je však pravdou, že se všichni soutěžící zhostili tohoto úkolu
dobře a zodpovědně a po skončení soutěže a závěrečném ochutnání vzorků v
Vlakové
spojení
ukončeno. jsme se jednoznačně shodli, že je vše velmi dobré a chutné. Pu
Vlakové
spojení
Dolní Dolní
Bousov–Kopidlno
ukončeno.
Vlakové
spojení
Dolní Bousov–Kopidlno
Bousov–Kopidlno
zúčastněnými
Poslední
vlaková
souprava
na
trati
Dolní
Bousov
–byly
Kopidlno
byla
vypravena
sobotu
Poslední
vlaková
souprava
na
trati
Dolní
Bousov
–
Kopidlno
byla
vypravena
v sobotu
poháry
předány,
kdopak
jev asi
zaslouží
v příštím
roce?
Poslední vlaková souprava na trati Dolní Bousov
– Kopidlno
byla
vypravena
vsisobotu
dne 13. 3.
2010. Na
rozloučenou
dne3. 13.
3. 2010.
Na rozloučenou
před uzavřením
poden
celýjezdil
den historický
jezdil historický
dne 13.
2010.
Na rozloučenou
před uzavřením
trati potrati
celý
před uzavřením trati po celý den jezdil historický motoráček a přepravoval cestující, nejvíce však rodiče s dětmi. Přeprava
motoráček
a přepravoval
cestující,
nejvíce
však rodiče
s dětmi.
Přeprava
cestujících
motoráček
a přepravoval
cestující,
nejvíce
však rodiče
s dětmi.
Přeprava
cestujících
cestujících
na
této nahrazena
trase autobusovou
byla nahrazena
autobusovou
této byla
trase
byla
autobusovou
dopravou.dopravou.
na tétona
trase
nahrazena
dopravou.
Josef Šoltys

Velikonoční
Velikonoční
zvyky.zvyky.
9
K velikonočním
zvykům,
které
sevještě
našíudržely
obci udržely
patří drkání,
jež nahrazuje
K velikonočním
zvykům,
které se
ještě
našívobci
patří drkání,
jež nahrazuje
zvonění.
katolické
odletěly
do Říma.
započalo
1.
obecníobecní
zvonění.
Podle Podle
katolické
liturgieliturgie
zvony zvony
odletěly
do Říma.
DrkáníDrkání
započalo
1.

Velikonoční zvyky.
K velikonočním zvykům, které se ještě v naší obci udržely patří drkání, jež nahrazuje obecní zvonění. Podle katolické
liturgie zvony odletěly do Říma. Drkání započalo 1. 4. 2010 na Zelený čtvrtek v poledne a bylo ukončeno na Bílou sobotu ráno, kdy se již zvony vrátily. Během sobotního dopoledne se rituál uzavřel návštěvou všech drkačů v jednotlivých
domácnostech a zazpíváním písně namířené proti Jidášovi a Židům. Za tuto třídenní službu dostali drkači odměnu –
vajíčka, cukroví a peníze. Nad tímto velikonočním děním měl dohled zvolený kaprál Michal Kříž se svými pomocníky.
Drkání bylo účastno 13 drkačů.										
Josef Šoltys

Z ČINNOSTI SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Obecní úřad nezapomněl na naše děti, kterým jsme uspořádali mikulášskou nadílku. Stalo se již tradicí, že dárkové
balíčky rozdává Mikuláš s čerty, za nějakou přednesenou básničku nebo písničku. Starší děti dělají hrdiny, že se nebojí
a maličké děti ti rohatí pořádně vystraší. Všichni, tak prožijí ve Veselické hospůdce příjemné odpoledne. V době
od minulého vydání Zpravodaje navštívil SPOZ a předal dárkové balíčky těmto občanům:
Paní Karolíně Bukové, která oslavila krásných 88 let.
Našemu kronikáři panu Josefu Šoltysovi k 75. narozeninám.
Paní Janě Cidlinové, která oslavila 81 narozeniny.
Paní Jaroslavě Křížové jsme popřáli k 70. narozeninám.
Všem upřímně blahopřejeme a přejeme, aby se ve zdraví a vitalitě dožili dalších let.

Za SPOZ Bulířová Jarmila a Pažoutová Věra

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
70 let
27. 4.- Křížová Jaroslava, Veselice 55
55 let
30. 4.- Legner Milan,Veselice 33
45 let
23. 5.- Havránek Vlastimil,Veselice 30

35 let
15. 4.- Jinoch Jaroslav, Veselice 17
25 let
30. 3.- Runčík Jakub, Veselice 54
15 let
5. 2.- Brezáni Jan,Veselice 25
27. 4.- Šafránek Šimon,Veselice 8

Výročí sňatku
30.let 26.října- Miroslava a Jaromír Ďoubalíkovi
Narození
4. ledna 2010 Daniela Matoušková, Veselice 51
Noví obyvatelé naší obce
Brezáni Jan, Brezáni Martin a Brezániová Vlasta, všichni Veselice 25
Mudrychová Kristýna, Radosta Miroslav, oba Veselice 17
Rýdl Jiří, Veselice 47
Donát Miroslav, Veselice 30
Odhlášeni:
Kašpar Marek, Kašparová Eliška a Kašparová Ester, všichni Veselice 17
Úmrtí
8. ledna 2010 - paní Miroslava Kobzáňová, ve věku nedožitých 87 let
1. května 2010 - paní Věra Neufusová, ve věku 87 let

Marcela Šafránková
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ČTENÁŘSKÉ DOPISY
Se zármutkem oznamujeme, že dne 8.ledna 2010 tiše a nečekaně, ve věku nedožitých 87 let, zemřela paní Miroslava
Kobzáňová, rozená Camprová, rodačka z Veselice.
Všechny kdo ji znali, prosíme o tichou vzpomínku.
Sourozenci: Karolina Buková, Josef Campr, Ing.Jiří Campr
Poděkování
Milé překvapení mě potkalo v předvečer mých 75. narozenin, kdy mě přišli navštívit a popřát zástupci obce p. Miroslav
Pažout, pí Věra Pažoutová a pí Jarmila Bulířová. Při této příležitosti jsem obdržel květinový a věcný dar se zapsáním do
kroniky životních jubilantů obce. Tímto ještě jednou děkuji za blahopřání a příjemné posezení.
Josef Šoltys
Vzpomínka
Dne 17. března 2010 uplynuly dva roky od smrti pana ing. Josefa Doškáře.

Vzpomínají manželka Vlasta Doškářová s dětmi a jejich rodinami

Dne 21.5. 2000 uplynulo 10 let od úmrtí paní Růženy Pažoutové

Vzpomínají děti s rodinami

PŘISPĚVATELÉ NA ČASOPIS
Koliáš Jan, Runčíkovi, Boukalovi, Jana Fleková, Legnerová Anna, Šoltys Josef, Pažout František, Dl. Lhota, Novákovi,
Doubalíkovi, Karban Ondřej, Antošová Ludmila, p. Vraštilová, Srb Zdeněk, Drobná Libuše, Pokorný Zdeněk, p. Stádníková, Šoltysová Vendula, ing. Jiří Campr, Josef Campr, Brodský Svatopluk,J.Haken,M.Pažout, J.Bobka.
Znovu prosíme přispěvatele, aby své příspěvky nezasílali na účet obce, protože dochází k problémům při zpracování
účetnictví obce. Finanční příspěvky zasílejte, nebo předávejte přímo paní Marcele Šafránkové.
Všem přispěvatelům redakční rada upřímně děkuje.

Zpravodaj Veselice vydává Místní zastupitelstvo obce
Redakční rada pracuje ve složení:
Předseda: Ing. Jiří Campr, členové: M. Pažout, F. Pažout, F. Navrátil, J. Bulířová, Z. Oudrnická,
M. Šafránková, J. Šoltys, dopisovatel: R. Dufek
Zpravodaj vychází dvakrát ročně a je dodáván zdarma. Za obsah článků odpovídají autoři.
Prosíme o zasílání případných návrhů, připomínek a finančních příspěvků na adresu:
Paní M. Šafránková, Veselice č.p. 8, PSČ 294 04 Dolní Bousov.
Redakční radu můžete kontaktovat elektronicky na adrese:
E-mail: zpravodajveselice@centrum.cz

Vydávání časopisu povoleno dokumentem Ministerstva kultury ČR event.č.: MK-ČR-E-1844
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