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Slovo starosty obce
60. výročí vzpomínáme na květen 1945
Můžemebýt spokojeni se vzhledem našíobce?
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5 . Za wéÍínašich lesůa luk
6 . Ilydrologické poměry našíobce a jejího okolí
1
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1 0 . Konec ves-elicképorodny prasat
11. Jezdci ze Ritonic
1 2 . Novinky z mladoboles|avskéhoregionu
1 3 . Informace z komise pro obč.záležitosti
1.4. Společenslcíkronika
1 5 . Kvíz o znalostech dění v našíobci

SLOVO STAROSTY OBCE

Váženíspoluobčané
Milí ětenářiVeselického
zpravodaje
z&avirnY ás,oběanyVeselicea dalšířady příznivcůa ,,kritiků..
našichsfoánek,kteréseúspěšně
rozesílaj
ído
Vašichdomovů.
Věřím, žek spokojenostivětšinyčtenařů,
příspěvkůaťělánkůnebonámětůna
kterévyzyvám k zasílrání
rozšíření
obsahutěchtostránek.V tomtoěísleVás chci sezniámits někteými skuteěnostrni,
kterése!ýkajínásvšech'
Ye 22' čísleZpravodajejsem se zmiňoval o moŽnévýstavběkanalizaceve spoluprácis obcíDomousnice.V
současné
době (květen)se připravujedohodaobou obcío vzájemnédohoděpři vybudoviánítohotodíla.obec
projektupro dalšímožnoužádosto stavební
Domousnicejižzada|avypracování
povolení.
Dne25.4,2005byloprovedenoKrajs\ýmúřademStředoěeskéhokraje,odboremkontroly_přezkoum
hospodaření
obceVeselicezarok2004.Při přezkoumánínebylyzjištěnynedostatky'obec Veseliceobdrželadopis
KU odbordopravy''kterýpředkládážádostoudělenílicencefirměCSADSemilya.s'oprovozováníveřejnéosob
linkovédopravynalince630005
Sobotka0150-Libaň_MladáBoleslav.Tatolinkamábývčinnostiod4.6.2005
do 4. 9. 2005' Jízdnířádbudevylepenna zastávkáchautobusu.Transcentrum
a Mědoma zůstiávají
nadá|evobvykIýchlinkácha ěasech.
KrajslcýúřadStředoěeského
kraje,odbor vnitřníchvěcía Ifuajskýživnostenskýttřadvydává po doruěení
žádostiobceVeselice souhlask provozováníveřejnéhopohřebištěv obci Veselicena pozemkuě. p' 38212v k,i'
Veselice. Zastupitelstvoobce nyni zvažujejakým způsobemlikvidovat odpad ptávě z prostor hřbitova.
Pravděpodobně
popelnicenebomalý kontejner'Pokud setak stane,upozorňujioběanyna to, že
zde budeumístěna
do těchtonádobpatřípouzehřbitovníodpad zvad|é
kytice,kalíškyod svíčekapÍtpadný
drobnýodpad.Y žádném
případětamnepatříhlína,neboz domovapřinesenýodpad,jak seděloza zdíhřbitova.
Dne 5. 5' 2005mneoslovil panFrantišekKuěera- nášchatď' žeobjevilěernouskládkuv blízkostiochranného pásmačerpací
stanicevodovodu.Směremod Rybníček
nacouvalnákladníautomobilPV3 S a vysypaldoprostřed
louky hromaduodpaduz rekonstrukcechalupy.Přestupekbyl nahlášena předrínk šetření
policii České
republiky.
Tímtoděkuji panu Kuěerovi a vyzyvám tÍmdalšíspoluoběany,aby nezůstrávali
lhostejnía více si všímalidění
kolemsebe.Dále upozorňujinazákazskládkyvprostoru,kde sepálily čarodějnice.
Majitelpozemku,panFrantišek
Chromovskýsi nadálenepřeje,aby setotodělonajehopozemku.obec musízajistitlikvidaci souěasného
spáleniš.
psů,abyzamezilijejich pobíhání
tě.Připomínámtakémajitelům
po vsi. Dalšíupozornění
patříneplatičům
zaodvoz
komunálního
odpadu.Jsouv našíobcitací,kteříd|užizarck2004,nereagují
aninapísemnou
upomínku'
Zdvěremméhopříspěvku Vóm přeji krdsnéprožitínadchózejícíholéta
apříjemněstróvenouprosl uněnou dovolenou
PažoutMiroslav
Starostaobce Veselice

vZPoMÍNÁun NA KVĚTEN 1945- 60. výročí
jičínském
lZe zověrečného
člónkuseriálu,,Křižónekvzpomínó...,,
psanéhooldou Rajmanemze Záhuba otiskovanéhov
časopisu
Předvojv roce I 964/
o s v o b o z e n í konečněpřišlavytouŽená,dlouhoočekávanásvoboda.KaŽďý uŽ delšídobu vědě]'Žetu musíbýt
každýmdnem,každouchvíli,žeužmusíkonečně
přijít'
V sobotudopoledne,dne 5.května|945 by|atoužebněočekávanásvobodakonečnětady.Svobodavykoupenákrví
i slzamibolesti.Každého
zastihlajinakajinde.
V Domousnicíchsena návsi sešlimístrrí
občané'
kdeje řídícíučitelŘíhainformovalo definitivnírn
konci vlády fašistů,
naVeselicihovořil k lidemČížek
a Kůteka v DětenicíchzaseHaada.
V Domousnicíchhlídkyzastavilypět nríkladních
pro útočící
auts těžkoumunicíurčenou
fašisfyv Praze.Po dlouhém
vy'jednávání
Němci nakonecmunici,zbraněi autaodevzdalidorukourevolučních
orgiírrů.
VKopidlněbylvrukourevoluciontffi obrněnývlak avDětenicíchpad|onádražlizámek'
Tobylo bouřlivéobdobísešťastrrým
koncem.Byl to začátek
života.
nového,
svobodného
Připomínejme
si totovýmamnéobdobínašichnovodobýchdějin.
Nezapomínejte
ani na ty naševeselickéspoluobčany,
kteří v době okupacesvým vlastenectvím,
svoji odvahou
a obětavostÍ
k tomutovítěznému
konci války taképřispě|i.
Redakčnírada
>>2<<

Můžemebýt spokojenise vzhledem našÍobce?
Vzhledkaždé
obceříkámnohoojejíminulostii ojejíchobyvatelích.
čisté
a
Protobychomseměli všichni'zvláštěmajitelédomůa pozemkusnažit,aby domy a jejich okolíbyly opravené,
anevkusné.
upravené
aabyzmizelovše,coje ošklivé
částiněkteqfch domů'aby seopravilyplotya wata,aby
abyseopravilychátrající
Jdehlavněo to' abymrizely bouračky,
sepravidelněsekalyzahradya přflcopy,aby selikvidovalynekulturníkřoviny a traviny,aby se osazova|yzalrádl<yzeleninoua
květinami.Zdobitoknasvychdomůkvětinamiby mělobýtsamozřejmostí.
Jedná se nejen o dobý pocit a hrdost občanůna to, že Ž4eme v pěkné a dobře udržovanéobci.
obcea ojejípověst.
Musínámtakéjíto názorynávštěvníkůnaší
domů,
Rozhodněnašíobci neděláčeststavstatku' kteý se nacháziv centruobce.Jednáse všaki o celouřadu dalších
' Kažďýví,o kteých domechje zde Ieč.Denněkolem nich chodímea dobřezráme
kterétakéžádnoučestnašíobci nedělají
jejichmajitele.
semělipřiblíŽitpraxi,kÍerájeběŽnávostatnímkulturnímsvětě.Zde
Vpéčiosvédomyaocelkoývzhledobcebychom
je tato starostkaždého
pak opraw a uklid zanéjzqistíobeca
samoďejmostí! A pokud se snadnajdenějakýten hříšník,
vlastníkovinemovitostipakpošlefakturuk proplacení
ajeradostsenanědívat.
obcejsoupakjakoze škatulky
4obcísejményVeselice.Vroce2003došlojiž
JakjsmeVásinformovalive2|'č[s|eZpravodaje,vzriklajakásidružba
zástupců
těchtoobcív obciVeseliceu Blanskana Moravě.
k prvnÍmusetkrání
takév naš[obcí Na takovétosetkáníbychom seměli začítintenzivJe pravděpodobné,žedojd'ek obdobnémusetkd,ní
něpřipravovatjižnyntatocelkovouúpravouobceahlavněopravouzanedbanýchdomůajejichokalí'
Na posledníchvílibychomto určitěnechávatneměli!
je nutnopochválita umat tu většinumajitelů,kteříse o svédomy a jejich okolídobřestarajía jsou
Při tétopříležitosti
ozdobouobce.
P. S. Uvítali bychom, kdyby nám čtenáři zaslali svůj názor a stanovistkok tomuto oŽehavémuproblému.
Mísírízastupitelstvo
obce

Řemesla a obchod ve Veselici v průběhu času

čimenším
hospodařství
se postupněkonsolidovalia
byli svojípodstatouzemědělcio většÍm
Veselice,jejížobyvatelé
řemeslníci,obchodníciapodnika.
Nemalouzásluhounatomtovývojimajíveseličtí
dosáhlisvojiživotní
úrovnímnohýchměst.
byli výaramnýmiodbomíkyv oborusvéhopodnikání.Nejvícez nichprovozovalozednictví.
te|é,Mnozíznich
JosefSrbzě'p.23' kteý byl
Bylito pánové
Halbich,stavitelveselickýchdomlď č'40,41,42,44,48aněkolikdalších,
vedle svéhořemeslaýborným hudebnikem,jakoži Bohumil Jírovecz č.p.48,kteý téžvedle svéhořemeslabyl dobrym
č'p'56,jakotéžMilos1av
vŘítonicích.TéžmámýzednickýmistrFrantišekBuriánz
hudebníkem
aředitelemkúrrrchriámuPráně
květin a jiných rostlindo okolníchměst.Neméně
a dodavatelem
Bulíř z č.p.18,jehožsyn se stalpodnikatelemv zahradnictví
Antonínoudrnickýzč.p.32,JosefLukešzě'p,14,
známýmizedníky
byli prániVáclav Rys zě'p,26,JiříRys,JanČechovshý,
štukatérJosefPolák,AntonínCamprč'p.59,studnďFrantišekKrupkazč,p,22a
RudolfCidlinazč.p.45'StanislavKoubaa
.
panŠípek.
ZnámýmíIemeslnílry
byli kováři PavelCiďina z č.p.40,jeho oteczaloži|vr. 1876kovárnua onjípřevzalv r' 1'947
Kováma byla známánejenýbomou odbornouprací,aletakévždyveselounáladou'Dalšímimistrysvéhořemeslabyli kolář
se
JaroslavCidlnazě.p' 45,zámeěnkJosefCidlina zč'p.45,Laďslav Pokornýtraktoristazě,p'29,tesďiFrantišekVondráček
sým synemz č'p'20,Miroslav Pažoutopravařzeměděls(ýchstrojůzč.p' 60,PažoutFrantišek,FrantišekJakubeca Radeka
Banýrzě'p.42.Dalšími
poknývač
JosefCamprz č'p.59 a František
Milan Matouškovi,
JosefNovotlýzč,p'l{,malířipokojů
ýzramnýmiřemeslníkybylitrutrlrářskýmistrJanNygrlnzč'p.39aJosefPažoutzč.p.l5,kteýbylbrusičemkovů,obuvníci
pan
Jehopomocnfl<
na trumpetua pletď košťat.
Václav Šimaeetz č.p.50' známýtéŽjakoýborný hudebník,zejménahráč
Václav Pokorný z č'p' 31 byl zároveň obecnímposlem.Výzramnépostavenímezi veselic$imi řemeslníkyměli řezríci.
místo
Bucekz č'p.38'Svénezaměnitelné
Cidlinazě'p.40 a František
Václav Dovol z č.p. 5, Václav Šimonz č,p.46,Štepan
Krupka abrašnářFrantišekNovotnýzě,p,36
měli švadlenyMarie Novotnázč.p.36,Anna Brodskáa Marie Najmanová,krejčí
V čelevesniclých zahráďkáŤt,většinousdruženýchve Svazu zaltádkaři, by1 Josef Kodrik z č,p,2I, kteý zajišťoval
potřeby a pečovalo zelenéplochy. Dalšímizahrádkářsk'ými
školkďskévypěstky,sadbovébramborya dalšízahrádkrířské
odbornícybyli páni Miroslav Vondráčekz č'p.20,FrantišekChromovskýz č.p'Í1'a sadařVošvrdaz č,p'44.Včelďstvímse
zabýva|ipániAntonÍn
Pokornýzč'p' 65,LadislavPokomýzč.p.29.Dále JiříTomsaaZďeněkSrb,kteý o Velikonočních
je v obci 7
svátcíchpotěšilveselické
mladíkykrásněpletenýmipomlázkarli, RobertCidlina a Pelikan zě.p.5. V souěasnosti
j
pozemku
podnikatelů
z
na
nynějším
bratři
majitelé
edné
cihelen
to
byli
Jirovcové,
chovatelůvěel se 42 včelstvy.Z dalších
domuč.p.48,kteřívyráběli cihly výbornékvality zh|ny navátév třetihorách.Druhá částcihelnypatřilake dvoru paníHaně
mlýnůna pozemcíchsměremk Bačalkámbyli
kde byly instaloviíny
téŽvelkésušárnycihel.Takémajitelé2 větších
Malínové,
panŠíbaLadislavzč.
atopanRýdlzč.p' 28 včetrěobchodusesmíšenýmzbožím,
Majiteléhostinců
ýzramnýmiřemeslníky.
p' |O,téžmqitelhostince
hostinecpaníKratinové,kteý byl zrušena zachoványpo němjen částihostin.
na návsi a nejstarší
Cechya
to byl JosefVajszč.p,|7,kteý zemřelna cestědo koncentračnfttotáborazaProtektorátu
s(fch sklepů.Z obchodníků
o
zemědělství
byli majitelévelhýchhospodařství
Morava.Jehodůmbyl pozdějizbourán,Základemmodernizaceveselického
půdyokolo 18ha a více.Např. Rýdlovi,Halamovi,Pokomovi,Antošovi,Mocovi, I(oubovi,Matouškovi,
roz|ozezemědělské
Jansoviadalší.
přicházejínovíobčané'
stavějíse novédomy,zlepšujese
V současné
době rozvoj Veselicedále zdrárněpokračuje,
úroveňVeselickýchobyvatel.
a neustálesearyšuježivotní
komunikace,rostevšeobecné
vybavenídomácností
Ing.DoškářJosef,
Csc'
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Za zvéÍí
našichlesůa luk
Na stránkáchnašehočasopisuse budemesetkávats článlcyo zvířeně
našehookolí.Našipozornostsi zasloužínÍÍatažij(cijak v lese,tak na loucei
napoli.
Prvním zástupcemživočišné
říše,se kteým se semámímeje srnec
obecný(Capreoluscapreolus)'
Je to zvffe velmi dobřemémé,
Je váledný, štíhlýa středněvysolcý.Smec
obecnýob;ivácelouEwopu, MalouAsii, můžeme
se s nímsetkati na Dálném
jako u nás.
východě'Nikde všaknenímožné
vidět srncev takovémmnožství
Srnecje vysoky přibližně75 cm, délkajeho těla, od čenichuk ocasu,činí
průměrněl3Ocm.Váhaj ertmá, od velmi slabýchkusů,|ďeré
váž|podlOkg,
ažpojedincezdobné,
dosahujícíkolem
20kg' někdyi více.
Na celém našem území se objewjí smci ve stejném zbawení'
V létějsou rezavěčervení,
v zimě hnědošedí,
na vnitřníchstranáchkončetina
vespodtělavždyotrochusvětlejší'
V zadníčástitělamajínápadnou,
širokoua
čistě bíle zbarvenou skvrnu, zvanou obřitek. Smčízvěř můžeobřitek
rozŠiŤovat
a sjeho pomocísignalizovat.Jetojedenze způsobů'
kteým setato
je zanechávání
pachoqichskvrn.Zvěř setakdovídá
zvěř dorozumívá'DalšÍm
pohlaví.
i ojedincíchdruhého
Smci se od srn lišíparožím.U srn se paroŽíneobjevuje'U srncůse
jižvprvnímroceživota.
objevujíparůžky,
vpodobě,,knoflíků..,
KaŽdéparožismec
shazujeapo témuvyrůstánové:špičá{<,
vidlák, šesterák,
vzácněosmerák.
Vyspělísrnci shazujíparožív říjnuažlistopadu,novénasazujív lednuaŽúnoru.PaÍůžky
obrůstá1ýčí,
kteréna tenloých
stromcích
odíráodkoncebřema.
Smčíříjeprobihákoncemčervence
a začátkem
srpna.Srnci kolem sebe neshlukujíhouf samic.Spokojíse sjednousrnou,
jsou opatrnější.
ale vysťídájich běhemříje několik' Srnky lákajísrncepískánÍm.
Mladšísrnci přiskakujíbeďrlavě, starší
Tohotomyslivci vyuŽívají
avábenímnavábničku
čilist lákajísmcepři lovukposedům.
Dobabřezosti samicje dlouhá.Trvá 40 ýdnů.Zárodeksezačíná
vyvíjetažodprosince.Mláďata serodív kvěbruažčervnu.
jsou skvrnitěbílá.V tétodoběje můžeme
Bývajídvě,někdyjedno,velice výjimečnětři. Smčata
samotnánajítv lesenebona
louce.Nikdy sejich všaknedoýkáme' Srnaby se k nim již newátila a srnčata
by zahynula.Srnčata
rychle rostou,po deseti
běhajíza srnou.Mlékosajíaždo zirny,ale od druhého
dnechjiž čiperně
měsícesejiž samapasou.Smčízvěř se Živíbylinkami,
je věrnosvémuroďšti.
mladýmivýhonkykeřů,v zimě okusujepupeny'vyhrabáváosení,bukvice,žaludyapod.Snrčí
Polvačovóníoříště.
HajnýMiloslavKonývka
Záhuby

IIYDROGEoLoGICKÉ POMERY NAŠÍOBCE A JEJÍHo oKoLÍ
Katastrální
území
našíobce náleá po geologickéstriíncedo východočeské
křídové
tabule'
Geomorfologickyjde o mírnězylněnouMarkvartickouplošinupři jiŽnímokrajiJičínské
pahorkatiny.Celá našelokalita
ležívýchodněod domousnického
zlomu.Územíkolemnašíóbceje ve vrcholovéčrístipovodíHasinského
potokaa leŽív těsné
blízkostirozvodnicetolď Mrliny a Klenice.Z klimatického
hlediskapatřínašeúzemí
doregionumÍrnětepléhoa mírněvlhkého
s pruměrnou
roční
teplotou7_8"C.
Z geologického
hlediskaje našeoblastbudovií,rra
horninamipasemsvrchno-turnovsko-coniackými.
Vlastnígeologickou
stavbukrajiny tvoří převážněvápnitéjílovce a slínovce'ojediněles vloŽkami piskovcůa dále pískovces kaolinickým a
jíloviým tnelem.SměremdopodloŽípřibývápolohslínů,
kÍeré
vytrácíajindeznovunasazují.
sečasto
Z morfologického
hlediskaje našekrajinamírněkopcovitás nadmořskouvýškoukolem 350m nad mořem.Reliéfkrajiny
má charakterpahorkatinys malou erozníčinností.
PůdymajícharakterpřeváŽnějílovitopísčiých
hlíndo hloubek0'3-0,5m.
Hydrologicképoměryjsou zde vlivem jílovitéhoa písčitoslínitého
ývoje křídovýchsouvrstvíméněpříznivépro jímání
podzemnívody.Roáodující význam mázde puklinovápropustnost'neboťslínovcevytvářípraktickynepropustné
prostředí
bezvlastnívody.Vydatnostpramenůzdetedyovlivňrrjehlavněvsak atmosferických
srážek.Tytojsou běhemroku variabilnía
protoi vydatnostpramenů
semění.Dle údajů
srážkoměrné
stanicev Libáni za dlouhodobé
obdobílet 190l-l950 byly pruměrnédeštivé
sráŽkyv našíoblasti52 mm měsíčně.
průměrné
Nejvyšší
sráŽkyzatoto obdobíbyly v měsícíchčervnu, červencia
srpnuve v.ýši
průměrné
68 mm.NejniŽší
srážkybyly v měsícikvětnuve výši16mm.
je tedy přímoúměrnáúhrnudešťorných
jsou
Zásobavody v našichstudních
sráŽekv danémobdobí.Po strálrcechemické
naševodykalcium bikarbonátsulfatického
typu,slaběkyseléaž neutrálnís hodnotamipH 6,8 - 7,l. Podlehodnot celkové
tvrdostiod 16,6do l 8,5"N lze naševody zďadit do skupinyvod tvrďých'
jsou v normě.
Z hlediskaobsahuchemic[ýchprvkůjsou naševody velmi dobréa všechnyjejich hodnoty,včetnědusitanů
Pouzeobsahdusičnanůje sicetakév norměpro běŽnoupitnouvodu,ale svojihodnotounevyhovujepřísnějším
podmínkám
pro vodukojeneckou.Totoje důsledekpřehnojovaní
našichpolíumělýmihnojivy po dlouhoudobulet minulých.Věřme, že
dnešní
racionálnízemědělské
technologiejsou již k našimvodám ohleduplnějši,
coŽby mělo kvalitunašichpodzemních
vod
neustálezlepšovat.
PouŽité
matriál}z
:
Hydrologichýposudekod ťrmyEkohydrogeoŽitrr1is.r.o.
pásmavodníhozdroje od ťrmyoPV s.r.o
Návrh ochramého
Ing'JíříCampr
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LHoTECxÝ nynNÍČnx
jehožhladinuv létě
Na západnímkraji Veselice ''ve Lhotkách'' se nacházímalý rybníček,
zdobíkrásnébílé,červené
leknínya několik trsůrákosí.Rybníčekvmkl' z původních
třech
z ntchžposledníse nacházelpod staroulípou'Po jejich zrršeníje vzriklý rybník
rybníčků,
napájenývodnímzdrojemze studánkypana Bobka' odtok přebýečné
vody je zajišťovrín
do
Hasinskéhopotoka,pramenícího
u Rychnov a tekoucíhodo Pylskéhorybníka.
Kdysi vedla cestičkapodle domupanaTůmyz Veseliceažk rybníkua nedalekému
domku
je rybníkp.Vaisemajetkemžidovské
panaJosefaVaise.V současnosti
obce.Před třemi letybyl
od bahnapanemBurdouajeho pomocnfl<y
a byly do něhonasazenyryby druhu
rybníkvyčištěn
amur'Ryby sezdáměmnožía prospívají,
zejména
k radosti mladýchrybářů,kteřísetěší
nejenz
lovu,alei z následné
kuchyňské
úpravy.
hladiněprohánějíbruslaři,
V zimě sepaknazantz|évodní
ato nejenzVeselice'
Břehy rybníka v součastnédobě lemuje několik domků, jejichž majitelé dohlíŽejí na pořádek
V letríchměsícíchjepříjemnáprochiízkapohrázirybníčkake
abezpečnosturybníka.
staleté
lípěstojícínajejímkonci,
kde za
přemýšletovšednostiprosýchdnů'
skřehotánílzetozjímatapodjejÍmikošafýmivětvemi
silnéhožabího
Ing.DoškařJosefCsc'

PTACTVO NASEHO BLIZKEHO OKOLI

f

/P olcračovánízminuléhočís
l a./
Dnešníčlánekvěnuji málo anámémuptačímudruhu,ktený
přilétámezi prvnímiposlijara.
Je to Lejsek černohlavýlFicedula hypolevca/, viz, obrázek
samečka
a samičky.
Tento krásný a velrni užitečnýptak obývá ovocnézabraďy a
světlélistnatélesy' Zpravid|a uniká lidskémuoku, neboťse
většinouzdtžujev korunách stromů. V našíoblasti se vyskytuje
také ve všech okolních lesích, kde nachází vhodnéhnízdní
podmínky,neboť zde nacháú hojnost poťebných dutin všeho
druhu.
Hnízděníprobíhákoncemdubna,někdyažv květnučičervnu,
podleprůběhu
počasí.
Ne moc upravené
hnízdosi stavív dutinách,
za odchlípnutoukůroua v růzrýchpolodutinách.
Snůška
bývá 4-7 vajíčeka samičkana nich nepřetržitě
sedí
jejíkrmeníobstarávápečliý sameček.
|2až|3dní,přičemž
Po vylíhnutí
každé
mládě vážlasi4gr.Při normálnÍm
hojnémkrmenívážfza 8 dníuž15gr.Mláďata knní obarodiěeaza
až500kátza den'Mláďata zustávajínahnizdě |3 dní.Po vylétnutí
teplýchdnůpřinášípotravu
zbnízdasevšakzdržují
vjeho
dojítíkdruhé
snůšce,
blízkém
okolí.Někdymůže
záleŽínapočasíahojnostipotavy.
hmyzatakésblrají
Lejskovéjsoudenníptáci,lovílétající
živočišnoupoffavu
zakůroustromů.
Koncem slpna se ptáci připravujína cestu do teplých krajin. V oko]níchvesnicích,v zahraďácha na návsích
přírodya protosi zasluhují
s mohutrýmiStromysetakévyslrytuje Lejsekšedý/IVIusciapa
striata/.oba titoptácijsou součástí
našilidskou ochranu
Polračovónípříště.
JosefAntoš
futonice

KDYŽ U NÁs JEZD|LA PARNÍr,oxoMoTIVA
otBousovandatt

V uplynulémstoletídošlo v Čechácha na Moravě k velkémurozvoji průmyslovéýroby a v jejírn dů.
železrriční
sledkuike zračnémurozšíření
a silniční
dopravy'Želemičníďopravní
ČSRazaměstnávasíťsestalapáteřítehdejší
la desetitisícelidí.Zajišťovaladopravusurovin,materiálua ýrobků do továrena k odběratelům.
dopravuosob
Zabezpečova|a
azdravotnic|ýchzatízení,
dozaměshání,škol,obchodů
aletéŽdoprawpoštovníchapeněžrríchzásilek.
automobilů
aautobusůbylaprovozovánavminimálnírn
Silničnídopravasvyužitím
rozsahu,Před90létybylai vnašem
z Bakova do DolníhoBousovaa Kopidlna a později i železniční
kraji vybudována ŽeLezničnitrať
ttaťzM|aďéBoleslavi do
podnikyv
DolníhoBousova,Libuně a StaréPalíy.Přinesly v tédoběprospěchcelémuokolnÍmuregionu.Vzrikly průmyslové
v DolnímBousově.
MladéBoleslavi,cukrovaryv Mnichově llradišti,Libáni a Kopidlně a cukrovar,lihovara marmeládovna
pracujících
obyvatelů
Zýši|a se zaměstranosta životníuroveňzdejších
v průmysloýchpodnicích,v obchodnísíti,aletéžv
zemědělství.
pamímilokomotivami.Známý botanikVáclav Větvičkave svéknize
v tétodobějezdily vlaky tažené
Na železnicích
vydanévroce2001popisujezvlášÍrostiflóry v jednotlivýchlaajíchČecha Moravy.Yzpomnázďe na létasvéhomládí,které
prožilv našemkraji. Popsaljak se s klulcyvždytěšiliažpojedepo tratiparnílokomotiva.(Říkalijí ''Bousovarrda,,).
Kdyžz
dálky slyšelijejísupění,takjí povzbuzovali:''Užse šinu,užse šinu,Ankatlač,
Anka tlač.Vté dobějezdily vlaky velmipřesně
půlsedmička'
půldevítka
a lidési podlenich seřizovalihodiny.Říkali:''jedepůlšístka,
.
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Jakseběhemšedesátirokůpostupněvšechnozněnilo'Nákladnídopravapo
Že|ezniciseprovozujednesjennahlavních
tratích.
Nalokálníchtratíchpouze
vminimálnímrozsahu.Vlakyjsoudnestaženyjenelektrick1imi
a diezelektrickýmilokomotijen tzv.motoráčlcy.
vami,Na lokálníchtratíchjsou k osobnídopravěvyttžívány
Postupnědachazikmodernizacisilničnísítě.
Jsoubudoványdálnicea rychlostníkomunikace'V mezinarodní
dopravěseve zvýšeném
rozsahuvyužívádopravyletecké.
Jen
letíště
Praha-Ruz,yně
odbavilov minulémrocecca6 mil'osob.
K dopravěmateriálua výroblcůdo toviírena k odběratelůmse ve zv.ýšeném
rozsahu vyttžívánakladních
automobilů
a kamionůa k přepravělidí osobníchautomobilůa autobusů.
Postupněse měnízaměřeniprůmyslové
a zemědělské
výroby
v našemregionu.Výroba se přesunulapředevšímdo MladéBoleslavi, do zdejšíhovelkéhoautomobilového
závodu a do
podniků.Cukovary v našemkraji byly kromě cukrovaruv Dobrovicíchzrušeny. Zemědělské
přidružených
podnikypěstují
rozsahuazawtěřují
sena olejninya živočišnou
qýrobu'Průmyslováqýroba,obchodnísíť'počtyškola
cukrovkuv omezeném
zdravotnichýchzďízenísedálerozšifují.
Celkovědocházíke zlepšení
Životníurovněobyvatelů
našeho
kraje'Nezaměsfiranost
sepohybujeko|em34Yo . Přejmesi, aby tentotrendbyl trvalý .Rozvojsilničnídopravymá všaknegativnídopadna plovoz
fatí .Zv|áštětraťBakov _ Dolní Bousov _ Kopidlno je využívarra
regionálníchloká]níchželezničních
minimálně.okolní
obyvateléseoprávněněobávají,žedojdekúplnémuzastavení
provozunatétotrati'Pokudbyktomudošto,mize|byzeživota
zdejšíchlidí kus historie našehokaje'
RudolfDufek

KONEC CHOVU PRASAT
od šedesáýchletminuléhostoletí,kdy Jednotné
zemědělské
družstvo
Veselicevybudovalove svérežiiodchormuprasat seaždokonceminulého
rokuchovalyprasnicea selatanepřetržitě.
Z hlediskaníáqýchvýkupníchcenseZemědělskáakciová společnost
Březro rozhodlasnížit
stavychovuprasata tímuzavřítodchovnuna Veselici.Posledníprasnicebyly odvezeny
12,|1.2004do odchovnyna Skašov.Posledníselataseodvezla19,I1,2004do výkrmnyv DlouhéLhotě.Do koncelistopaduse
provádělúklida demontážkrnrítek'
okena ostatního
materiálu,Po vícejak čtyřicetiletechtak skončilanaVeselici
prvoýroba
vepřovéhomasa.
NaVeselicitakubyladalšípracovnímístaa
takobčanéjsounucenizapracídojíždět.
PažoutFrantišek

TAJEMNÍJ.BzaCI
U ŘIToNIc
Tohovečera
sezdrželšvecMatessesým kamarádemKryštofemdélev Bousovskéhospodě'Pivo tambylo dobré'sobotec.
ké,a nenídivu,Žeudělalio nějakýtenkorbelvíce.Ale to pořádného
ševceneporazí'Nikdo nevíjak vyschnev krku od samého
sliněnídratví.Bylo jižblízkok půlnoci'kdyžvyšliobakamarádiz hospody.
''Hfometoje dneskatma !'' zaklel Kryštof,sotvaopustilihostinslcýpráh . Zakopltotiž
o kifunena jen taktak,Ženespadldo
příkopu.Aleza malouchvíliserozkoukal.Měsícse sice ténoci skryl za mralqy,ale cestubylo přecejen vidět.Matessí zapá|il
svoji nerozlučnou
kořenku,a ta co chvili do tmy zasvitila,kdyŽprudčejizatáh|.''Tak
si myslím,žednesuvidíšněco,cosjeŠtě
nikdy neviděl,''povídánajednouMates Kryštofovi,kdyžvcháze|ido lesa.Kryštofsi v téchvílivzpomněl,co všechnose o
Matesovipovidá,žezná|ecos,
conevědíjni,žeprý dokoncemá stykys černymisilami.Jednobylojisté.Mates
měl domacelou
almaruknih,mnohoz nich stanýchv poctivévepřovicovévazbě,a jak prácipoloŽil,spustilna očiokulrárya užsedal do čtení
a
od téchvílepro něj světnebyl'I panfarrářsečastou Matesezastavil,pohovořila na prírkníŽekstaých z Matesovyalmárkyměl
ještěv léčení
zálusk' Ale Mates nedal,knihy byly pro něj víc neŽpýel z|aťáki.Krom čtení
se vyznal,byliny sbírala sušil,
lektvarym.íchal
a mastitřel,měl tohocelý rnýklenek
v dí|něa panokresníranhojičk němuužnejednohopacientaposlal,s nímŽ
grošnevzal,jen mukaždýkomu
si radynevěděl.
léčil
a za léčení
AMates léčil,
nemocvyléčil,
musilříci:''Zaplať
Prínbůh!''Ato
zasemluvilo proti tomu,žeby Matesbyl spolčens černými.
A kroměvšechuměníMatesdělal botyjedinečné,
panhraběsi k
němudal kolikátédělat,hlavněna hon a na koně, byly ulitéjako rukavičkya při tom ani trochunetlačily.''A
co bych viděl?''
povídáKryštof'
kdyžhotakMatesnavnadil'''Nu
uvidíš!''brouklMatesapopotríhl
ze svékořenky,
aŽrudězasvítila.
Jdoutak jdou, silnice se lesemjako had kroutila a pojednouse Mates zaslavi,ch1tneKryštofaza ramefloa povídášeptem:''Slyšíš!''
Kryštofsezastavila poslouchá.V nočním
tichupojednouuslyšel,jako kdyby se zdáli blížilinějacíkoně.''Coje
to,ptáseznepokojeně''.
Ale tu užho Matestráhlke kraji silnice,ze šosuvytáhlkus křídya udělatveliký kruh. Do tohosi stoupla
takékamarádaKryštofado něj vtáhl.V tom pojednoujako kdyby vichřice prolétlalesem,stromydosudklidnése rozkývaly'
suchévětvea listízačalopadatk zemi a studenývítrletěIlesem,ažoba ševcipřitráhliúŽekalmuky.Dusot koníse blížil.Jako
čerqÍpřízrakobjevilo
sedvanáctjezdcůnakoních
čern]ýchjakouhel'
Ijezdcibyliv černém
brnění
ajeli čtyřstupempo
celéšířce
jde z nozderoheň.KdyŽ míjeliobaševce,naklonilsenejbližší
cesty.Tmavébrněníseleskloa Kryštofovise zdá|o,ževraníkům
krajníjezdeck oběmaševcům
a houkl;Rychle zanámi|.,,AleMates se ani nehnula pevnědrŽelKryštofa,pod kteým nohy
podklesávaly.Ale všeminulotak rychlejako přišlo.V lese bylo zaseticho a teplýpůlnoční
vzduchvystřídalmrazivévanutí.
Teprvepotomvzal MatesKryštofapodpažía lyšel s nímz kruhu. ''Co to proPánananebi bylo''' sotvavydechlKryštof.Mates
užzaseklidněvyňalz kapsyváčeks tabrákem,
kořenku,kterámu při tajernné
příhoděvyschla, zasepečlivěn acpa|,zapá|i|adal'
sedokroku.
Acestouvyprávěl:''VestarékronicejsemSedočetl.Tadyvtěchlesíchbylpředdávnýmiletyhradav
tomsídlilry'tíř,velni
bolraý.Ale lakotnýby|,aŽ běda.Poddanédřel, jak jen mohl, a jeho největší
radostíbylo ukládatdo velkéokovanétruhlice
z|aťáý'Kdyžtaksedávalvečersám,pečlivězamkldveřeu svékomnatyi okeniceuzavřel,pak otevřeltruhlicia počíta|zlaťáky,
je stavěla dychtivěposlouchal,jak pěknězvoní.Jenpro tenhlearuk měl uši,pro niířeka prosbysvychpoddaných
do sloupků
byl hluchý.Jednoukonečně
sepoštěstilo,
do truhlicevložilposlednídukát,vÍcesejich tampři nejlepší
vůlinevešlo.Sehnulse,
aby seprohrábltou zlatouzáplavou,kdyžtu semu zatmělopřed očimaa skácelse ústyZrovnado téz|atéhromady.Ranilaho
mr|vice,Ani služebnictvo
o tomnic nevědělo'AŽkdyžse na cestěpředhrademozval dusotkoní,kdyŽse bránasamaod sebe
rozletělaa do dvoravjelodvanáctjezdců,
vyběhli polekanísluhovéven.Ale náčelníkjezdcůje
odstrčil,šelrychlepo schodech
azanllndruhovéjehovenvyneslivšenakoně
arychle zmize|iprávětak,jakpřijeli.Někdevleseprypohřbilirýíře
abIizko
něhopý zakopalitruhlici s penězi'A ve výroční
denjeho smrti' a toje zrovnadrres,projížději
se vždylesem.Vím to dobře,
>6(

protojsemkolemnásuděIalkruhsvěcenoukřídou.Kdybychtonebyludělal'byli by násjezdciporazilia ušlapali''.
''Aten pokladvezli s sebou,''povídápojednouKryštof kdyžMatesdokončilswj výklad,jak se o věci ve starékronicedočetl.
'.Viděljsemjakjedenjezdecmělpřed
sebounasedlenějakoutruhlici.
Ty,co myslíš,
nedalbysetenpokladnějakáskat?''
Matesse rozesmál,ažmu kouř jeho kořenky zaskoči1:''Vida
ho před chvílíseještěstrachytetelil,div žedušinevypustila
teď,jakmilemu odtrne,uŽby chtělzlaťáky!''
''Darmocelédnivtěchkniháchneležíš!''
jaknaně?''lichotilKryštofMatesovi.
Všakty víš
''Vímkamaráde,vím'',při(ývl Mates. ''Ale je to téžká
věc. Ve starékronice stojípsáno,žepokladdostaneten,kdo těch
v soubojijednohopo druhémpřemůže.
dvanáctjezdců
Jakpakby na ně našinec.To víš,potěhemby to šlotěžko,ajinou zbraní
To uždocházelidomůdo futonic a u krajníchalupyseKryštofrozloučil
my zacházetneumíme
!'' dodalsesmíchem.
s Matesem.
ještě
jezdci mu v hlavě leželia kromětohoi tenpoklad z1ď Tenhlavně.A časubíhal.Jednou
Dlouho
nemohlusnout'Černí
zasetakhlek létupřiběhli ke Kryštofovise zvěstí,žeMates dokonal.A jak užbylo zvykem,našliho nad knihou'kronikou
staxou,nakteréležel,jako kdybyji líbal.Ave tváři měl klid a pokoj'jako kdybyjej andělsámdonebeby|zavo|al.Vzpomnělsi
tehdyKryštofna to,jak spoluz Bousovašlia jak mu Mates vyprávěl o černýchrytÍřích,
s nimiŽ se v lese setkali.Bylo to na
podzim,kdyŽšvecKryštofv Bousověboty odváděla dobředostalzaplaceno'Neodolal a zastavilsev bousovské
hospoděna
holbu.Zrovnanačínali,pivobylojakokřen,
slovodaloslovo,ataksemilýKryštofvhospodězasehezkypozdržel.
KdyŽvyšel,
bylo nedalekodo půlnoci'Tenlaátesemu šlohuře,nežliposledněs Matesem'NebylťKryštofhrdinaveliloýa nebylotěŽkoho
postašit.
tedyrychle,abyměl za seboules,popiskovalsi, aby si kurážedodala najednoumu přišlopomyslit,žeto takbylo
Šlapal
nějakpředrokem,co tudyšlis Matesem.Zamyslelse,a opravdu!Vzpomněl si, žeto v záÍIbyto,ještěteplov tu dobubývaloa
hlavně,žetehdyprávějako dnespili nazdravíbousovského
lačmáře,kteý seMatoušjmenovala měl svátek.
jako kdyby mu někdov patáchstřílel.Ale marně.Byl zrovnauprostřed1esa,když
V ševcibyla malá dušička
a uhríněl,
zaslechldusotkopý alžtaky studenývíf se hnal lesem.Kryštofve smrte]né
LatlzenaMatesevzpomínal,najeho svěcenou
křídu,v duchuseužseženoua děnni loučil,a tu užv záhybucestysejezdci objevili,od kopytjiskry létalya ke Kryštofovise
blížilce|ýzástup.Vnejvětšíúzkosti
sešvecpokřižoval
avykřikl:''Pánbůhs niítniazlép.ryč!''
V tu chvílijednomuzjezdcůcosina zemspaďloace|ýzástupzrrizel jako dým.Švec,
ďesasena celémtěle,postoupilna
silnici, aby se podíval,co to tam leží'Měsícsvítiljako rybíoko a KryštofviděL,Žeje to truhlicestará'poctivěokovanápásy
že\emými.Zámek senějakpádemporouchalakdyžšvecvíko zveďl, zasmályse naň v měsíčním
světlekrásnédukáty,jichž
bylo v truhlewchovatěažpo okraj'Ani truhlici pozvednoutinemohl'odtáhl ji do příkopu,nalámalklestía schovaltak před
zvědavýmizraky.Potéuháněldomůjako kdyžmu zapálíšos.Padl na postela v téchvíliusnul'Kdyžseránovzbudil,nevěděl,
byl-li to všechnosennebopravda.Pro každýpŤípad
si vzal trakď, plachtuna trávu arozje|se do lesa.Z dá1ividěl v příkopě
Naložilji s napětímvšechsil, dovezlji dom.&azapenizesi koupilpěknýstatek'Boty však
hromaduklestíapodnínašeltruhlu.
j akpeněznabyla k chudýmbyl vždylaskav,protoŽevěděl,
robíldál,vícpropotěšení
nežnaýdělek, a takénikdy nezapomněl,
žedukátyz chudýchbyly vydřeny'

NOVINKY Z REGIONU
. U někteých domův našíobci a částichatu lesaKřižánekdošloke anačnému
Rybníkzadrfující
úbytkuvody ve studních.
povrchovouvoduz políkolemchatové
osadyjezcelavyschlý azarťstátravou.
vedeníobceVese1ice,
Prokazujeseprozíravost
finančně
velmi naroěnouvýstavbuobecníhovodovodu.
kterévčasdokázalouskutečnit
- V prostorujihovýchodněod statkuDomousnicebyla na políchsměremk obci RabakovmajitelemzámkuDomousnice
ďLzena vinice o roz|oze cca 8 ha. Všichni občanéz okolí budou iistě sledovat iak se bude vinné révě
v našem
kraji dďit.
- Město DolníBousov odkoupilood Řírnskokatolickécírkvebudovur".,
zahajenajeji postupnáa niíkladnárekon.
",r"
strukce.Budovaje podlezjištění
archeologů
Černínem
z Chudenic,majitelemKosteckého
rybářskábďta postavenáhrabětem
panstvív l 7. století.Záměremměstaje ďídit zdemalémuzeumDo|nobousovska,
středisko.
archivměstaa informační
. Městodokončiloýstavbu čistírny
odpadních
vod v tlakovékana|izaci.Náklady na celouvelmi náročnou
stavbudosáhly
částky49 milionůkorun.
- Byla dokončena
přestavbasilnice ze Sobotkydo DolníhoBousovav prostorutovárensloých
niíročná
Jsouzde
rybníků.
vybudoványopěrnézdi na 8metroých pilotech. Stavba byla financovánaStředočes[ýmkrajem částkou29,5mi1.Kča
DolníBousov,
500000'-Kčměstem
. V letošním
rocebudedokončeno
napojeníkomunikacesměr ČeskáLípa- Mladá Boleslavi na dá|niciPraha- Liberec.
je
Úsek od obcíDebř a Kosmonosy stavebněvelmi náročný.Výstavbaznaeneoďehčíměstuod zátěžeosobnía kamionové
dopravy.
RudolfDufek

z ČtNNosTISBoRU PRo oBČANsKE zltnŽIToSTI
děti.
Mikulášskounadílku.Do veselskéhospůdlcy
V prosinci2004uspořádalSPoZ tradiční
sesešlyvšechnyveselské
kteryjim
Při různýchhrách'písničkách
a básničkáchse celéodpolednedobřebavily.Jejich snahuocenilMikulášs Čertem,
Těmmenším
vehnaldotváříi slzičlqy.
pak vystřídalsmícha dětispokojené
rozdaldárkovébalíčky.
Radostz balíčků
odchrázely
domů.
Děkujemeobecnímuuřaduza peněžtípříspěveknatutoakci.
>>7
<<

z ČrnNoSTISBoRU PRo onČ,ttvsrÉzll'wŽIToSTI
Zménaoslav jubilantů

rocejsme seroáodli pro zrněnupři oslavějubilantu.
V letošním
se už nechtějítétoakce zučastnit'
oslavencůmbudemeblahopřátdoma'jelikožTi starší
81 let 31.3. paníMarieKoubová
Josef,Csc.
83 let 27.4' Ing.Doškář
65 let z7.4. JaroslavaKŤiŽová
50 let 30.4. Milan Legner
VšemoU aSPoZ srdečněblahopřeje
zaSPOZ BulÍřováJarmila'PažoutováVěra

SPoLEČnNsrÁ KRoNIKA ( RoK 2OO5
)
Životníjubileum
65 let 27' 4, JaroslavaKřížová
55 let 1. 5. KvětušeHavrrínková
50 let 30.4. Milan Legner
40let 23.5. Vlastimil Havrránek
35 let 28.2' Monika Carová
30 let 15.4. JaroslavJinoch
25 |et 1. 5. Kateřina oudrnická
20 let 30. 3. JakubRuněík
10 let 27,4' ŠimonŠafrránek
5 let
8. 6' Miroslav Horák

Noví obyvatelé obce:
3. květrra2005 Petr Drahorad do ě.p' 36.
Vzpomínka:
Dne
7 .3. 2005
10. 3. 2005
Dne

zemřel ve věku 47 |et pan Jiří Kodrik
zemřel ve věku 60 let parr Josef Bravenec

Dne 29 , záÍi tomu bude 10 let co nás navždyopustil pan Josef Rýdl.
S láskou vzpomínajímanželka,rodina Šifaldovaa Rýdlova.

Na Veseliclcýzpravodaj přispěli:
R. Cechovská,F' Pažout(Dl. Lhota)' M. Matoušek'ing. H. Runčíková,
Z. Srb,ing. J. Campr,Jos.Campr,M.
Šiuovra,
M. Koubová' M. Rýdlová (ě. p. 28),J. Rýdl, M' Šifaldová,J.BobkaBuková Karolina"Kobzaňóvá
Miloslava,BukZdeněk
RedakěníradaZpravodajetoutocestouvšempřispívajícím
upřímněděkuje!!!
Zpravodaj Veselicevydává Místnízastupitelstvoobce:
PředsedaRedakční
radyIng.C*p',
Členové:
Ing.DoškářCsc, M.pažóut,F.Pažout,F.Navrátil,J.Bulířová,Z.oudrnická, M.Šafrránková,
dopisovatelR.Dufek.
Za obsahělánkůodpovídají
autoři.Zpravodajvycházídvakrátročněa je dodávanzdarma.
Prosímeo zasi|ánipřípadnýchnávrhů,připomíneka příspěvků
na adresu:
PaníM.Šafrr{nková,
Veseliceč.p.8,
PSČ29404DolníBousov.

l<vÍz Časoptsu ZPRAVoDAJ

jméno:

otilzky znalostíobčanů
o svéobci Veselice

adresa:

1. Kdy vyšlo 1. čísloVeselického zpravodaje?
odpověď:
2. Jak se lidově nazývaji části obce, rozloŽené po březích potůčku?
odpověd:
3. Jak se tento potok jmenuje?
odpověd:
4, Kdv byl založen Židovský hřbitov ve Veselici?
odpověd:
5. Ve kterémroce byla uskutečněnaelektrifikace obce?
odpověd:
6. Kdv a kde byla zřízena pnmí veřejná telefonní stanice?
odpověď:
7.Ve kterémroce byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého?
odpověd:
8. Kdy byla postavena a předána do užívániokresní silnice z Domousnic na Bačalkv?
odpověd:
9. Nachází se ve Veselici kulturní parnátka chráněná památkovou péčístátu?
odpověď:
10. V kterémroce bylo za|oženoJZD ve Veselici, kdo byl jeho předsedou,
kdy JZD zaniklo sloučenímS a.s. Březno ?
odpověd:
11. V kterémroce byl odevzdán veřejností nově postavený hřbítov ve Veselici ?
odpověd:
VaŠeznalosti vyhodnotí komise jmenovaná Zastupitelstvem obecního úřadu.
Správné odpovědi budou slosována a výherci obdržiodměnu
odpovědi zasílejtena adresu : Bulířová Jarmila Veselice č.p.18, 2g4 04 Dolní Bousov

