
 

  

Prosinec 2017 I Místní část Veselá u Mnichova Hradiště I Počet obyvatel: 581 I Počet popisných čísel:  224 

VÁNOČNÍ VYDÁNÍ 2017 

 

Pozvánka na Štědrovečerní zpívání 

24/12/2017 od 13:00 hodin Na Návsi 

Letos se můžete těšit a také doma natrénovat tyto vánoční koledy: 

Vánoce, Vánoce přicházejí; Půjdem spolu do Betléma; Dej bůh štěstí tomu 

domu; pásli ovce valaši; Narodil se Kristus Pán; Nesem vám noviny; 

31/12/2017 Silvestrovský ohňostroj ve Veselé v 18:30 u školy 
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Hasičky z Veselé zvítězily  

Dne 7. 10. 2017 s uskutečnilo vyhlášení soutěže v požárním 

sportu v kulturním domě Čistá. Boleslavského poháru se 

zúčastnily i ženy z Veselé. V tomto ročníku nasbíraly nejvyšší 

počet bodů, a tím si zajistily celkové 1.místo. Porazily tak 16 

týmů a získaly putovní pohár. Za kvalitní výsledky děkujeme 

těmto členkám: Radce Stránské, Jarmile Česákové, Andree 

Hrbkové, Lence Erbertové, Zdeňce Řežné / Česákové/ 

Martině Zápotocké, Janě Erbertové a Anně Puchýřové. Tento 

sport vyžaduje spolehlivý tým, sehranost, špetku štěstí a dobrou techniku. Za tu vděčíme našemu 
členovi veliteli sboru Oldřichu Česákovi.  

SDH Veselá uspořádala v tomto roce dva fotbalové zápasy, následně taneční zábavy. Přispívají finanční 

částkou do školy i školky v naší vesnici. Členové provedli úpravu hřiště, kde vybudovali zámkovou 
základnu. Ta bude součástí tratě pro požární sport. 

SDH oslaví v roce 2018 130let svého založení. Dne 9. 6. 2018 se bude konat oslava v obci s 

celodenním programem. Na tuto akci se již organizace připravuje. Na závěr jménem celého 

hasičského sboru bych všem občanům ve Veselé rád popřál šťastné prožití Vánočních svátky všechno 
nejlepší do Nového roku.  

Story of me – Můj příběh - Setkání Dobkow  

Na přelomu července a srpna 2017 se v polském Dobkowě 

sešli koordinátoři projektu Story of me , aby 

sesynchronizovali závěrečné práce na dva roky trvajícím 

projektu, který končí ke 31.8.2017.  

Mezi koordinátory byli Kasia Szajda, autorka projektu a Ania 

Maciag za polskou stranu, dále Paula Rivela Cabanas a Valeria 

Alonso ze španělského Fontaa a Daniela Sedláková, Michaela 

Švermová a Dana Lamačová z Veselé (Česko).  

Na schůzce v polském Dobkowě jsme začali pracovat na 

úkolech, které je třeba ještě udělat, aby byl projekt řádně 

zakončen. Jednalo se především o dokončení webových stránek ve čtyřech jazykových mutacích – 

anglické, české, polské a španělské, o výběr fotek, které budou použity při výstavách a popularizaci 

projektu, o tvorbu videa s osobními postřehy účastníků projektu, o sepsání článků a rozhovory do 

novin, o naplánování lokálních setkání místních obyvatel s účastníky projektu v muzeu, v knihovně, 

případně besedy ve školách nebo v domovech pro seniory. O projektu vznikne také brožura a budou 

postaveny dva informační panely ve Veselé u Mnichova Hradiště.  

Výstupy celého projektu jsou však nejen články, webové stránky, řemeslné artefakty, jako např. 

lavičky a směrovníky, česko-polská kuchařka nebo obnovené tradiční akce uspořádané v rámci 

projektu během uplynulých dvou let, kterých se účastnili a udělali radost stovkám lidí.  

Jsou jimi také záležitosti méně hmatatelné, jako je pevné partnerství mezi třemi vesnicemi a spolky 

z různých koutů Evropy, osobní přátelství mezi většinou účastníků projektu, radost z nově poznaného 

a uvědomění si důležitosti vlastní identity v rámci místa, kde žijeme i v rámci svého života.  

V průběhu necelých čtyř dnů trvání setkání v Polsku jsme si znovu připomněli významné momenty 

celého projektu, které nás jen utvrdili v tom, že dělat podobné aktivity má smysl. Že je důležité sdílet 

svůj příběh, aby neupadl v zapomnění, protože každý příběh může být pro někoho důležitý … 
Dana Lamačová 

UDÁLOSTI ROKU 2017 
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Volejbalový oddíl SK Veselá v roce 2017 

Malý volejbalisté z našeho oddílu SK Veselá opět bodují a 

reprezentují naši obec na turnaji ,,SuperMiniTour“, to jest 

volejbal pro nejmenší začínající volejbalisty středočeského 

kraje. Už máme za sebou odehrané první 3 turnaje letošní 

sezóny a výkony našich malých, nadšených a talentovaných 

volejbalistů jsou zápas od zápasu lepší a lepší, není se ovšem 

čemu divit, vždyť tomu předcházelo i prázdninové 

volejbalové soustředění. 

  V rekreac ní m area lu Vesec pod Koza kovem probe hlo jiz  sedme  pe tidenní  soustr ede ní , na ktere  
dorazilo 14 de tí  navs te vují cí  volejbalovy  oddí l SK Vesela . Nede lní  ra no na s zaskoc ilo des te m za okny, 
ale nas e optimisticka  na lada vydrz ela, protoz e se jednalo jen o kra tky  letní  des tí k. Po probuzení  vz dy 
probe hla ranní  rozcvic ka a po sní dani na sledovaly vy konnostní  disciplí ny, samozr ejmostí  byl i pla z ovy  
volejbal. 
  Maly  volejbaliste  me li tr i dny na to, aby sloz ily ba sen  a 
vytvor ily choreografii k pí snic ce, ktera  se jim lí bila. Stars í  de ti 
dostali za u kol zahra t poha dku, ztva rnili povedenou parodii 
na Perní kovou chaloupku, do ktere  zakomponovaly jes te  
dals í ch sedm poha dek a filmu ! De vc ata se pustila do 
tanec ní ho vystoupení  na zna mou pí snic ku ,,Holky z nas í  
s kolky“. C ekal na s take  vy stup na nedalekou rozhlednu 
Koza kov. V area lu byl i baze n, voda byla chladne js í , ale po 
na roc ne m vy letu to vu bec nevadilo. Druhy  vy s lap na sledoval 
na prote js í  stranu u dolí  k jeskyni Postojna. Poslední  den jsme 
ve novali jen pla z ove mu volejbalu, balení , u klidu chatek a nesme lo chybe t koupa ní . Odpoledne jsme se 
rozlouc ili a zamí r ili zpe t k nas im domovu m. Uz  se nemu z eme doc kat na pr í s tí  soustr ede ní ! 
 Dals í  sportovní  aktivitou, kterou SK u na s ve Vesele  por a da , jsou dva volejbalove  turnaje, zde se vz dy 
sjedou druz stva z Vesele  a blí zke ho okolí . Letos to byl jubilejní  desa ty  roc ní k u na s ve Vesele , 
smí s eny ch druz stev volejbalistu , kter í  si velmi ra di zahrají  pr í lez itostne  a hlavne  pro radost. Dopolední  
turnaj je vyhrazen de tem z volejbalove ho oddí lu SK Vesela , ktere  si zahrají  proti svy m rodic u m a 
volejbalovy m nads encu m z Vesele . Ten odpolední  turnaj je jak pro vesela ky, tak i ty my z nas eho okolí , 
kter í  se pravidelne  scha zí  a jsou herne  na velmi dobre  u rovni. 
 Jak jarní turnaj v červnu, tak i ten letní zářijový se skvěle vydařily, nejenže nám přálo počasí, ale i 
výkony jednotlivých týmů byly opravdu na profesionální úrovni. 

SK Veselá 

Tradiční rozsvícení vánočního stromu ve Veselé 

Jak již každým rokem, tak i letos se 28.11.2017 v  16 hodin rozezněly na návsi varhany, saxofon, 
housle a flétny dětí ze ZŠ a MŠ, které měly připravené pásmo koled a doprovodily již zmíněné hudební 
nástroje. Zazněli vánoční básně, krásná romance od Jana Nerudy, taneční vystoupení na píseň Hezké 
Svátky i pěkné troubení, po kterém se rozzářil vánoční strom. Děti se rozloučily společnou básní při 
rozsvíceném stromu. 
Pro všechny přítomné byl připraven vánoční čaj a vánočka. K vytvořené vánoční atmosféře, už chyběl 
jen bílý sníh, na který už marně čekáme několik let a tak nezbývá než si přát, že na ten příští rok 
Martin už konečně nějaký ten sníh nadělí.  
Děkuji členům osadního výboru a pomocníkům, kteří se zúčastnili při pořádání vánočního setkání a 
zdobení naší velké borovice na návsi, která se už poněkolikáté od prvního adventu až do Třech králů 
promění v náš společný vánoční strom.  

Za OV Veselá V. Dutka  

UDÁLOSTI ROKU 2017 
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Vesela ci a Veselac ky,  
Rok 2017 se louc í . Jako rok pr edchozí  pr inesl Masopust, Hasic sky  ples, Veselou Pouť, fotbalove  a 
volejbalove  turnaje, za bavy na hr is ti, Veselou var ec ku a mnoho dals í ch akcí . Je to uka zka toho, z e 
spolky se v nas í  obci dobr e starají  o kulturní  i sportovní  z ivot. Sice to ne vz dy je jednoduche , neb ne kdy 
tomu c i jine mu dojde energie, ale ve ts ina tradic ní ch akcí  ma  v obci sve  mí sto a nakonec pr ina s í  za bavu 
a vyz ití  jak na vs te vní ku m tak organiza toru m. Pr í s tí  rok na s dozajista c eka  ope t mnoho tradic ní ch akcí , 
ale take  vy znamne  vy roc í  130 let Sboru dobrovolny ch hasic u  a take  100 let od zaloz ení  nas í  republiky. 
Ve r í m, z e obe  vy roc í  si por a dne  pr ipomeneme. Z hlediska investic se v roce 2017 mnoho nede lo. 
Ovs em rok 2018 pr inese do obce naopak mnoho pene z. Pokud vs e klapne tak jak ma  se zí skanou 
dotací , dostane ulice 5.Kve tna novy  chodní k, a to na jedne  strane  a po cele  de lce sme rem od Bakova na 
na Hradis te . Rekonstrukce chodní ku by me la probe hnout od dubna do listopadu. Hotove  pr í pravy jsou 
take  pro chodní k v ulici Lhoticke , zde ale musí me nejprve z a dat v lednu 2018 o dotaci. Kdyz  vs e 
klapne, tak v roce 2019 se bude chodní k stave t po obou strana ch, spolec ne  s opravami des ťove  
kanalizace. Uz  do le ta pr í s tí ho roku se mu z ete te s it na nove  autobusove  zasta vky v ulici 5.Kve tna a to v 
obou sme rech. Na podzim 2018 projde velkou prome nou take  zelen  a to prakticky v cele  obci. Podar ilo 
se na m zí skat dotaci na vy sadbu, pror ezy a os etr ení  jak dr evin, tak ker u  a tra vní ku . Do dubna 2018 
probe hne jes te  ver ejne  setka ní , 
kde budeme informovat o 
pr ipravovany ch prome na ch. 
S kolka dostane novou kotelnu a v 
le te  2018 probe hne rekonstrukce 
podlahy uc ebny, kde na s  jiz  roky 
tra pí  nadme rna  vlhkost. Drz te 
palce, ať se vs e podar í  v dobre  
kvalite  i c asu uskutec nit. Vs em 
Vesela ku m a Veselac ka m pr eji 
kra sne  Va noce, do roku 2018 to 
nejpevne js í  zdraví , u spe chy v 
z ivote  pracovní m i osobní m a take  
to, abyste jak nejc aste ji byli v 
takove  na lade , jakou nese na zev 
nas í  obce.  
Ondr ej Lochman, va s  starosta. 
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018? 

10. 2. 2018  Masopust 
17. 2. 2018 Hasičský bál 
07. 03. 2018 Připomínka narození TGM  
31. 03. 2018 Vítání jara – velikonoční odpoledne 
30. 04. 2018  Čarodějnice 
09. 06. 2018  oslavy 130 let SDH 

Jarní volejbalový turnaj 

16. 6. 2018  Veselá pouť 
08.09.2018     Letní volejbalový turnaj 
15.09.2018 Předpokládaný termín Veselá vařečka 
04.12.2018  předpokládaný termín rozsvícení ván. Stromu 
24.12.2018 Štědrovečerní zpívání 
31.12.2018     Silvestrovský ohňostroj u školy 
  
 


