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Přichází pátý rok třetího milénia,
máme důvod k oslavám!?.



Zpráva
obecního
úřadu
 Ze zasedání zastupitelstva.
v roce 2004 se konalo 6 veřejných schůzí,
na kterých se projednávala běžná agenda,
takže následující zpráva je velmi krátká
a týká se jen hlavních akcí. Jako vždy na
začátku roku bylo sestavení a schválení
rozpočtu na r. 2004 a schválení hospodaření
za rok 2003.
V letošním roce jsme připravovali
a zajišťovali dvoje volby, do parlamentu EU
a do zastupitelstva KÚ Středočeského kraje.
K volbám do EU byl před budovou OÚ
instalován nový stožár pro vlajku EU. Oboje
volby proběhly bez problémů a poměrně
s dobrou účastí voličů.
Ve sféře občanských záležitostí
organizoval OÚ návštěvy u jubilantů k jejich
životním výročím a zajistil krásnou akci
"Vítání občánků".

Občané byli také seznámeni s výsledkem
auditu, který proběhl vzhledem k naši
finančním prostředkům bez problému.
Na základě iniciativy občanů vznikl návrh
na uspořádání sjezdu rodáků a přátel naší
obce. Jedná se o to, že v příštím roce 2005
bude naší obci 555 let. Termín sjezdu byl
předběžně určen na 20. srpen 2005 s tím, že
pozvánky a celá akce se provede až po té,
zdali se nám podaří dát obec jako celek do
pěkného stavu. To je podmínka. Přesto
doufáme, že se to za přispění všech občanů
bydlících v obci povede.
 Hřbitov
Další významnou akcí bylo vydání nové
vyhlášky č.1/2004 "Řád veřejného
pohřebiště". Tato vyhláška spolu s dalšími
podklady jako např. provedení geologického
průzkumu, zprávou krajského hygienika, listu
vlastnictví apod. byla se žádostí o další
provoz našeho hřbitova zaslána na KÚ. Na
základě těchto podkladů byl nám vydán
souhlas k dalšímu provozu pohřebiště.
Poté následovalo uzavírání smluv
s nájemci hrobových míst a to vše dle
nových zákonů o pohřebnictví. Součástí
smlouvy je i stanovení výše poplatků z
hrobových míst, které se budou platit
počátkem roku 2005 a to na 5 let.
 Odpady.
Jedním z hlavních úkolů je dodržování
pořádku v obci a likvidace komunálního
odpadu. To je zajišťováno OÚ přes fy

Compag a to pravidelným vyprazdňováním
popelnic, přistavením kontejneru na
velkoobjemový odpad a pravidelnou akcí na
odvoz nebezpečného odpadu. K tomu je
dále možné ukládat komunální odpad do
pytlů fy Compag. Přesto, že je o odpad takto
postaráno, vyskytují se případy, že ještě
někteří občané likvidují popel z uhlí
vyvezením do přírody. Popel z uhlí patří do
popelnice a na úředně stanovenou skládku.
Kdo si to ještě neuvědomil, ten poškozuje
naše společné životní prostředí a bude muset
být proti němu použit důrazný výchovný
prostředek. Horší situace je v naší chatové
oblasti. Máme tu na 40 majitelů rekreačních
objektů a pytle na komunální odpad si
v letošním roce zakoupilo pouze 14 majitelů
chat. Pak se není čemu divit, že komunální
odpad najdeme v okolních lesích, v
písečníku, nebo po příkopech u silnice na
Mladou Boleslav a na sběrném místě u
vývěsní tabule u vjezdu do chatové oblasti.
Je tam například hromada odpadu, která se
vysypala z nějakého pytlíku, který fy
Compag neodváží. Je to přímá vizitka těchto
lidí ke spořádanému přístupu k životnímu
prostředí a ke společnému životu v obci.
Jedná se o majitele chat těchto čísel: 05, 06,
07, 08, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019,
020, 021, 024, 026, 027, 028, 029, 030, 031,
032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 042.
Na doplnění ještě jedna připomínka, odvoz
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odpadků je prováděn pravidelně a to každou
sudou středu.
 Závěrem.
6. prosince byla veřejná schůze, na níž byly
vydávány známky na popelnice. Hrazeny
budou až po novém roce. Neboť není zatím
stanovena nová cena, která bude díky nové
daňové úpravě asi o 100 Kč vyšší.
Byly také rozděleny úkoly na úpravu a
zvelebení obce. Jelikož nás čeká v příštím
roce dosti práce, věřím, že se nám za
přispění všech občanů vše povede. K tomu
Vám do příštího roku přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody. Zároveň Vám přejeme
šťastné prožití svátků vánočních.
Zprávu podává místostarosta OÚ
František Švorc


Pár řádků
v kronice
Určitě přijde do kroniky
za r. 2004
Občanské záležitosti
Přírůstek
Druhý občánek v tomto tisíciletí,
Martínek, se narodil 1. 5. manželům
Miclíkovým. A stal se tak prvním
eurorozencem nejen v naší obci, ale i
v našem okrese.
Přejeme hodně radosti.
Oddavky
Na radnici v Dolním Bousově byli
9. 7. 04 oddání Miclík Martin a
Folprechtová Petra oba čp. 33
Blahopřejeme ke společné cestě
životem.
Noví občané
Čerychová Věra čp. 28 (r. n. 56);
Folprechtová Petra čp. 33 (r. n. 78);
Práger Jaromír čp. 004 (r. n. 20);
Vítáme vás u nás.
Jubilea v tomto roce
Miclíková Marie 88; Vilibald Čížek
82.; Najmanová Vlasta 60.; Švorc
František 70.; Živný Antonín 70.
Vinšujem hodně zdraví a radosti.
Stavební
Pokračuje výstavba v čp. 2 u pí.
Dvořákové
a
u
manželů
Herinkových. A také rekonstrukce
čp. 4. Před kolaudací by měl být

domek
pana
Anděla.
Před
dokončením je též stavba manželů
Svatošových
a
r.
d.
paní
V. Kropáčkové. Byla provedena
kolaudace přestavby r. d. manželů
Škaloudových čp. 13 a kolaudace
novostavby r. d. pana M. Miclíka
čp. 33. Dále probíhají přípravné
práce na stavbu r. d. pana R.
Živného.
Zloději
Opět byl hrubě narušen život v naší
donedávna poklidné vesničce. Vykradena
byla tentokrát novostavba manželů
Herinkových. Zájem nenechavců byl široký,
od stavebního materiálu přes domácí zařízení
až po věci osobní potřeby. K odnesení lupu
si prostříhali dva otvory v novém plotě.
Jeden byl dole na cestu k Machovým
a druhý vedle vjezdových vrat od silnice.
Vítání občánků
Letos poprvé bylo obecním úřadem
v sobotu 2. 10. odpoledne
uspořádáno vítání občánků. Vojtěcha
Šimona, který se narodil již loni
a Martina Miclíka.
Po proslovu starosty A. Živného
byly oběma občánkům předány
drobné věcné dary od obce
a starosty a částka jednoho tisíce
korun. Kronikář předal oběma
slavnostní certifikát. Poté požádal
rodiče novorozenců a ostatní
přítomné o podpis do pamětního listu.
Načež následoval slavnostní přípitek
a malé posezení všech přítomných.
Stalo se před padesáti léty
JZD
"Dne 22. ledna večer konána
schůze členů družstva. Na ní
předseda jeho, Švorc Josef, oznámil,
že až dosud vystoupila polovina
členů, a že zbývajícím je velmi těžké,
aby družstvo ještě udrželi, když je
zde ještě pole Erbenovo a pole
p. Banýra, které by sami nemohli
obdělati. Dal hlasovati, kdo je pro
rozpuštění družstva, hlasovali všichni
pro, až na p. Vošvrdovou, která při
opačné otázce se samojediná
vyslovila proti rozpuštění. …"
Tento úryvek je jen nahlédnutí do
dění tehdejšího roku a o tom jak
zaniklo I. JZD u nás.

Jistě stojí za zmínku i pronájem
usedlosti čp. 2 p. Udržalovi z Prahy
na letní pobyt a stavba domku-chaty
J. Šimáčka a A. Repšové pod hrází u
Pilského rybníka. O chatách je tu
zajímavé čtení na čtyři stránky.
Šířeji se rozepisuje i o zesnulých
v tomto roce p. Fr. Miclíkovi z čp. 5
(88 let) a Fr. Markovi z čp. 6 (75
let).
Sňatek toho roku uzavřeli, Vlad.
Vošvrda s Rozálií Tothovou.
Na vojnu rukovali, Vlast. Vošvrda,
Ant. Živný a Švorc Fr. čp. 24.
Narodili se, Jindra Šimáček a Věra
Miclíková.
Dále se kronikář podrobně
rozepisuje o volbách do MNV po
kterých se stal předsedou Miclík K.
a o volbách do národního
shromáždění, o pracích na obecních
cestách a obecním sadu, zajímavé je
i čtení o obecních příjmech
a vydáních.
Pozvánka
Plný obsah zápisu z právě
vzpomínaného roku a i z let
dvacátých a třicátých se dozvíte,
když přijdete poslední pátek v lednu
tj. 28. 1. 05 v 18 hodin k nám do
"Staré sednice" čp. 12, na posezení
nad kronikou. Další dvě sezení proběhnou vždy poslední pátek v měsíci
únoru a březnu, tj. 25. 2. a 25. 3. 05.
Budou zde promítnuty některé
videonahrávky týkající se obce apod.
Můžeme společně připravit zápis do
kroniky o letošním roce a třeba
i nové stránky zpravodaje. A nakonec podiskutovat o ledasčem.
Bude dobré, když obohatíte naše
společná sezení vlastními poznatky
nebo podklady, jako třeba starší
fotografie, historické dokumenty
apod. Není to však podmínkou.
A to je pro tentokráte všechno, víc už se
sem nevešlo.
. . ooO oo. .
I já Vám všem přeji štědrou nadílku,
příjemné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně všeho nejlepšího.
Švorc Miloslav - kronikář
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