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Yzp,omínka na setkání
Yeselíclsých rodáků a přátel
radaZpravodajei obecnízastupitelswo.To si aleještěneuvď6oTennápadse narodilna podzim.A všichnibyli pro:redakční
jaké
naloŽiliI
Zača|o
se
si
na
svá
bedra
se
shromaždováním
adres.Začátkem
roku bylo rozesláno2l5 pozvánek.
břemeno
movali,
příspěvek
prvni
přihlášky
také
l00
a
Kč
na
občerswení.
A
rozhodnuto.
by|o
YzÁpětíse vracely
Bylo třebaopravitsochusv. Jan4 sochuPannyMarie' upravitprostor
Bohatýprogramvyvolal spousfustárostía problémů.
předobecnímdomem,če|címami
Veselrícimuselipořádnězabrat,abyvšebylo včashotovo.Dílopředstavovalospoustu
autobusu.
gbegnfho
zasfupitelswa,
hasičského
sborua prírda|ších
hodinpráce,zejménačlenů
obětavců.
A tak něktefihosté2l . květnaasi ani
při
přípravě
netušili,kolik pracev obci by|ovykonrtno
setkání.
pfijemněhŘílo.A tak se předveseliclcýmobecnímdomemzačalaschiázetspolečnost
Počasí
nám přálo' sluníčko
veselických,
většinoustarších,
nevidělii 40 let'A tak sejen těžkopoanrivali.Kulturnívložku. rccitace,zpěv a hudba
rodáků'z nicM seněkÍeří
. připravilaJaroslavaKabrnovás několikamístními
dětni. I veselskápíseňz'azrrrě|a"
taképrírmetodiína zobcovouflétnu.Tak se
předvedliJakub Runčíks flétrroqpři recitaciLucie a Mirek PaŽoutovi,Kateřinaa Jan Hokufovi, Mirek a Martin Ďoubalíkovi
a JanaVlasáková.
Hosty přivítalavese|skástarostkaJarmilaBulířová.Zajimavéinformaceo Veselici se hostédozvěděliz projevůing. Josefa
Doškrířea Josefa PaŽouta.Po téfanářJosef Buchta zargmimva| pnlvod na veselslcýhřbitov, kdejsme uctili památkuzesnulých.
Po vykropeď hrobůse průvodpřesrurulna náves,kde u provizorníhooltáře parrfbrář slouži|mšisvatou.Veselickou náves roze.
nručelyzpěvy,mod|itby,zazrrěla něžuímelodieAve Maria Po znowvywěcení sochy PannyMarie odjel pan fanířs doprovodem
k opravenésošesvatéhoJanaNepomuckého,aby i tuto sochuzrronvywětil. Ikásnépočasíodměnilovšechnyúčastníky
výjezdu
na kopecke sv.Janupřekrasnýmpohledemna Vese|iciajejí okolí.
Mezi tímse alejižvšichniostatnísctuázeliu veselickéhospůdky.
Setlgívalise stařízrrámí,spoluŽíci,přátelé.Bylo tohotolik na
vypravování.A tak se pfi kávě nebopivu vzpomínálo,povídalo,hodttotilo.Libá'lská kapelapanaHunkéhovylá*ala na taneční
parket(tedybeton)prvnítancechtivépáry. Trochu vadilo, žebetonováplocba nebyla zrovna ideálnípro taneční
kteace,ale další
a dalšípáry krouŽily po betonupolky, valčíky...místabylo dosr
vydďilo. Protálrlose dalekopřes půlnoc.Nikomu se nechtěloj ítdomů.A znow a anow
Všichni se shodli na tom, Žese set|cání
se organizítorůmpfipomínalo,žrzadvztii roky by se setkánímělo roďrodně opakovat Kdo vi? Snad se všepodďí.
7.atímzista|ypěknévzpomínky.A takézdďilývideoáaam zdeňkaBuk4 kteý sepromítalve veselickéhospůdce19.srpna.
Celédvě hodinyseděloasi dvacetVeseláků. starší,
mladšíi dětiu televizorupři sledovarrí
toho,co zachytilavideokameraZ/rěřúra
Buka Byl to pěkný 7Ážitek.Tak zasepříště!
0p)
projevypfudneseNa přrínímnohýchzučastněných
uvěřejňujeme
név průběhuzahájenísetlci'rrí:
Jarmile Bu|ířová, starostka: (vítacíprojev)
..Srdečně
viis všechnyvítiímjménemobecnihozastupitelswa"
jménemvšechobčanů
Veselicei jménemsvým.ZvláštěvítámdůstdnéhopanafarářeJosefaBuchtua panaFiďu, starosfuz Domousnic.
Milí přátelé,sešlijsme se,abychomzavzpomínalinahezkéchvíle prožité
v rodnévesničce,
připomělisi dobua místa,kdejsmeprožili dětswí,jako na nejkrrísnější
chvíle'na kÍeré
sev životěnezapomíná.
Školní
létaprožitrí
v řitonickéa bousovské
škole.Někteříjsmezůstali
věrni domovu'mnozíse rozešlizapracíponďí vlasti,jiní se oženili
čiprovdalina různámísta.Všichnisejistě rádi vracejí,aťužjen ve
vzpomínliách.',
lng. JosefDoškář,Csc:
,'ViíŽení
přátelé,milí rodáci,
jsem rád, Žese mohupřipojit k dnešnímu
slavnostnímu
dni ně.
kolika málo slovy k historiinďí obce.znátaji zajistévšichni,at již
z vyprávění. tu novější,či z nďeho Veselickéhozpravdaje. tu
starší
ažnejstarší.
Jako každáhistorie,tak i taveselickáv soběskrývá
řadu zvlaštností
a tajemství,dobých i špatnýchlidí a jejich činů.
Vzpoměňmejen na posledníhoveselickéhorychtáře,kterýmbyl
Václav,Holan,a to od roku l87l, kdy se Veseliceoddělilaod Domousnica stalase samostatnouobcí.Václav Holan, veseliclcýrodák"
Žil v prvnímstaveníve Veselicič.l, |aeredosudobývápaníAntošo.
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l'á. Staveníb)-lopostavenopřed 400 lety a oznaČeno
ve Štítě
dvěma kalichy původním
majitelem,kteý muselpro svou r'íruodev <joběkrutéhopronásledování
katolíkypo biwě na Bíléhoře.Rychtář Í{olanv-v.konávaljeŠtě
nějakýčasrychtář.
iítdo vylrnansn'í
sképrávo v Domousnicia na Rabakově.Byl to vzdělanýa moudý člověk,ktery se stal Šiřitelem
lidovéosvětya práva.Svědčí
jakoŽ i mnohodochovanýchčasopisů
o tornřada výstřiŽků'
s článkypředníchnárodníchbuditelů,
při zvyŠová.jirnpouŽívaných
ní rrárocjního
cítěnía vzdělanostiobyvatel,u kterýchměl úctua váŽnost.Je na Škodu.
Že Innohoknih a dalŠích
písemností
bylo
právo svčcičí
po jeho sl]lni zničcno.Dcrchované
r1,chtářské
o jeho řídících
a právnickvchznalostechpozoruhodnýchna telrdejší
cjobu.Dne l4. k'''ětnal963 byl přtjatdo Jednotyrnladoboleslavské
a v roce l876 se stal členemSpolku veteránův Dolním
Bousovč.
-I'rochou
pověstíjeopředenosud obcc KřiŽany v blízkémleseKřiŽánku' kteráse stalaobětítragického
obdobíhistorienaŠeho
národa.Stalo se to běherntřicetiletéválky v letech l6l8-l648' kdy na základě udání'Že se V tétoobci skývají čeští
bratři,dal
příslušnýkatolický správce pokyn všechnyobywatelepobíta vesnici vypálit. Tak se i stalo' a to asi v roce l647. Po tomto neštěstí
jiŽ vesnicenebylanikdy obnovena.
A nyníjedna otázka: Kdo z vás ví, kde stával včtmýmlýn. Ano správně, na pozemku Hakenových u Bačálek.A veselický
mlýn? Ano správně,na tehdejšízahraděrodu Pokorných.
Je třeba si téžuvědomit, Že nebyli vŽdy vnahy mezi obyvateli Veselice dobré.Tak na začátku20' stoletítehdejšístarosta
FrantišekMatoušekměl doslova..plnéruce práce''s usmiřovánínepřátelskýchskupin tak,aby dobrésouŽitív obci bylo obnoveno.
Značnouměrou k tomu, o čemŽsnad nikdo nepochybuje'přispěly i veselickéhospody.ověřenézprávy o čepovánípiva na Veselici
pochaze.jíz počátku l8. století,kdy v domku na Lhotkách u rybníka provozovala tuto činnostpaní Kratinová. Postupnějak
narůstalpočetobyvatel Veselice' jak rostly potřeby se scházet a bavit, vznikl hostinecna návsi. Poslední.jehomajitelka Marie
..U Rýdlů'' spolu obchodem
Mrkvičková se provdala za FrantiškaRýdla a nadále provozovali hostinec
s
smíšenýmzboŽim.
Hostinec..U Rýdlů''jiŽnepostačoval
Veseliceprosperovala,potřeby kulturníhovyŽitíse 5trrpňovaly.
a tehdy byl zaloŽenv sousedswí hostinec..U Šíbů",kteý vedl syn majiteleJan ŠíbaaŽ do jeho zrušení.
vždy dobře pobavili, ku|turněvyŽili, zafuráli se
V příjemnémprostředíveselických hostincůse veseličtíi přespolníobčané
..Veselické
hospůdce''bude pokačovat dobrá sousedskázÁbava,která navá.Žena trad+fiib;Íva.
a popili. Věříme, Že i v našinové
:fib.'
lých veselických hostincú.
Dle dokladůa vyprávěnípamětníků.''

,:fu

Josef Pažout:
Milípřáteté'
dovolte mi, abych po vítacímprojevu r'eselickéstarostkya po projevu ing. Doškáře navázal stručnouinformacío současné
Veselici, o jejíchobyvatelích,o práci obecníhozastupitelswaa jejich problémech.
a 2l dětí.V jarnícha letníchměsícichse zaplnídvanáct
Veselice má k dnešnímudni l l4 strílýchobyvatel,ztoho26 důchodců
vzroste.V místěnacházejíobyvatelé
chat,takŽepočetobyvatelswav těchtoměsícíchznaČně
rekeačníchchalup a l l rekreačních
práci v březenskémdruŽswu vlastníků.
ostatnídojíŽdějízapraci do MladéBoleslavi a okolí.ZdravoÍnísluŽby zajišťuje
středisko
v Dolním Bousově, do školy se chodí rovněŽ do Dolního Bousova a to jŽ od l. třídy.Dopravu zatímzajišfujeautob16sSAD
a motoníkČD.
""#
zá|eŽitosti- předsedkyněJaroslavaKabmová . staráse o oslavy Životníchjubil$f; vítání
Veřejná činnost:Sbor pro občanské
.i]";
nových občánků,podílíse na přípravědětskéhokamevalu a pracujeuspěšněs dětmi.
vyboru
Tomsa.
Velitel
František
Bucek,
členové
Ludmila
Bucková, Miloslav Bulíř,
Sbor dobrovolnýchhasičů:
StarostaJosef
okskoJana Cidlinová, Miroslav Pažout,FrantišekPaŽout.Věra Jakubcová,Marcela Matoušková.Veseličtíhasičise zúčastňují
vých soutěŽí,většinous dobými výsledky.Hasičinechybínikde, kde se něco buduje,podniká.obecní zastupitelstvomá ve Sboru
platnéhopomocníkapři organizováníbrigádnívýpomoci.
schůzi22. l . l994 se dlouholetápředsedkyněČČKKarla Buková vzdala funkcí,byl zvolen
Český.červenýkříŽ:Na čtenské
nový výbor: JaroslavaKříŽová (předsedkyně),Jarmila Bulířová, Zdena oudrnická, Jana V|asáková. Karla Buková byla zvolena
čestnoupředsedkyní.ČČK hraje rovněŽ důleŽitouroli v kulturnímŽivotě obce. oblíbenéjsou dětskékarnevaly. Veselice má
vynikajícívýsledky v získávánídárcůkrve.
Správa obce: Veselickéreferendumv roce l990 rozhodloo tom, Že Veselicebude samostanouobcí.Před komunálnímivolba.
mi l990 se podařilo sestavitkandidátku, zníŽby|o ve volbách zvoleno devět členůobecníhozasfupitelstva.Do konce roku se
podařilo zvolit starostua mistostarostu,takŽeod začátkuroku l99l toto začalofungovatve sloŽení:Jarmila Bulířová (starosta),
FrantišekBucek (místostarosta),
NaděŽda Matoušková(pokladník)'Miloslav Bulíř (stavebníčinnost),Pavel Cidlina' František
(členové)'
FrantišekŠtěpanovský
se v roce l992
PaŽout( l923), FrantišekPaŽout( l948), Mirek PaŽouta FrantišekŠtěpanovský
vzdal funkce' NaděŽdaMatouškováletos na jaře zemřela. ostatníčlenovézastupitelswafungujíke spokojenostiobce dodnes.
..hasičámu'',
vznikla..Veselická hospůdka''a obecní úřad.V létětéhoŽroku se ukázaZačítkemroku l99l nejdřívepřestavěli
la neodkladnápotřebaopravithřbitovnízeď a oplocení'obojí Se StihlojeŠtěna podzim l991.
silnice,později to ale pro nedostatekt.inancí
uvázlo. Potom se v létězačalo
Rok l992: Nejprve se začaloS opravoumalostranské
zboŽi. 5. 6. |992 se v místnostechobecního domu konaly
s rekonstrukcípřízemníchprostor hasičárnyna prodejnusmíšeného
prvníparlamentnivolby' Uvádímpočethlasůdo CNR: Lib. soc. unie 33, oDS l6' KSCM l0' oDA 3' CsL 4, Republikáni 5,
Neávislá erotická iniciativa2, Stranapřátel piva 4, Stranapodnikatelů3, Soc. demokracie2' I{nutídůchodcůl, občanskéhnutíl'
..vycucal''tak
S výstavbou prodejny nastaly první problémy.obecní dům,napojenýna Jakubcovu sfudnu
zásobu vody, že
..na
Jakubcovizůstali
suchu''.Pan farář Buchta našelnový zdroj vody, firma Přibylý a|eponěkudposunulavýkop a v osmi metrech
voda nebyla' ZťileŽitost
prodejny byla tedy zatímodloŽena.V roce l992 seještěpodaři|ovyasfaltovatnáves a příjezdovécesty
k chalupám pod návsía na Lhotkách. oprava malostranské
silnice byla odloŽena.

4
pustilidoopravymístniho
rozhlasu,
kteý bylv někteýchmistechtéměřneslyšitelný.
Rok l993:V roce l993 se veseličti
problému
obecnízastupitelswo
zásobování
obecníhodomuvodou'Studnabylaprohloubena
SeStaraloo vyřešení
o dalších
šest
kteréumoŽni|ov ziti'íl993 otevřítnovouprodejnusmišeného
zboŽí.
metni,ale vodaopětádná. A tak se našloprovizornířešení,
hospodyňkyveliký pokrok.V roce l993 byla konečně
pečivo'mléko,zíkladnípotraviny,to byl pro veselické
Denněčerstvé
opravenasilnice na Malou Stranua tak smaz,ándluh z minuléhoroku. V roce 1993byly takézahájenypráce na rekonstrukci
památek,sochyPannyMariea sochysv.Jana.
kulrurních
prostranství
předobecním
přípravsetkaní
veselickýchrodáků.
Šloo úpravu
ve znamení
Rok l994:Tentorokvlastněprobíhal
prostorukolemváhy a kolemsochyPannyMarie.
památek,o úpravu
kulturních
domem,o dokončení
rekonstrukce
- letitýprob|ém.
Podařilosejižvyčistit
a zkontrolovat
kvalituzdrojepitnévody
Předobecním
stojíjedendalší
zastupitelswem
pro
sdružené
obceŽalostněmálo,pro Veselicisamotnouje to ale
v lukáchpod Rychnovskouchalupou'Vydatnostkolem2 l/sbylo
- jak pro obyvatelstvo,
výrobu.RovněŽkvalita vody z hlediskahygienyi chemickéhorozboruje
tak i pro Živočišnou
dostačujicí
pro celouvesnici,umísi představit,kolik starostíVeselici
prjatelná.ovšemkdo aná co mamenávybudovatvodníhospodářství
čeká.
jen ty hlavníakce,kteréobecnízastupitelswostihlodokončit'Těch drobnějších
bylo
V tomtovyprávěníjsemstihnulnastínit
mluvíms ve|ikýmrespektema uznáním.VŽdyťco
dalekovíce.Kdyžhovořímněkdeo Veselicia jejímobecnímzastupitelstvu'
zaslouží.
těchpár lidí pro svoji obeca svých l l4 obyvatelstačilovykonatz.a3 roky,uznanískutečně
komunálních
lét4ktereby mělo být i vďim přáním.Přál bych Veselici,abyv letošních
A dovoltemi vyslovitpřanípro příští
volbáchvybralaa zvolila do obecníhozastupitelswatakovéschopnélidi, takovépracovitéobětavce,jací fungujív tom součas.
ném.''
Jarmila Bulířová:
Yžůení
přďelé,
dnešním
dnembudevysvěcenasochaPanny Marie, která byla v tetodoběopravena.Sochabyla postavenas Božípomocí
veselickýchapřispívajícíčástkoupo zesnulémAugustu Srolovi, majiteli panstvíDomousnic
náklademdobrodincůobčanů
ze Srolheimu.
a Veselicea aněčnělé
HermíněTra,xlerové
Skloňmese předtoutosochoq kterábyla svědkem,kdy našipředkovéodctuízelido prvnísvětovéválky. Někteříse nevrátili,
jiníumíralinaválečnázranění,
okupace,událostíradostnýchi smutných.Tatosochaje i připomínkou
bylasvědkemhrůzněmecké
pondělí
Na svatodušní
V nedělibyvalBoá hodsvatodušní.
svatodušních
seslavili vždysedmnědělpo Velikonocích.
svátkri'kÍeré
Panny
pana
Děti
nesly
matičky
k
nďí
soše
fariíře
a
ministrantu.
sochu
chrámupáněza doprovodu
se konaloprocesíz řitonického
ve
hostinci.
to
a
večer
bývala
zábava
zdejším
Urěitě
odpoledne
doprovrízela
hudba'
Procesí
Marie, kde byla konánabohosluŽba.
těmdřívenarozenýmzustalov paměti.
Pod matičkoustávalaalonička kde pan oudmický pravidelněvyltině|, ráno,v polednea večerk modlitbě.Krásný hlas
zvonuse ozyva|v širéd.í|iluk i polí.Hlasal takéi smutnéuďílosti.
Po válce pořídilaobeczrlonnoqi, kteý byl ale
BohuŽel,nď knásnýzvonbyl odvezenza I. světovéválky kválečnýmúčelům,.
znoyu72II.světovéválky odvlečen.
Zůstalyjen vzpomínky.
KdyŽ se podívámetímtosměremnad Malou Stranu,v políchstojísochasv. Jana.I tato sochabyla letos opravena.Nďi
vesničkupřed nepohodami.ProtoŽe
předkovéjipostavilis BoŽípomocía náklademobceVeselské
v roce 1852,aby chrrínilanaší
okolí.
měli víruv Boha a velikoulásku k polím.Je odtamtudkrasnýpohledna nďi vesničkuobklopenoulesy a do dalékého
předtoutoakcí.Zvlďtě pak FrantiškoviPažoutoviz Veselice
Nakonecupřímněděkujivšem,kteřípomohlipři všechúpravach
podnět!
čp.60' kteý dal k tomutosetkríni

nq Uerelicl?
Cc ngvéhc
od l . zaříl 994má veselickýobecnídůmnovénájemce.ManŽeléJanaa StanislavVlasríkovise budoustarat
potravinářs|oým
zbožima o obsluhuhostíve Veselickéhospůdce.
a smíšeným
o zísobováníobčanů
prodejnya hospůdkychtějiudrŽetzavedenýsortimentprodávaného
zboŽíav pÍiNovíprovozovatelé
paděprojeveného
zájmuobjednati dalšízbožítak' aby uspokoji|ipotřebysvýchákazniků'
Otevíracídoba hospůdky:Pondělí.pátek od 12do 13hodin,večerod l8 hodindo dobydle ájmu
hostů.Sobota od ll do 14 hodin, večerod 18 do doby dle zájmu hostů.Neděle od ll do 14 hodin, večer
zavřeno.
otevíracídobaobchodu:Pondělí.pátekod7.30 do ll hodin,odpoledneod l5 do 17 hodin.Sobota
od 7.30 do I I hodin.

přejímanŽelům
Vlasákovýmhodněspokojenýchzákazníků
a nďim spoluRedakční
radazpravodajea obecnízastupitelstvo
občanům,
aby byli bŽdyvzoměobslouŽeni.
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pffpraw komunálníchvoleb l994. Volby do obecníhozasfupi.
Na svéschůzidne29.srpnaprojednaloobecnízastupitelstvo
telstvaVeselicese budoukonatv pátek l8. listopaduod 14 do 22 hodin a v sobotu19.listopaduod 7 do 14 hodin v upravené
místnosti
v obecnímdomě.
By|o rozhodnuto,žepříštízastupitelstvobude sedmiělenné.
V době uzávěrky tohotočíslazpravodajeprobíhalajednáni
o sestavení
volebníkomisea kandidátkypříštího
obecníhozastupitelsfua.

cunnÁ KRot|lKA+ cnnrÁ KRol|lKA+ cnnrÁ KRoI|IKA
V sobofu6. srDnadošloke ?'rádeŽim|adéhodvoumetrákovéhohovězíhodobwčetez teletníkudruŽswave Veselici. Zá|ežitost
byla oznámenaPolicii CR v Mnichově Flradišti'
CIp)

+ A IESE K ITTSTORTT
A IESTE K HISTORITTIESDX.TGE
TIESE.IGE
s|ovníku:
JosefChromovskýz Jičínanám zaslal tentododatekoktery čerpalz ottova naučného
vesnici(slovanské
PůvodslovaVES, Veselice,Veselický,značí
slovovecs).Původslovaje temný,ve slovanském
ruském
rodinyvladicképo ťvrziVeselicizvanéde Wesselice.Jan
zněníznači
i pole,vesnu.JanVeselickýz Veselicepocháze|zestaroŽitné
umění),byl kanovníkem,
ál v Pďíži.Posledníz rodude Wesselicebyl syn David.
z Veseliceměl synaMartina(mistrsvobodného
Mě| pů|tvrze Veselice,byl bezdětný.Po roce l 564 rozdě|ilysi wrz jeho sestryJitka, manŽelkaJiříkaz Kamenicea Srí'ra.
Jan
..Dlužka''.
VeselicidrŽelipo Janoviz VeselicebratřiMladota,Jan,Petr,Jindřichl371.
z Vese|iceměl bratraDlouhomilazvaného
jednotě.
. Patřilk panské
l399.Jindřich,maný Hynek,žilv letech1426.L447

Vcscliclr.é

cilaclny

Veselicese od svéhovzniku nacházelauprostředlesůa dodnesje jimi obklopenaze tří čwrtin.Zdejšíobyvatelépracovali
v lesícha v zemědělswía stavěli si obydlípřeváŽněze dřeva.V 15.až l7. stoletídochiízípostupněke stavbědomůz kamene
a pálenýchcihel a Veseliceplně vyuŽívásvéholoŽiskavelmi kvalitrícihlařskéhlíny- červenice.
dvoraďizuje nasv'ýchpozemcích(dnesod chatyp. JanuryaŽpo důmč.p. 48
Ve druhépolovině l8. stoletímajitelveselického
cihlďskéhlíny'sušárnamicihel a vypalovacímipecmi.Potřebnávoda pro
FrantiškaJakubce)postupnědvě cihelny s mísírnou
byly vysokékvaliry Cihlářslcíhlína
od ádovskéhohřbitova.Cihly zdevyrobené
cihelnybylavedenadřevěnýmžlabemze studiírrky
abyvyzníladojara.Na jďe kaŽdýcihlář si při worbě nepálenýchcihel své
kdy nebyli mÍaJty,
sepřipravovalav zimníchměsících,
apod.)apo jejichvypáleníbyl zajímoznačené
cihly odměňovrín.
hvězdoqpůlměsícem
cihly omačovďvlastnímanamením(číslicí,
Ve Vese|icivzinkly novépracovnípříleŽitostiajelikoŽ vydajena dopravua výrobucihel byly malé,byli i cihly poměmělevné.
obyvatelénejenVeslice,ale i okolníchobcístavělidomky,stodolyi chlévyveselickýmicihlami.Tam,kdecihlďská hlínabyla
mistru.postavitdomkyčp.40,4l,
cihelnypanuHalbichovi- zednickému
vytěžen4povolilimajitelé
zaměstnanci
dvoraVese|ice
42,43a 48.Tytodomky've kteých postupněbydlel,pak p. Halbichodprodával.Na začátkul. světovéválky v roce l914 museli
pak pracovaliv zemědělswía válečném
průmyslu.Pro práci
narukovatdo vojenskéslužbymuŽive stáříod l8 do 40 let, starší
v cihelnáchnebylypracovnísíly,a tak v nich byla zastavenavýrobav roce l 9 l 5.
se nová manŽelswí,bylo třeba novéhoubytovaní
Po ukončení
l. světovéválky se Život postupněnormalizova|,uzzvira|a
Protov roce 1920obnovil pan Halbich spolu s BohumilemJírovcemna pozemku
a rostlapopuívkapo cihlářskýchv.ýrobcích.
domučp'48 (dnesdůmF. Jakubce)provozjednéz cihelen.V roce l92l shořelydne l. áří majitelcedvora VeseliceAnně
jí vzrriklymnohatisícové
ztráý. Z tohotodůvodu
a další,čimž
Ma|inovéstodolys celouúrodou,kůlnys hospodářskýmnrířadím
bylaobnovenavýrobav jejídruhécihelně.
V Čechách<lochrází
k postupnévýstavběvelkých a moderněvybavenýchcihelen,kterédodávalyve velkých množstvích
levnějicihlářskévýrobky,coŽvedlok ániku malýchcihelen.CihelnaBohumilaJírovcebylauzavřenav roce l926 a z posledních
Rýdlačp.33.
přestavbahostinceFrantiška
z nípalenýchcihelbyla provedena
ve Veseliciajejímokolí.V současnosti
většinyďevěnýchstavení
Veselické
měrouzasloužilio zrušení
cihelnyse podstatnou
zůstalyve Veselici pouze tři dřevěnéobytnédomy.
S vyuŽitím údajůz veselické kroniky zpracoval

Rudolf Dufek.
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Do redakce našehoZpravodaje přišel dopis a rukopisy básní od Jaroslava Šimáčka,za oboje děkujeme a otiskujeme na
tomto místě.
Váženía milí,
ani neyí|e,kolik radosti a bohužel někdy i Íichéhosmutku mi přinese Vaš Veselický zpravodaj, k$lž se zahledím do jeho
stránek. Radost mi přichází proto, ževidímjaknově a dobře žijeves (i kdyžstejněještěpo staru) a smutek mi přinese tím,kdý čtu
jména těch, kteréjsem dobře mal a oni nás již opustili navždy.
Ale život spěchá, jaka vždyelq)spěchal avždy pro nas něco nechal, aťjsme chtěli nebo nechtěli a u mě pro Váš zpravodaj
zanechal dvě básně. Jednaje složenajako díkza zasílónízpravodaje, druháje psana ke květnovémusjezdu rodóků a přótel obce
Veselice.
Děkuji za pochopeni a přejiyšem na Veselici šťastný
život'
Jaroslav Šrmáček

Poelěkovúní

Búšeňke sjezdu rokdků

Dík"v Vóm Vv Ve.seličtí
dík za :prawldale strankv
clikv Vám, :e iste tak lidšti
()zvete'\e z velké tlúll*,

Z<le.jsmesi lak děti hróli
než čas nás rozvól do světa
teď jsme tu zblízka i zdrjli
hlc, iuk I'eselice rozkvctla.

V'šudeproudi elektrika
rulve časv lase vanou
tnáme .své
ho obchodníka
Ípai:h,, koupelnv i 's vutttltt,

Proj du c elúm zpravodai em
vracim .sek něntu Časttlkrút
vidim.se lakjdu tim kralem
co míval jsem až k smrti ród.

klo tu próci jenom povi
co ji :bvlo pro t'v dlaně
na sÍróni si viska hoví
čim si postěžovat mámě?

Poděkui me všichni staří
em svému mlódí
ryx.lěktt1
že už vnuci hospodaří
na tom, co jsme měli rádi.

Leč doby mládí mirutly
nenajdu zde Ío co hledánl
a začínat :as od ttulv
k tomu se již svésti nedám,

Dělal děda, dělal otec
teď zóleží na vnukovi
práce, próce pořád kopec
od rána až do setmění.

Přijdou po nós příšti časv
dá Bůh' že snad se shledóme
a volejme všemi hlasy
tuhle ves vzit si nedáme.

Zdravi štěstípřeii rodným
ves aťjejich péčívzkvétá
v duchu s Vámi všemi prodlím
než vžd1lskonči zpravodaie vě!a.

Tožveselme se všichni dneska
ves náleži nóm poprávu
aťje pro nós pořád hezká
vžfilťnežijem užpostaru.

Ztle sluníčkosvítílasné
kříž lopotou 'ye neláme
pišem praci všichni basné
pro znómé i neznómé'

+ z HlsToRlE sTnnÝGHUESELIGIďGII
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ROD RYDLOVYCH
V l8. stoletípokračovatelistaréhoveselickéhorodu hospodářůVáclavu Rýdlovi se z manŽelswínarodili tři děti . František,
Josef a Anna. Josef vyučenýtruhlář žil a pracoval na Veselici, Anna se provdala zz pana Cidlinu z č,p.3 a vedli hostinec spolu
s obchodem smíšenýmzbožím.Po smrti pana Cidliny se Anna provdala podruhé zapana Mrkvičku z Jabkenic. Po její smrti se pan
Mrkvička znovu oŽenil se SlečnouFrantiškouŠevcovouz Popovic u Jičínaa dále vedli pohostinství.Téměř dvě generacebyl
hostinecve vlastnicwí rodu MrkvičkůaŽ poslednímajitelka. slečnaMarie Mrkvičková se provdalaza FrantiškaRýdla, hospodaře
ve Veselici a nazvali hostinec..U Rýdlů''.Bratr Anny RýdlovéFrantišekse oŽenil se slečnouMacounovou a narodil se jim syn
František.Po smrti svémanŽelky paníRýdlové - Macounovése Františekznow oŽenil s Marií Vackovou. Z tohotojeho druhého
manŽelswíse narodila dcera Marie, která se provdalaza pana Dovol4 řezníkave Veselici' Syn z prvníhomanŽelswíFrantišekse
oŽenil s Marií Mrkvičkovou a narodili se jim dvě děti . Josef a Marie. Marie se provdala za FrantiškaMatouška,úředníkah-ospodářskézáloŽny v Dolním Bousově a narodili se jim dva synovéFrantišeka Vladimír.Františekje pracovníkemautomobilkyskoda
v M|adéBoleslavi a Vladimír pracujev závodě LIAZ Mnichovo Hradiště.Josef se oŽenil s Marií Jansovouz Veselice a narodil se
jim syn Josef a dcera Marie. Marie se provda|aza Emila Šifalduz Dětenic a mají dva syny - Emila a Pavla. Emil pracuje
v automobilce Škodav Mladé Bleslavi a Pavel je zaměstnancemČsAD Jičín'Josef vyučenýkovář a opravář se oženils Hanou
Šudovouze Ze|eneckéLhoty a rnajítři ciěti. Luboš,Milan a Alena. Luboš,automechanik,se oŽenil s Vladimírou Kánskou ze
Staých Hradů,Milan je iesnímmechanizátorema Alena (kadeřnice)se provdala za TomášeFeráka zM|adé Boleslavi.
Josef Rýd| se doŽil 83 let v plnémzdravía duševnísvěžesti.Byl, mimo jiné,jednatelemhasičského
Sboruve Veselici, členem
selskéjízdy,zaslouŽilým členemmysliveckéhosdruŽenía bývalým pracovnikemlZD Mír Březno.
(id)
Dle dok|adůa vyprávěníJosefaRýdla

YESELTCTI NYSLIYCI
V roce i 959 byla ustavenaLidová myslivecká společnostve Veselici. Předsedou byl zvolen Josef Brodský, bývalý majitel
dvora Veselice a zakládajícímičlenybyli: Josef Rýdl, FrantišekJakubec a FrantišekBurian. V nrásledujícím
roce l95l došloke
sloučenís mysliveckým sdruŽenímv Domousnicícha k vywořeníjednotnéhohonebníhorevíru.
Lidová rnyslivecká společnostnavazovala na činnostmyslivců z minulých [et.Nebylo jich málo - dohromady 22 lovců.
amatérů,
kteří' i kd1'Žmyslivost nebylajejich povoláním,rozuměli lesu a jeho obyvatelůmvíce,neŽleckteý profesionál.
V roce l964 pak došlok dalšímu
s mysiiveckýmspolkemve VlčímPoli a v roce l965 vznikla mysliveckáspolečnost
sloučení
Mílová Hůra.Její členor,é
zajišťovali
zimní kmnemí n'ěře, ničiliškodnou,ochraňovalibaŽantíhnízda'vysazovali novéstromky
a zakládaly lesni Školky.
Tato poctivá a častonelehká práce se pak odráŽelave výřadu ulovenézvěře. Je pochopitelné,
Že se střídalaobdobíboharís chudými. V těch hubenýchbylo uloveno napříkladjen 5 kusůsmčí
zvěře, stovka zajíců'40 bažantů
a něco škodné.V těch lepšíchpak aŽ 300 zajíců,okolo stovky
bazantůa objevila se i čemázvěř.
Vrcholem loveckésezonyjsou vŽdy podzimníhony,jejicM korunouja pak ..posledníleč''.A jak uŽ
se tak stává, na honech i mimo ně se děje řada veselých příhod.Jejich aktérybývajíčastoi čtyřnozí

I

jen tím,Žená|eŽí
pruvodcilovcůlovečtí
psi'Nicméněloveckýmpsemsenesuívá
štěně
psímuplemeni.Musímíttaké
k loveckému
podzimníhodne najednomz honůobjevil malý psílqjehoŽ majitelsi vzal do
výcvik. A tak se jehodnoknísného
odpovídající
psaje lov sám.Lovili se zajícia baánti a psíkse ájmem pozorova|pálícílovcea unikající
hlavy,Ženej|epší
školouloveckého
zajíce,
neboť
i to sena honustává.Jehopánvšakmělštěstí,
a takpo ukončeníjednéz|ečí
posílalpsíka,abyulovené
zajícepřinesl.
..přines
povel
Nicménětomu
aport!''nic moc neříkal,a takjeho prfur,
dle přísloví..Přík|ady
ťáhnou''
zavolal..přines- aport!''
psai svýchkolegůpřinášelulovené
a předočimauŽaslého
zajíce.
Kdo všakchcebýt lovcem,musímíti velkoudávkuroanahya klidu.Stalose,žejedenz lovcůsedělna svémurčeném
místě
(skrytýv panríkuobilí)a čekalna srnce,kteý sepravidelněna blízkouloukuchodi|príst.
JakoobvyklesezahýbaloKoví naokaji
lesa"loveczamířila čekals prstemna spoušti.Za několikokamŽiků
sevšakmístosrnceobjevilahlavadruhéholovce.Jenrozvaha
mířícíhozabránl|anejhoršímu.
Říká se, že ěemá kočkapřes cestupřinášísmůlu.Naopak kominíkštěstí.Pověr a pověstínejsouušetřeniani lovci. Tak
v okamžiku,kdy loveczastřelíjakoškodnoutoulavoukočku,lov pro něhokončí
a nicjinéhouŽnestřelí.Řeknese . povídačka.
A|e
poWrditz vlastnízkušenosti.
nejedenz ělenůmysliveckéhosdružení
můŽepravdivosttétoprůpovídky
jednotlivé
loveckésezonyje vždyvšemiočekávaná..poslední
leč'',kteráseodbývalavždysřídavěv hostincikaždé
Zakončení
vesnice,přináleŽející
okolo bohatěprosřenéhostolu se lovci druŽněbavili a veselili a..myslivecká
do mysliveckéhosdruŽení.
posledníchlečíbyla i harmonikaJosefaRýdl4 kteraaněla
|atina''se mísilas opravdoými příběhy.Neodmys|itelnousoučástí
dlouhodo noci.
V současné
dobějsoq bohuŽel,na Veseliciužjen ťi aktivnísřelci - StanislavVlasrik,Milan Rýdl a VladimírBurda.
jim pfujemei nadríle.LOVUZDAR!"
Nicméně
Zpracováné
d|evzpomínekJ. Rýdla

Spoleěenskó }troniko
VYROCI
70let

ó5let

ll.3.
3l.3.
26. 6.
ll. 9.

RůŽenaPaŽoutová
MarieKoubová
Miloslav Rýdl
MiroslavaMatoušková

2. l. Marie Rýdlová(čp.a7)
l5. 4. JanaCidlinová

8.7.

na Měsrckémuřaděv Dolďm Bousově
MarcelaMatoušková"Veselice
Radek Šafnánek'
Hořice v Podkrkonoší

ló.9.

na Městskémúřaděv DolnímBousově
'MartinaBulířová' Veselice
Martin Kadeřábek, Mnichovo Hradiště

0d)

BLAIIoPŘEJEME!
-aa

BLAHOPRANT

60let

12.5, ZdenaŠolcová

45 let

14.5. MiloslavBulíř

40 let

2|. 2, Věra Jakubcová
l7' ll. Zdenaoudmická

30 let

l6.3. JanaBurdová

VZPOMTNKA

20 let

16. 2 PetrJinoch
2|. 8. MilanRýdl
14.ll. MarekBulíř

o Dne 9. květnaby se doŽil 50 let náštatínelc'pan Josef
Matoušelc S láskouvzpomínaj
íMilan a Marcelas rodinani,
Jana' maminkaa ostatnípříbuzní'

50 let sfolečného
života |2,2.Maňe a JosefRýďovi
45 let společného
života 22. l. Růžena
a Jan Čechovslcých

sŇAÍEKtŽAVŘEu
23.4.

na Městskémriřaděv MladéBoleslavi
PavlínaKříŽovriVeselice
RudolfBílovecký,Veselice

4.6.

na Městskémúřaděv MladéBoleslavi
Alena Rýdlovii Veselice
Tomríš
Ferak,Mladá Boleslav

. PaníAničke Brodská, roz. Pažoutováz Chřibskéoslavila
dne 8. záfi svéosmdesáténarozeniny.Hodně zdravía spoko.
jenostido dalšíchlet přejímanžel,děti s rodinamia PaŽoutovi z Prahy.

o Dne 30. kvěha tomubyl rok, co nrísnavŽdynďrle opustil
nášdrahýmanželatatínek'pan Ladislev Matoušek
manželkaa dcerys rodinami.
Strálevzpomínají
o Dne 3l. květnajsmevzpomněli80.výročí
narozenínďeho
předrahého
tatínka,panaVilémaBuka z Veselicea 14.října
jsme si připomněli20. výročí
jeho úmrtí.
Za v4omínku těm,kteřívzpomenous námi, děkujíKarolina
Buková - manŽelka'syn Zdeněks rodinoua ostatnípříbuzní.

PoDĚKoVÁ^tÍ
o Děkuji za mile projevené
blahopřaník mým narozeninám.
Veselicečp.5l.
Anna Matouškoviár

8
o Děkuji obecnímuzastupitelstvua Komisi pro občanské
á|eŽitostiza grafulacia dárky k 70. narozeninám.Miloslav Rýdl,
Veselicečp.47.
. Děkujemesrdečněobecnímuzastupitelswuza dary,květi.
ny a blahopřání,za krásná slova našístarostové
Jarmile Bulířové,Jaros|avěKabrnovéa Věře PaŽoutovék našemuvýročí
zlatésvatby.TéŽděku.iiza blahopřríní
a dary k mím 83. naro.
zeninám. Vše nrísmoc potěšilo.Marie a Josef Rýdlovi, Veselice28.
o obecní zastupitelswo a redakčnírada Zpravodaje děkuji

panu Zdeňku Bukovi za natočenívideozáznamu ze sjezdu
rodákůa přátel naŠí
obce.

ZEMREII
o Dne 2. únoral994 paní Naděžda Matoušková ve věku
4ó let.
o Dne 8. záři |994 pan František Novotný ve věku 70 let.

ČBsrln.ncH PAMÁTcE!

NA vEsELtcKÝ ZPRAVoDAJ pŘrspĚlt:

J. Srb,V. Brodsk;í',
V. Neufi'sovál
J. Šimáček,
J. Studecký,Brizaniovi,E. Pokorn{ D. Hekerle,Koubovi,V. Jansa,J. Šmídová,
A. Šimonová,
J. Najman,M. Kotalikovr!V. Bohustav,J. Cidlinovrá"p' Jánová,M. Hanouškovr!ing. M. Halama,A. Matoušková,
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