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SLOUO STAROSTI{Y

Vážen,i.\p()luo bčuné,
přá telé,
'slrončiločt't,řleté
volebni ohtJobi :as|Lrpitel.,tva,které udělalo prvni krok k tomu, ub.vse ,\dm(),|td!nátlbec' Ve.selic,entlhla
t.tl-l,iie!dole'itěkrásněišichpodob.',Iejiosumostatněnibvlovlastnětakovým.skokemdoneltumu.Zučinat,ittul.v,Iti1tl!ll1lllc
L'o\,dI:,lal()',litil:kušených, běhat a shtlnětna Okresním,
Jinančníma1inúchúřadech,y'hanc,c,c'<lkde ie u nettítrutnénového
tlbf cl,il u 'sellnut.Nebvlv to lehké:ačátkv,ule vžd.vse .společnimisilami doŠlok něiukémuřeŠanitt :tivčru.
Clúělu h.l,ch upřimně poděkovat v.šem,k|eří přišli a podali pomocnou ruku' kd.y,ibvlo třeba. V.šem'kteří nelitovuli svého
ullného časua námah1la kuspořádné práce urJělali,
..l těm, kteři ien pomlouvali a lcritizovali,/ Zeptali jste se někdv sami sebe. co .isemponohl u udělal pro !o' Lrbvto bvlo lepši,?
'Ytlvě :wllenému :astupitelsnu přeii hodně úspěchůdo dalšiho období, vice pomoci a pochopeni vŠech'spolrulhčanů
k rcali:aci nelchkých úkolů,
VúmvŠem'do přicházejíciho roku I995 přeji pevnézdravi, tu nejlepšírodinnou pohodu, he:ké sottl;edské
'soužiti'vždvť
nepříjemnosti tt 'sturcstipt.inó.šisám život.
.|rrrmilaBu|ířová

+ voLBY í994 + voLBY í994 +
Starostkaobce JarmilaBulířová svolalaveřejnouschuzi do obecnihodomu na |3' záííl 994. Schuze se zúčastnilo
pouhých
lÓ rnístníchobčanů,
našiobce o věci veřejné.Byla navrŽcnail Zvolena volebníkomise ve
coŽ dokazuje'jaký je zájem občanů
sloŽeniJaromir Ďoubalík(zapisovatel),Karolina Buková' Zdena oudrnická, Ladislav Pokornýa Josef Kodrik starší'Dále schůze
Iravrhlatyto kandidátvpro volby l994 do obecníhozastupitelswa:
FrantiškaPAZOUTA (22 let,členZD), Marcelu ŠerReNrovou (22let, operátorka),Janu CIDLINOVOU (27 let' poštovnídoručovatelka),
FrantiškaBUCKA (50 let' veterinárnítechnik)'
(2l let' prodavačka),
.lanuMAfoUŠrovou
Miloslava BULÍŘE (45 let,řidič),Pavla CIDLINU (40 tet' členZD), Miroslava
PAŽoUTA (38 let,členZD), StanislavaVLASÁKA (41 let,členZD), JosefaRÝDLA (4ó let,kovář)' FrcntiškaPAŽoUTA (7l
|et'důchodce)'
JoseÍ.a
KODRIKA (48 let,dílovedoucí),
ing. Hanu RuNČÍKoVoU (36 let,programátorka),
Jarmi|uBULÍŘoVoU (44 let,členkaZD). Všichnikandidátijsouz Veseliceabez politicképřísluŠnosti'
Jarmila Bulířováse z osobníchdůvodů
kandidatury vzdala.
Volby se v naŠí
l8. a l9. listopaduve volvebnímistnosti
obci,stejnějako ve většiněměSta obcív České
republice'uskutečnily
r'budově obecníhoúřadu.Pro volby bylo registováno90 voličůznichŽ 78 odevzdaloplatnéhlasy.Do novéhoobecníhozastupitelstvabyIi zvoleni tito kandidáti(v závorceuvádímepočetzískanýchhlasů):
JosefRYDL (ó0)' Pavel ClDLINA (55),Miloslav
BtjLÍŘ (54),FrantišekBUcEK (53),FrantišekPAŽoUT (22tet- 52),MarcelaŠepnÁNrovÁ t+qla Miroslav PAŽoUT (40)'
Pro úplnostintbrmacíuvádímei počtyzískanýchhlasůosutníchkandidátů:
JanaCIDLINOVÁ - 28, Jana MATOUŠKOVÁ - |3,
StanislavVLASÁK - l8. FrantišekPAŽOUT (7l let)- 20, JosefKoDRIK - 30, ing. HanaRUNČÍKOVÁ - j4.
Bývalá starostkasvolala první schůzinově zvolenéhozastupitelstvana středu 30. listopadu.Hlavním úkolemschůzebyla
volba Starostya mistostarostva obsazenídalšíchfunkcí. Po dlouhémjednaníbyl zvolen za starosfuobce Veselice Miroslav
PAŽoUT'.ieho zásfupcemFrantišekBUCEK, hospodářemobecníhozasfuitelswa(pokladník)Marcela ŠnpnÁNrovÁ.
jb)
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jubileí'přibyli nám
Rok l994 byl pro rrásrokem důleŽiýchoslav a Životních
(nejen
rrovíspoluobčané
nově narození)ajiní nás, bohuŽel,opusti|i.
l)rvnídůleŽité
výročíbylo hned l2. února,kdy manŽeléMarie a Josef RYDLo.
VI oslavili zlatou svatbu. Po téjsme zavítali k RůŽeněPAŽOUTOVÉ, která
l l . března slavila svésedmdesáté
narozeniny.S Marií KoUBoVoU jsme oslavili
r'posledníbřeznový den takésedmdesátiny.
Květen byl jistě nejen pro nás, ale i pro všechnyobčanyobce, ve|mi rušnýmměsícem.
Dvanáctéhokvětna oslavila Zdena ŠoLCoVÁ svéšedesáté
narozeniny.Třetí květnovou sobotu .
] l. května se konal s.iezdveselických rodákůa přátel obce, na kterémjsme se podílelispolu s naŠirni
dětmi krátkýrnpásmembásničeka písniček.
jedinéhornuŽe,kteý v tomtoroce slavil kulatéjubileum. byljím Miloslav
navštívi|i
- V červnu'jsme
RYDL' kteŇ oslavil 26. červnasvésedmdesátiny.Poslednímoslavencembyla Miroslava MATOUŠKo.
VA. kteréby|o l l. září sedrndesátlet. Všem oslavencůmpřejemeještějednou mnoho zdravía štěstí.
Organizovali jsrne takédětský karneval a nyní to bude vánočnínadílka pro naŠeděti, která proběhne
22. prosinceod l4 |rodinv rnístnimpohostinswí.
Po Novétnroce se pak chystáme na přivítánínarozenýchobčánků.
Sbor pro občanské
záleŽitostipřeje všemv novémroce mnoho zdraví,Štěstí
a spokojenosti.

(jk)

VeseliclÍ'ý rychteř
V roce l87l se osamostatnila
rychtářemse stalVáclav l-lolan.veselickÝro<iák.
obec Veselicea.ie.iím
ktcrýŽil v prvnínrstavení
r'c Veselici Č.l, ktcrédosud obývá Ludmila AntoŠová..|oto
staveníbylo postavenopřed.l0() |ctv a tlznaČcno
Vc štitčdvénra
pŮvodnímIrra.jite
k.rlicIr'""
lern,kterýrnuselpro svo.iivíruodejítdo vyhnanswív doběkrutéhopornásledování
katolík-vpo bitvěna
po nějakýčasrychtářsképrávo v Dorntrusnicia l{abakově.lilvl to vzdělaný,
Bíléhoře' Rychtář Václav l{olan vykonávaljeŠtě
nrouclrÝa spravedlivýčlověk,který se stal šiřitelemlidovéosvěty a práva. Svědčío tom řada dochovaný'chzápisů,časopisů
pouŽívaných
při zvyšovaninárodního
cítěnía vzdělanostiobyvatel.Jírnpsanévýpisy
o vÝstřiŽkÚpředníchnárorlních
buditelů'iírn
jeho
zákonu z roku l 869.jendokazu.jí
z l1ospo<Jářských
novin z roku l 859 a Světozoruz roku l 868'jakoŽ i instrukcek branému
znalosti.kterévyuŽívalnejen ku prospěchobce.ale i v buditelské,uvědomovacičinnostiobyvatel,u kteých rněl úctua váŽnost.
.Íena Škodu,
bylo pojeho smrti mičeno.Dochovanérychtářsképrávo téŽsvědčío.jehořídících
Že rnnohoknih a dalšíchpísemností
dobu. Dne l4. května l8ó3 byl přiiat do Jc.rlnoýrnladoboleslavské.
a právnickýchznalostech,pozoruhodnýchna tehdejší
l0. červnal876 se stal čestnýmčlenemSoolku veteránův DolnímBousově. Mimo iinébvl iakcionářem dolnobousovského
cukrovaru.
a z jejch manŽelství
Antoše.ro|níkav BoŠíně
sc narodilyčwři děti .
Dcera rychtářcVáclava Holana se provdalaza Štěpána
Václav tragicky zahynul při zltoušení
V1rclav.Štepán'Anna a Ladilsav. NejstarŠí
motoru letarlla.Larlislav přcvzal rodinnéhospos PavlínouVernerovouz Dolánek se narodilytři děti . Zdenka. Ladislav
dářswíve Veselici č. l a oŽenil se. Z jeho manŽelství
a Miroslava. Zclenka tragicky zahynula, Miroslava se provdala za Ladislava MatouŠka(dcery Jaroslavaa Věra) a Ladislav se
tlŽcnils Ludmilou Bakovskouze Skuřiny.Z1ejíchmanŽelswí
se narodilyčtyřidcery- Ludmila,Jaroslava.Milada a Hana.Stavení
ve Veselici č. l je i přes provedenímalých úpravpůdníchprostorhistoricky cenné.
(jd)
Porlle dokladůa vyprávěníLudmily AntoŠové

+ z histotie starých veselických rodŮ + z historie stalýEh
ROD JIROVCOVYCH

V roce l902 koupili od továrníkaBarthemaz Dětenic manŽeléJana a Václav Táborských domek č.22 ve Veselici. Do domku
se přestěhovalispolu se svou dcerou Kateřinou. Jana pocházelaz Křešic a Václav ze Psinic. Z 1ejichmanŽelswíse ještěnarodily
dcery Anna a Ludmila. Ludmila se provdalaza FrantiškaHosu z VlčíhoPole. zaměsmancetirmy Škodav MladéBoleslavi. Anna,
dcera Kateřina se
ktcréburlev příštírn
roce 88. let. si vzala Bohumila Jíruz Rabakova' taktéŽpracovníkafirmy Skoda. NejstarŠí
provdalaza F-rantiŠka
Krupku. známéhostudnařea zednikave Veselici, kteý převzal domek od svýclr rodičův roce l94 l . Z.iejich
nranŽelswíse narodily tři dcery - Ludmila' Věra a Milada. Ludmila se provdala za Josef-aŠkaloudaz Lična.zaměstnancetirmy
firmy METAZ Ústi nad Labem a Milarla za JaroslavaJírovce
Škoda'Věra za VladislavaLinku z DolníhoBousova,zaměstnance
jehoŽotecbyl veselickýmrodákem.ManŽeléMilada a JaroslavJírovvÝvo.iového
odděleníf,rrmyŠkoda,
z Bačálek,zaměstnance
c o v i p ř e v z a l i v r o c el 9 7 2 d o m e k č . 2 2 . M a j i d v a s y n y . P e t r a a L u d k a , k t e ř í p r a c u j í , s t e j n ě j a k o . i e j i c h o t e c , v e v ý v o j o v é m o d d ě l
tirmy Škoda.Petr se oŽenil s Helenou Mevaldovou z Mladé Bo|eslavi a Luděk s Janou Kozákovou z Dolního Bousova. Heleně
a Petrovise narodilisyn Petr a dceraTereza,Janěa Ludkovi syn David. Rodičeijejich synovébydlív MladéBoleslavia domek
ve Veselici uŽívajík rekreaci.
ManŽelůmJírovcovýmpřejeme do dalšíchlet pevnézdravía spokojenost.
(jd)
Podle dokladůa vyprávěni manŽelůJírovcových
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obce.
Kclyby stará lípana veselickénávsi mohla vyprávět,dozvěděli bychom se asi mnoho zajímavýchudálostíze ŽivotanaŠí
generacejsou střídánymladšími,lidév obci se postupněi přestěhovánímrněnía zapornináse na minulé.
Létaubíhaji,starŠí
obce stály dva mlýny. Větrný mlýn u Bačálek a vodni mlýn na potoce Trnávka.
VŽdyťdnes téměřnikdo nevi, Že v katastru naŠí
občané
si to z vyprávěnísvých
A přece vojenskémapy z doby Rakousko.Uherskéříšernajít1'tomlýny zakesleny a někteřístarŠí
()tců
pamatu.ií.
a l.rlalninek
KatastrálníúzemínaŠí
obce má v průměrudobrou bonitu zemědělsképůdy.obec se postupněrozrůstalaa vznikaly zde nové
lrospotlářskéusedlosti.obilí se rnlelo ve větmémmlýně na kopci poblíŽhřbitova obce Bačálky.Poslednímimajiteli a provozovate|i mlýna byla rodina Hakenova z Bačálek.Ještědnes se tomutokopci říká..Na větráku'..
Proto byl na potoceTmávka, pod chalupourodiny AntoŠovy,
zřízenvodní
Včtmýrnlýn zřejmě potřebámrolníkůnepostačoval.
jen při
Mlýn byl spuŠtěn
mlýn. Sypaná hrázzadrŽovala vodu potoka' kteý v dřívějšíchdobách byl na vodu mnohem bohatŠí.
jiŽ
jaře.
Poslednímumajiteli mlýn vyhořel a obnoven nebyl. Rolníci vozili
dostatkuzadrŽenévodv, tedy hlavně na podzim a na
obilík rnletílrlavnědo nrlýnůu ČíŽoveka u Rabakova.
Zařízenívodních rnlÝnůse postupně modernizovalaa kvalita výroby zlepšovala.Větrně mlýny svými produkty v kvalitě
(rd)
zaostávalya postupněvšechnyv českýchzemíchzanikly.

SpoleČenskókroniko
Norození
. 7. říina |994 r.V||adéBoleslavi.lilrnáŠ
I-crák.Veselice
. ]3 říina lt)t)4r' MIacléBtlIeslaviZanetaKřiŽová. Veselice

staHopŘtrJEME

Poděkovóní

o Srclccnčdčkuii()hccrrinruzastupitelstvu
za dary,květiny
u b|ultopřáni'za krásná slova naŠí
starostccJarmile Bulířové
lr Jaroslavě Kabmovó k nrÝm 70. rrarozeninám.
RůŽenaPaŽoutová,Veseliceó0.

Blohopřóní
o l4. prosinccl994 oslal'ila 75. rtarozcninr,
bývalá .,.eselač.
ka' pani Maric M:rrkovii (rozcnlil}un1rová).lItlclnčzdrar.í
ji do dalšíclr
lct prc'iírodinv Dutktlr'aa BiinÝrtlt,a.
BLAH()PŘE.|EME

Zenřel.

o Dne l. prosinceLeoŠJakubec.r,cvČkuncdoŽitÝch]0 let.

ČBsr.leHo |áMÁTCE

+ dozvěděliisme se + dozuěděIiisme se + dozvěděIi
NáščasopisV'eselickýzpravodajmá úspěch.PodlesděleníMarie Markovése stalv'Zorempro ohec Stcbnou Ústi rradLaberrr.
kde.|rnerrovaná
b1''dlí.
V lctoŠním
roce zde začalivydávat časopis..stěbňák''
s obdobnýchtématický'rn
i obsahovÝrrrzatrrčřenírn.

Obccni zastupitelstyo

a redakěni, rada Zpravodaie
spoluoběanůrn
Váiroce' mnotro štěstí'
zdravi a pohody
lf novem

roce.

NA vESEL|cKÝ ZPRAVODAJ pŘtspĚlt: J. Jírovec,
A. Dvorská,J. Sochor,
R. a F-.PaŽoutovi,
M' Škocla'
Šoltysovi,
M. Ma.
těiková.M. IV|arková'
DĚKUJEME.
Vvdár,áredakčnrradaZpravodajeobce Veselice.JoseťPaŽout,
ing.JosefDoŠkář,Csc' RudolfDutbk' JartlslavaKabrnová' }-rantišek
l)aŽoltt.
Gratjcka úpravaMarcelaŠaliánková.

