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SLOUO STAROSTI{Y
Váže n,i .\ p( ) luo bčuné, přá te lé,
'slrončilo čt't,řleté volebni ohtJobi :as|Lrpitel.,tva, které udělalo prvni krok k tomu, ub.v se ,\dm(),|td!ná tlbec' Ve.selic,e ntlhla

t.tl-l, i ie!dole'itěkrásněišichpodob.',Iejiosumostatněnibvlovlastnětakovým.skokemdoneltumu.Zučinat,ittul.v,Iti1tl!l l1l l lcl l l l .
L'o\,dI :,lal()',li til:kušených, běhat a shtlnět na Okresním, Jinančním a1inúch úřadech, y' hanc,c, c'<l kde ie u nettí trutné nového
tlbf cl,il u 'sellnut. Nebvlv to lehké :ačátkv, ule vžd.v se .společnimi silami doŠlo k něiukému řeŠani tt :tivčru.

Clúělu h.l,ch upřimně poděkovat v.šem, k|eří přišli a podali pomocnou ruku' kd.y,i bvlo třeba. V.šem' kteří nelitovuli svého
ullného času a námah1l a kus pořádné práce urJělali,

..l těm, kteři ien pomlouvali a lcritizovali,/ Zeptali jste se někdv sami sebe. co .isem ponohl u udělal pro !o' Lrbv to bvlo lepši,?
'Ytlvě :wllenému :astupitelsnu přeii hodně úspěchů do dalšiho období, vice pomoci a pochopeni vŠech 'spolrulhčanů k rcali-

:aci nelchkých úkolů,
Vúm vŠem' do přicházejíciho roku I995 přeji pevné zdravi, tu nejlepší rodinnou pohodu, he:ké sottl;edské 'soužiti' vždvť nepří-

jemnosti tt 'sturcsti pt.inó.ši sám život.
.|rrrmila Bu|ířová

+ voLBY í994 + voLBY í994 +
Starostka obce Jarmila Bulířová svolala veřejnou schuzi do obecniho domu na |3 ' záíí l 994. Schuze se zúčastnilo pouhých

lÓ rnístních občanů, coŽ dokazuje' jaký je zájem občanů naši obce o věci veřejné. Byla navrŽcna il Zvolena volební komise ve
sloŽeni Jaromir Ďoubalík (zapisovatel), Karolina Buková' Zdena oudrnická, Ladislav Pokorný a Josef Kodrik starší' Dále schůze
Iravrhla tyto kandidátv pro volby l994 do obecního zastupitelswa: Františka PAZOUTA (22 let, člen ZD), Marcelu ŠerReNro-
vou (22let, operátorka), Janu CIDLINOVOU (27 let' poštovní doručovatelka), Františka BUCKA (50 let' veterinární technik)'
. lanu MAfoUŠrovou (2l let' prodavačka), Miloslava BULÍŘE (45 let, ř idič), Pavla CIDLINU (40 tet' člen ZD), Miroslava
PAŽoUTA (38 let, člen ZD), Stanislava VLASÁKA (41 let, člen ZD), Josefa RÝDLA (4ó let, kovář)' Frcntiška PAŽoUTA (7l
|et' důchodce)' JoseÍ.a KODRIKA (48 let, dílovedoucí), ing. Hanu RuNČÍKoVoU (36 let, programátorka), Jarmi|u BULÍŘo-
VoU (44 let, členka ZD). Všichni kandidátijsou z Veselice abez politické přísluŠnosti ' Jarmila Bulířová se z osobních důvodů
kandidatury vzdala.

Volby se v naŠí obci, stejně jako ve většině měSt a obcí v České republice' uskutečnily l8. a l9. l istopadu ve volvební mistnosti
r'budově obecního úřadu. Pro volby bylo registováno 90 voličů znichŽ 78 odevzdalo platné hlasy. Do nového obecního zastupi-
telstva byIi zvoleni tito kandidáti (v závorce uvádíme počet získaných hlasů): Josef RYDL (ó0)' Pavel ClDLINA (55), Miloslav
BtjLÍŘ (54), František BUcEK (53), František PAŽoUT (22tet- 52), Marcela ŠepnÁNrovÁ t+ql a Miroslav PAŽoUT (40)'
Pro úplnost intbrmací uvádíme i počty získaných hlasů osutních kandidátů: Jana CIDLINOVÁ - 28, Jana MATOUŠKOVÁ - |3,
Stanislav VLASÁK - l8. František PAŽOUT (7l let) - 20, Josef KoDRIK - 30, ing. Hana RUNČÍKOVÁ - j4.

Bývalá starostka svolala první schůzi nově zvoleného zastupitelstva na středu 30. listopadu. Hlavním úkolem schůze byla
volba Starosty a mistostarostv a obsazení dalších funkcí. Po dlouhém jednaní byl zvolen za starosfu obce Veselice Miroslav
PAŽoUT'.ieho zásfupcem František BUCEK, hospodářem obecního zasfuitelswa (pokladník) Marcela ŠnpnÁNrovÁ.

(Í.p' jb)

A JAK JSIWE LETOS SLAVITI?
Rok l994 byl pro rrás rokem důleŽiých oslav a Životních jubileí' přibyli nám

rroví spoluobčané (nejen nově narození) ajiní nás, bohuŽel, opusti|i.
l)rvní důleŽité výročí bylo hned l2. února, kdy manŽelé Marie a Josef RYDLo.

VI oslavil i zlatou svatbu. Po té jsme zavítali k RůŽeně PAŽOUTOVÉ, která
l l . března slavila své sedmdesáté narozeniny. S Marií KoUBoVoU jsme oslavili
r'poslední březnový den také sedmdesátiny.

Květen byl jistě nejen pro nás, ale i pro všechny občany obce, ve|mi rušným měsícem.
Dvanáctého května oslavila Zdena ŠoLCoVÁ své šedesáté narozeniny. Třetí květnovou sobotu -
] l. května . se konal s.iezd veselických rodáků a přátel obce, na kterém jsme se podíleli spolu s naŠirni
dětmi krátkýrn pásmem básniček a písniček.

- V červnu'jsme navštívi|i jediného rnuŽe, kteý v tomto roce slavil kulaté jubileum. byljím Miloslav
RYDL' kteŇ oslavil 26. června své sedmdesátiny. Posledním oslavencem byla Miroslava MATOUŠKo.
VA. které by|o l l. září sedrndesát let. Všem oslavencům přejeme ještě jednou mnoho zdraví a štěstí.

Organizovali jsrne také dětský karneval a nyní to bude vánoční nadílka pro naŠe děti, která proběhne
22. prosince od l4 |rodin v rnístnim pohostinswí.

Po Novétn roce se pak chystáme na přivítání narozených občánků.
Sbor pro občanské záleŽitosti přeje všem v novém roce mnoho zdraví, Štěstí a spokojenosti.
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VeseliclÍ'ý rychteř
V roce l87l se osamostatnila obec Veselice a.ie.iím rychtářem se stal Václav l-lolan. veselickÝ ro<iák. ktcrý Žil v prvnínr stavení

r'c Veselici Č. l, ktcré dosud obývá Ludmila AntoŠová..|oto stavení bylo postaveno před.l0() |ctv a tlznaČcno Vc štitč dvénra
k.rl icIr'"" pŮvodním Irra.jite lern, který rnusel pro svo.ii víru odejít do vyhnanswí v době krutého pornásledování katolík-v- po bitvě na
Bílé hoře ' Rychtář Václav l{olan vykonávaljeŠtě po nějaký čas rychtářské právo v Dorntrusnici a l{abakově. l i lvl to vzdělaný,
nrouclrÝ a spravedlivý člověk, který se stal šiřitelem lidové osvěty a práva. Svědčí o tom řada dochovaný'ch zápisů, časopisů
o vÝstřiŽkÚ předních nárorlních buditelů'iírn pouŽívaných při zvyšovani národního cítění a vzdělanosti obyvatel. Jírn psané výpisy
z l1ospo<Jářských novin z roku l 859 a Světozoru z roku l 868' jakoŽ i instrukce k branému zákonu z roku l 869 .jen dokazu.jí jeho
znalosti. které vyuŽíval nejen ku prospěch obce. ale i v buditelské, uvědomovaci činnosti obyvatel, u kteých rněl úctu a váŽnost.
.Íe na Škodu, Že rnnoho knih a dalších písemností bylo po jeho smrti mičeno. Dochované rychtářské právo téŽ svědčí o.jeho řídících
a právnických znalostech, pozoruhodných na tehdejší dobu. Dne l4. května l8ó3 byl při iat do Jc.rlnoý rnladoboleslavské.
l0. června l876 se stal čestným členem Soolku veteránů v Dolním Bousově. Mimo iiné bvl iakcionářem dolnobousovského
cukrovaru.

Dcera rychtářc Václava Holana se provdala za Štěpána Antoše. ro|níka v BoŠíně a z jejch manŽelství sc narodily čwři děti .

V1rclav. Štepán' Anna a Ladilsav. NejstarŠí Václav tragicky zahynul při zltoušení motoru letarlla. Larlislav přcvzal rodinné hospo-
dářswí ve Veselici č. l a oŽenil se. Z jeho manŽelství s Pavlínou Vernerovou z Dolánek se narodily tř i děti . Zdenka. Ladislav
a Miroslava. Zclenka tragicky zahynula, Miroslava se provdala za Ladislava MatouŠka (dcery Jaroslava a Věra) a Ladislav se
tlŽcnil s Ludmilou Bakovskou ze Skuřiny. Z1ejích manŽelswí se narodily čtyři dcery - Ludmila, Jaroslava. Milada a Hana. Stavení
ve Veselici č. l je i přes provedení malých úprav půdních prostor historicky cenné.

Porlle dokladů a vyprávění Ludmily AntoŠové (jd)

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

V roce l902 koupili od továrníka Barthema z Dětenic manŽelé Jana a Václav Táborských domek č. 22 ve Veselici. Do domku
se přestěhovali spolu se svou dcerou Kateřinou. Jana pocházela z Křešic a Václav ze Psinic. Z 1ejich manŽelswí se ještě narodily
dcery Anna a Ludmila. Ludmila se provdala za Františka Hosu z Vlčího Pole. zaměsmance tirmy Škoda v Mladé Boleslavi. Anna,
ktcré burle v příštírn roce 88. let. si vzala Bohumila Jíru z Rabakova' taktéŽ pracovníka firmy Skoda. NejstarŠí dcera Kateřina se
provdala za F-rantiŠka Krupku. známého studnaře a zednika ve Veselici, kteý převzal domek od svýclr rodičů v roce l94 l . Z.iejich
nranŽelswí se narodily tři dcery - Ludmila' Věra a Milada. Ludmila se provdala za Josef-a Škalouda z Lična. zaměstnance tirmy
Škoda' Věra za Vladislava Linku z Dolního Bousova, zaměstnance firmy METAZ Ústi nad Labem a Milarla za Jaroslava Jírovce
z Bačálek, zaměstnance vÝvo.iového oddělení f,rrmy Škoda, jehoŽ otec byl veselickým rodákem. ManŽelé Milada a Jaroslav Jírov-
covipřevza l ivroce l972domekč.22.Maj idvasyny.PetraaLudka,kteřípracují,stejnějako. ie j ichotec,vevývojovémodděleni
tirmy Škoda. Petr se oŽenil s Helenou Mevaldovou z Mladé Bo|eslavi a Luděk s Janou Kozákovou z Dolního Bousova. Heleně
a Petrovi se narodil i syn Petr a dcera Tereza, Janě a Ludkovi syn David. Rodiče ijejich synové bydlí v Mladé Boleslavi a domek
ve Veselici uŽívají k rekreaci.

ManŽelům Jírovcovým přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojenost.
Podle dokladů a vyprávěni manŽelů Jírovcových (jd)

MI,YIIIY NA VIISBLICI
Kclyby stará lípa na veselické návsi mohla vyprávět, dozvěděli bychom se asi mnoho zajímavých událostí ze Života naŠí obce.
Léta ubíhaji, starŠí generace jsou střídány mladšími, lidé v obci se postupně i přestěhováním rnění a zaporniná se na minulé.

VŽdyť dnes téměř nikdo nevi, Že v katastru naŠí obce stály dva mlýny. Větrný mlýn u Bačálek a vodni mlýn na potoce Trnávka.
A přece vojenské mapy z doby Rakousko.Uherské říše rnají t1'to mlýny zakesleny a někteří starŠí občané si to z vyprávění svých
()tců a l.rlalninek pamatu.ií.

Katastrální území naŠí obce má v průměru dobrou bonitu zemědělské půdy. obec se postupně rozrůstala a vznikaly zde nové
lrospotlářské usedlosti. obilí se rnlelo ve větmém mlýně na kopci poblíŽ hřbitova obce Bačálky. Posledními majiteli a provozova-
te|i mlýna byla rodina Hakenova z Bačálek. Ještě dnes se tomuto kopci říká..Na větráku'..

Včtmý rnlýn zřejmě potřebám rolníků nepostačoval. Proto byl na potoce Tmávka, pod chalupou rodiny AntoŠovy, zřízen vodní
mlýn. Sypaná hrázzadrŽovala vodu potoka' kteý v dřívějších dobách byl na vodu mnohem bohatŠí. Mlýn byl spuŠtěn jen při
dostatku zadrŽené vodv, tedy hlavně na podzim a na jaře. Poslednímu majiteli mlýn vyhořel a obnoven jiŽ nebyl. Rolníci vozili
obilí k rnletí lrlavně do nrlýnů u ČíŽovek a u Rabakova.

Zařízení vodních rnlÝnů se postupně modernizovala a kvalita výroby zlepšovala. Větrně mlýny svými produkty v kvalitě
zaostávaly a postupně všechny v českých zemích zanikly. (rd)
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SpoleČenskó kroniko
Norození
. 7. říina |994 r.V||adé Boleslavi.l i lrnáŠ I-crák. Veselice
. ]3 říina lt)t)4 r' MIaclé BtlIeslavi Zaneta KřiŽová. Veselice

staHopŘtrJEME
Poděkovóní
o Srclccnč dčkuii ()hccrrinru zastupitelstvu za dary, květiny
u b|ultopřáni' za krásná slova naŠí starostcc Jarmile Bulířové
lr Jaroslavě Kabmovó k nrÝm 70. rrarozeninám.

RůŽena PaŽoutová, Veselice ó0.

Blohopřóní
o l4. prosincc l994 oslal' i la 75. rtarozcninr, bývalá .,.eselač.
ka' pani Maric M:rrkovii (rozcnli l}un1rová). lItlclnč zdrar.í
ji do dalšíclr lct prc'ií rodinv Dutktlr'a a BiinÝrtlt,a.

BLAH( )PŘE . |EME

Zenřel.
o Dne l. prosince LeoŠ Jakubec. r,c vČku ncdoŽitÝch ]0 let.

ČBsr.le Ho |áMÁTCE

+ dozvěděli isme se + dozuěděIi isme se + dozvěděIi
Náš časopis V'eselický zpravodaj má úspěch. Podle sdělení Marie Markové se stal v'Zorem pro ohec Stcbno u Ústi rrad Laberrr.

kde .|rnerrovaná b1''dlí. V lctoŠním roce zde začali vydávat časopis..stěbňák'' s obdobných tématický'rn i obsahovÝrrr zatrrčřenírn.

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,á redakčnr rada Zpravodaje obce Veselice. JoseťPaŽout, ing. JosefDoŠkář, Csc' RudolfDutbk' Jartlslava Kabrnová' }-rantišek
l)aŽoltt. Gratjcka úprava Marcela Šaliánková.

Obccni zastupitelstyo
a redakěni, rada Zpravodaie

spoluoběanůrn

Váiroce' mnotro štěstí'
zdravi a pohody

lf novem roce.


