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sl-ovo srÁRosIY OBCE; l7**&ánlrodá!ů apřáiel 24.Y.Lw7 l
váb|lýfrE|é,

Dovolte mi, a@ Yás a celott Vcselici co nejsr-
deeěii přiutal. Vísm všoc}ny tď&y a strýce' sesřenie i
bratrance" býva.lé qpolužáky' kalÍ'aráďy a .kamarádky. Vítám
Vás mezi námi e přqii vám ' a|4Ňe se bedry pobavili za-
vaomínali na své mtádí, *nítka ablrsto se tu mezi náni
cítíIi dobře.

Ani se noďrce věit, b tonu jsor jř oelé ťi roky'
kdy se konalo první sdkáttí veselidqfuh rod'iků a přátel..Na
tďo setkáttí nídi v4mínÁme, a v&íine, b i vám se to ten.
lcrót libilo. příšd rok bnrderne na vese|ici oslavovat s!é výočí
založeni basičsc&o soru- Byly zde návrhy spqiit tuto oslaw
se setkáním rodákrl. Uvědomili jsme si však' & pfi hasičské
parádě h:de máto ča$L nemohli bychom se Vfu plně věno-
vat a tak jsnre se roáodli Pro samctabé letofuí setkiání.
Jsme rádi, že jste v takovfu poútt přijeli a žejsteoa Veselici
neapmněliási by se paťilq a$rch Vám pověděl něco o
uplyrulých ředr vesclických |€t€cb. Protože ale ďejmě
všicbni &eto vese|idý Zpnavďaj' budu mít tďo povíúíní
usnadněné. V listopadu |W ača|o praco\nat nové obecní
zastrrpitdstvo. Dalo @ se říci starmové.

Místostarostor je Fratišek Buodq hospodářko'|
Maroeta Šařánková. ve $av€klí komisi jsou Mlostav Bulíř
a Josef Rýď. o zápigy se stará Frarrtiš* PafuIt ml. a Pavel
Cidlinaml.

Veselice má l08 stíItsh d'J/'ate|. K obci Ňí 20
rekreačních cbalry a |2 chat. obecní usfipitelsúvo se stara-
lo o to, aby si Vesclice zachor,ala všecbny fivďrí dů|ežité
fimkce a abjejí rozvoj vytvářel další prryektir'y pro
a d&i. 7'a pctdní 3 roky se ve veselidcých rodináú narodi.
lo 6 -děd. A právě pro ně a tak{ pro ý' které se teprve narodí
se spařímg řďit obeol á|&osti b|' 8 Vese|ice aistala
Veselicí.

Zs]ním se aleryď o tom podstatn&n:
1. obecnívodovod
Řaau gozitýctr jednání iiiáme a sóor několik svÍElnýďl
jedoáÍtí nás čeká. Je sciválerr prováděcí projekt a máme fi.
nan&tí krytí pro zahajovací práce. vydrJ/tly se potí& při
uvoliÍovárrí pomků pÍo vy.kopy a si výkupu paÍcely
ýstavtu vodojerru Qakuje se historig kterqr jste črtli ve
Zpravďaji. Kdy jeden tvrdúla\ď veseliclcý sedlák do|dul
ve dracfoých l€tech ďs'Í'otÍ \ďsavfu si|nice na Veselici o
celý jeden rok. Já se ocitrim v pďobrré situaci jako tehdejší
staÍsta Františdr Matoušek.

ukrajinsk&ofiďěE nebo v postední době k posk5'tnď půjč.
ky na náktrp nováro arÚobusu.i Doprarla dospělých do a-
měsErání a d&Í a školy je tody s rnčitými e*t1žrn,i zajišťo-
vána
3. Tebfonizacc obce
Po letitýďt ďkladch a rrrgencích byla v listopadu 1995 do'
kmčena teJefmizace obce. N),ní na Veselici funsuje 16 tela
fonÍ|í& stanic. Telefot je i na obecním rlřadě a v Zeměděl..
*é akc. spobetosti. současÍ'ě by|a u obecnibo {řadrr ďíp
na vďejnátelefonní stanice sPT TELECOM ď[ruÁnate-
|€fmní kaÍty. Rou|ístění teleforlje takov{ žstato síť po
kýrá všectmy části obce. Zlepšilo se tedy qPojení Veselice se
světem atfoi i zdravďrí@efuostnďiclr občan|i
4. ObccnI dfu
Zísobování potravinami a společenslcý život byly \,žďy lÍmi.
htjícím faktora živobí úromě obae; I v t&o oblasti se qr
skytlo ne'mrálo prob|errrů' ale dnes jak sami vÍdíte' je již
všechno v pořádkrl hovomvatelem prďejny je od l. srpna
1996 pan Františe& Boovička z Do|ního Borrsova a prďej
obstanírá mísbi občanka pí. Marie Kodriková. také veseli-
cká hospůdka je v provozr Převzal ji p. Árrtmín Živný z
Rabakova také v tomtc případě je nma|or r4frďou pro
obec *utečnos' b vovoz zajišťuje místtí občanka pí.
ludmila Buckorá. o spolďadrý žvď se v obci sťarají 3 tr.
ganizace. Sbm pro účanské álďtosti vede býalá starostka
obce pani Jarmi|a Buliřová a pmÉůají ji \&a Pažorrtová a
starosta- sb6 vyttá'"á ryolečensté místtosti bostince a on-
guúanje traďčně mikulášskor tadílku al.dětslý kameval.
Nezapmíná ani na árlmí jubilea občarrů a na vítání obč:ín-
ků.
Při spolďerrských akcíďl v obci porráůá tď, u:garilare
ČČrc ra mímoóodem výaava|z výaamné riryědry při
mganiavání dobrovolniiho dárcovswí krve. PřodseďíJfiÍ
ČČr.ie pani Jaros|ava KiížDvá.
YábnípÍite|é|
v pří*Ím rooe oslaví veseliclý Sbc dobrovolnýoh hasičú
sté v:hďí svélro zalďaní. orgmizzrcn veselidýďr hasi&l se
tvale výzramně podílí aa všoďr úkolech a akcídt proúd&
nýth v nďí obci. Každoroěně se zrčastluje soutěží basič-
s|Šých sbff'l v rámci dírsku a trvale se umíďuje uily na
pře&ích místeclr. Starostor hasiěů je Joscf Tomsa a veliůo.
lem František Bucek. Ti vás již dnes zvor na oslaw v pff$
tím roce.
Na áv& Vrim všem úci PoPřít pevné zdrav| a$r5orn se tu
zaněkolik lď opá sďli.
Přeji Vrám he*é profrtl drre&rího *'dráií

Miroslav Pažout

P|ffi @ veselidrol horyůdkot se od rána zaplňoal.
spo|užáci předválečnýú ročníků se přece jen vášinou po.
aáva|i a pďÍtali,kúo b to nepřijel akdo tlŽnlbec nqřijo.
de. AJc to už veselické děti pod p{'liv},Ín doh|edem Jarušky
Bu|ířové a včry Pažorrtové dďaboraly konečnor fumu
přďnesu hámiček; řftanek a písniffi. V Rýdlově chalupě se
mezi tím do estnidní parády přebodily čtyři mtatáslcé páry a
to užse čekalq kdya paráda v5pukne.

Velebné tony naší'ffií h5mny z,Ýed|y a žáill| a postavily
do ponu i ty starši co přišli s hůlčičkami a bertičkami.
Sfidenti mladoboleslavsk&o g'rrnasia Josefr Pekďe pod

2 Dopreva
DoPra\'ní obslužnost obce je ajišťována obecrrími dotaemi
firmě MEDOIúA - / pro malý autobus t obec je touto firmou
t|ačena k řešeÍ'í dalších z*tupných problfuů. / UbyŮování

jc titulek na&resaý Ále to, co se odebrávalo 24. kvěfira
1997 na Veselici, nóylo přece obyčejné s€tkání rod,áků kdy
se pár důďtodď sesedn€ u pi14l pok|ábosí si o molčďeclr"
spďítají své nernoci a zlzÍi|é opefaoe a zase se roajdou
To sobmtí ráno bylo óla&ré. Sluníčko rryko*lo nad

Rychnovskorr chalupoq ale ď Kozdírku se blíŽily podeďelé
mrat.y a to nevěstilo nic dokďro. Veselidcým :astupit€lům
se starostí krabatila eh Vydrá to pďasí? Ale to jiŽ ško.
dovlry, fďdky a všelijaké ty limuzíny sáb|y zp všocJr srrr&rl
veselické rďačky a rďríky. Také motmáček Čo oa Řitaric,
ten, oo ho pan ministr Říman úce zrušit!

Sakóní roďúkťl a př&el obce Yeselice - / aneb vaelicftý fa|ivď přóíetstvt, huďby a Úonee



pom)6|nou taktovkorr paní Dr. Khunové zat'ráli a za4íua|i l"l.y'* grarrátů při partyánské akci v ávěru II. světové váIlry
nďi b1mnu s neobyčejným citem pro publikrrm, které jim|v Soboce v květrru 1945 poztamenala na celý žvot kolerro
naslouďralo. par|dna Václar'ra Pošty.
Veselický starosta Mřos|av Pažout nenrluvil dtouho. Řekl v| Předsoďqmi Sboru pro.občarrské álďjtosti Jarušce Bulířo

pďstatě to hlavní o o obecrrí zastupítelstvo usi|ovalo a co|vé připadla obalášě milá povinnost. PozdraÝit a kytič}or
řďilo. Těnrto veseliclcým představitetům : / Miroslavu Pa. |potěšit nejstaršJ účastr'íky veselickďro setkání. / Ánnu Brď.
žoutovi, Františku Buckovi, Marcete Šafrrínkové, Miloshw|skou" Mitadu Čechovoq Marii Drobnrou' Ště?ánku Jrinovoq
Bulířovi, Josefu Rýdlovi, Františku Pažoutovi mt. a Pav|u|ua'ii Rýd|ovou' Átoisii Šimonovo.t, Rudolfa Cidlinu a
Cidlinovi m|./ š|o především o to' aby si Veselice zachova|a |Františka Miclfta. Tento dojemný akt podmalovali nevtíra-
všechny důleŽité životrí funkce a abyjejí roaloj vywářel per- | vou hudbou a vůbec po celý dopoledrrí Program vyšperkovali
spektivy pro m|ádeŽapro děti, kteýú se tu rodí stále dost. |."ý.i písničkami strrdenti Dr. Khunové z mladobo|es|avská
ono to by|o vidět i na improúzsvaném podiu. Za řďrrícím |bo g5mnasia: l ZÁerka Khunová, Milan Ko|ář a orrdřej Bi-

starostou přďtapoval 
"jkvět 

nové budoucí vese|ické genera.|čiště/.
ce: / Lucka Pažoutovri Lucka HegedÍišovrá" Fanda Jakubec, I Na veselickém hřbitově promluvil František Pabur Při.
Horrzik Cid|ine Martin Štěpanovsky, Mřek Pažorr! Vrha|pomně| historii hřbitovq prrýpohřebadokorrčení opraly
BucehJakubRuněíkaMřekĎoubalík. lnruitova provedené především ásluhou Miloslava BulÍře.
Što to ráz- naráz básničky' říkanky, pímíčlqy i só|a na]utaaooolestavští studenti hymnou zahajovali setkrání a na

flefuu. Děti dozpívaly a dohrály. Navaavala a|e jďrě jedna Ihřbitově opět bymnou uzavřeli dopo|edrrí program.
básalpřednesenáng.J.Doškrářem.Byltodárekvesetického| Po spolďrr&rr ob&lě na plácek nastoupila rožďalovická
rďáka Jaroslava Šimaeta pro naše setkaní. I Svobodova kapela a ta vyhrávala poctivě od 14 hodin aŽ do
A teď to přiš|o. Podium před hospůdkou se rozsvítito svř]půlnoci. Při toin se vesele tančilq besedovalo' hďovalo a

žími barvami dívčích a chlapeclcjch krojd připomínajícíchIněco při tom i vypilo. ....
datekou zrlrrú a nenámé kraje. Čtyři páry m|adých tanďrrí. I obs|uhovrini jmre byli Marii Hofuianovou, Monikou Cmá-
ků skupiny Country Karolina Íozanči|y z rozÁupa|y malýlrovou a Janou BtiČkovou. Pokud Vris to Aj'má' snědlo se 25
p|ácek před hospůdkou a snad jin arri moc nevadilo, b ta-|kg paÍkÍ' paníBuc1orá vytočita seilm půl* pira, toÚy 700
neč1aí parket na&radila hetonová P]ocha. Starším, ale i|piv. TykfupavéprecÍíRy, které1-stdo&liŤóvalÍna stolech l'o
fihdšá* cšdkŮn lryleznly ďLz rlf'|kť'' kdý se1y ty.'qPg.u"t naš"emu sed<rinl věnova]l Ýěmý vesělíďrý
roztďily. sukénky se jim rorevlá|y a poodhalily něco z té|přítel a kamaníd, Václav Bohuslav z Tunrova. ByIo jicn 6$p
slovanské dívčí krrísy, oo s vríšnivým aujaím maloval nríš |kusů a můn|y j*tě před ob&lem.
slavný Josef Mránes. Ti dávní pasíci dobytka a pěstitelé ku. I Veselice má wbec štěstí na štědré přáte|e. RovněŽ jako při
kuřice a pšerrice zKaro|íny a Texasu by črrbrněli, co z toho lprvním setkríní rodríků a přáte|, kdy ce|ý program zÁarcta
jejich kovbojského poskakovrání dokázali vytvořit holky a|videokamerou azrlarnl.erta| Zleněk Buk, tak i laos má Ve.
klucizJičínskazlLellkaChrtkovázličína,MajkaJeÍ'čovskálselice celodenní zámarn rc setkání na videokazetě a také
zliěína, Mřka tanrgová z Dětenic, Katka Torníčková z Ji-|zdarmadikyochotěLubošePelikárra.
čín4 Martin Bohun z Nové Palry, Marek Bulíř z Veselice, I TzkžE co na&onec: Dílqy vám, paní Khunová i vďim stu.
I;íďa Limpert z Novďro Bydžnva a Radek Šutc re Slatin ./|dentfu. Dilcy jičínské Karolíncg díky Tobě Vašku Pošto'
Choreografie: Mirka I'angottá" zvukďi: I'enka Bursíková z|Dky také vám, vesslické děti a vrlbec, dílqy vám všem osta.
osenic a Milan RÝdl zVeselice. tním, ktďí jste toto vcse|ické setlrání připravili a .'udělali*.
Po tanečníďr kreacích přišlo ke slovu výtvarné um&rí. K|dítcyrovněžbratrům Jiroutovým adárek.

mikrofonu přistoupil b}ryalý vesniclcý kluk' nyní vážsrý| Ta sobota Z4.kvělrra byla opravdu chladná, a|e počasí nrím
praŽský malíř a grafik Václav Pošta. V1právěl o tom, jak u |nakmec přrálo. nás všeclmy' ktďí jsme u toho byli, hřálo u
něho učitelé objevovali malřslcý talent a znini| se o svý'ďr Isrdce ponyšl ení, žs se Veselici zase jodnou něco povedlo.
studiích a výstavách. 7a nďto ale hovoři|a nejtepe výstald<a I Tak se starorškové drže, opatrujte svoje brejtičky' hůlčič.
jeho kreseb instalovaná v prostorách ,'hasiáírný.. odpověď|ky a berličky a těšte se,
pro Vás, ktďí jste se dotazorali, prď Václav Pošta dopadá

nohu. To

Současrrí šedesrátiletí a starši občané naší obce a veseličtí | bI Í*fito lesa Křižárrek. Někteří projevi|i újem o korpi po.
rodáci, kteří dÍles ájí v jiných městoch a obcích, se jistě ao |zerrrt<ů k výstavb.ě cbat a tak zÁe postupně vzrikala chatová
bře pamatují na pová|ůlé rd<y 1946 - |949. Tehdy se z Ve |osada. Běhm 38 roků * zÁe chatařrlm podďi|o ryčistit a
selice ďstěhovala řada rďin do pohraničí, kde áska|a druhý]upravitWeaý háj a pískoý lom. V součinnosti s obcí Ve.
domov. Důsledkem toho bylq žs * ača| projevovat nedo.|setice bylo provedano zpevnění hnía rybniku aby|o atlrá.
statek pracovních sil v některých hospodářstvích a poklest i |něrro samovolnému unikání vody. Byla rybudována zpevn&
zájem o pronájem poremků. Některé obecrrí porur*y,|ná živ|éná c€sta k rybnÍku a do chatové osady. By|y zÁe uy.
zvlríšě merrě úrodné se neoMělávaly a aistaly ladem. Ibudovány studrry pro pitnou vodu a provedena e|ektrifikačrri

Č|enové tehdejšiho Národního výoru a čtenové mystiv+|přípojka.
ckého spolku na Veselici roáodli, že se obecní poremky te. I Dnes zde mají majiteté ďrat již pěkně upravené okolí sýďr
ácí pob|1Ž lesa Křižánek a poblíŽrybníku patřícího k statku|ďraL zahrádky se rrzrostlými strorry a okramýni kďi. Ryb
Veselice, postupně zalesní. Zalesňování bylo prováděrro mla- |ník byl vyčist&r a je přďevším dětmi vyuŽíván k osvěžení v
dými brigádn íky z obcr Veselice a č|eny mpliveckého spol. l parných t€E'íď| dneú. Třetí rok má tento ryĎník v prorrájmu
ku. V lďech |946 - |949 zÁe byly qnízeny stovky břía|RNDr. Ludvík Hqzin. JiŽ druhý ro|c je zde přd ukončerrím
smrků a modřÍnů. Drres jsou znich jižyaostlé stroÍny. prázdrrin organizována pěkná soutěŽmalých rybářů z Veseli.

Tento krásný Wezr'ý háj, |eŤicí u malebnďto rÉnftu při- |ce a oko|í. Chatďům * zde v tomto tichenr a hed<&rr pro

- pfiště zase na Veselici na shledanorr.
JP

Chatová osada na Veselici u |esa tr(řižánek

lakal postupně milovníky přírďy' ktďí ajíŽÁěli na houby do I středí jistě líbí.



Tato ďratová osada je vlasfrrě i součástí obce Veselice a
mnoho Qývalých občanů nebo rďáků z nďí obce o tom ani
neví. Určitě však budou velmi mile překvapeni zněnami,
které se v těclrto místech staly a tento kdp apad|ý kout pod
lesem Křiánek určitě nepoztají.

Šerirem ďtatové osadyje pan Karel spára, který osadu za-
|oál vroce 1959. DalšÍmi majiteli ďrat dnes jsor: rodina
Sudďs|cýďr, Kalinovq Camrova" Stánikova" Marďora" Her.
ánwc {Jrbanova" P.okornýďr, .řInrškova a Dloutrýďr.
UpřÍmně jim přejoe aťjejiďt osada dále v*v&Ál

RD

Y odbortrých slovnících se pd pojmem &obné ovoce| Ángrešt je zruin jíž ve ]2. sloletí, kde je připomíruin ve
n}ntnje ěqruertý, čertý a bíw rybíz angrešt, malíník a os-|ÍrancotsW \ilce talnů j9k9 ,,Glossiellier., Popt.ué byl
tritztntk Ye větší miře se ručíná ýstovaÍ ejména čerrý ry|popsán patíxbÍm lékdem J. Rueliewem v noce 1536 a n-
bíz, jehož nejuyšších uýnosů odpovídajících ewopsámu]breen v roce 1548 v herbáři L Frcltse. II druI,é polovině
prhněnt je dosa}pvdno na severní Moran'ě, kde jsou pro je-| 16. stolerí je velni oblíberýrn ovocem v Ánglíi. Zle od po-
ho pěstouiní nejvlndnější Himatieké podnínky. Pěstováni|Iovitty 18. století až dodnes jsou ročně poflidóny sotltěžní
jednotliabh drul,,I drobneho ovoce stóIe obolucovatrých o|Ú'ta,.y an7reš!4 velikosti, vóhy jejich plodů a rutriční hod.
nově vyšIechtěné fuIntry s větší odolrcstí proli šhidcům,|noty. Yel|ou zásluÍu o rozšiření pěstováni angreštu v Če-
většími uýnosy a cellrovou nutriční hodrptou má tež svůj ý-|chách má v minulém století vedle ovocruÍře a šIechtitele J-
voj. |rorbne ze Sloupna též mladoboleslavsky školkd J. Š,:nal. zvoj. |Porche z Sloupna ÍéŽ mladobolesla|'sky Školkď J. Sómal. z

Hktoricky se do htltuy ruirodů dostal ěemený a bíIý|Čech pochbí od polwitty minuléIp stoleti roubwání an-
rybiz asi ve 14, století jako léčivá bylina. Tepme v ]5. a l6.|greštu na mensalht zlaÍo4 Heré se rozšíři|o zejména do
snlert se je|n pěstwóní rozšířilo předašímv zipadní Ewo-|Německa.
pe. Písemné zmínky o tom jsou v ne|w|ika starých rukopi-| Čeští šIechtitelé dosáhli v něHerých druzích angreštu-secnobv 

ntkopiseSimonaJannettsisezroht t230 av l*|světo,vé úrav,,ě. Jde nqříHad o angreš| ,,Českou |rontzu,
tirlsko - německém glosóří z počátku ]5. století. Prvě zobra-|nebo ,,Karřičf;fu@*.
zení rostlin rybíru pocluizí z roku ]184 v herbtri Mohuě-| Maliník je st&ou kultwní rosílinoL Již ve střednětu
ském. Pěstování rybíza jeho popis je poprlé tmeden v hbe|řínsbý seruiÍor Plínius popisuje maliny jako zahradní ovoce.
Gaerde der Smďheít z roht 1492. Pěstování rybízu se po-|Y středověkém herbáří Mahioliln je psáno, že malina byla
stupně rozšiřova|o ze zipadní Ewopy do severchých zemí a]přenesena z lesů do zalrad a je v Čeclaich pěstována od
Němeclca- Do Ameriky se dostaly anropské rybízy tepr.ve v|polovirty 18. stoletíjsounejvětšímipěstiteli malin Francoui
roee 1629. Ue byly íntenzÍvně šlechíěny a získany nové vy|a Angliěané, později také Ámeňčané. T současnosti je v
sokoplodé a proÍi šktidctrn odolne odrůdy. Y Čecluich ful|,<nerice rylpěstowino přes dva tisíce ďruhů matingníku Z
zmám čemený rybíz v 16. stolert. Šínt se k nám z Německa|nich mnohé jsou odolné proti mšicím přeruášejícím virózy,
ryn'u z Hášterních a zimeclcých zahrad. zdratlější a bodnejší.

Č,r"ý řybíz byl znán již ve středwěhl jako vy-znamná| ostn,iníkje aqden v Evrofr z planě rostaucích rostlin
Iéčtvó rostlina JeIa pěstování však poclubí z Ruka, Me již|kolen plovitty 19. století Jeho šIechtěním se rubýají nej-
v 1]. století bylo rozšířerc a dodnes je černý rybíz v Rusht|více Ámertčané a Ángličané. Y součagzosti pěstanané odni-
nejrozšířenějším wocem. K jeho šIechtění jsou uŽivóny si.]dy ostrúín jsou báenci r@ch drzhů a poddru}tíL, taáe
biřske varieý a zawždětty uysoce plodné a odolné odrůdy. Y|není snadné starcvit přesně jejich půuod.
Čechách jsou zmínky o ěerném rybín ze 16. století W byl| Pěstovtiní drobné}to ovoce je součtistí nepostradatelrcu
mdm uýrobek ,,I.e|dvar z čerrrých honcryentt,.. Y západní|pro lídský život.
Ewopě doclubí kronoji jeln pěstování ažv dru}lé pnlovině J. D.

úěinků

Koncern roku l99ó tomu bylo t48 l€q kdy byla císař.|Vrďrnost povďuje v&šinou vďgrÍm pansM úřdníky. v
ským patentem zs dne7.9. |848 zušena v Rakousko . uher.lxW. stol*í je to hejtman, později rrchní úře&ik a v XVl[.
ské morrarchii robďa Tím zanik|o po stalď roz/lě|qí púdy I stolaí regent Tito praovníci mě|i řadu pďříaých úřďní-
v Čecta* na selskog čili rustikál ná nížhospodařiti sedláci, |m. nyI tó důď'ďní pro spráw dvonl" polr a aouyra, správ.
chalupníci a domkriři, ktďí měli jen tolik půdy, kolik stačili lce obroční pro qpráw ďpek a obílí, písař korrtribtr&rí pro
oMělat k svérru ávobytí a na dominiká|, panskou půdrr' |lybÍrání daní, písař rytniční pro správu n/tÍ'íků a další. o
velkostatky a dvory, k jejiďtŽ obhospodďovrání musel mít|wchnosterr*éor zřízrrí qpovídají ryďltářďé a konšelslcé
majitel - feudál - mnoho úřďnftd čeledi a robotníků. ro|podpisyna srntouvě wchnosti zkonce roku |752 Z Dotního
téměř tisíc lď se na t&lrto vlasÚric|Cýď' vtaziď| k půdě |Borsora" Kosti, Markvartic' V|čilro Pole, Příďrvoje a Rormě:
mnoho nezrrěnilo a velkostatky postupně vládly i nad sel-| Tento wchní rychtář je dejmějedrrÍm ze zakladatelťr ro-
skou půdol. V čechách rrarikaý statlry térner spo|ďrrě se|du Pazoutů na Soboteckrr, a jctoaýdávným předkein a pff-
zz'étw remědělsM. Byl to panovník a církev, ktďí shrelbuzrým současnýďr rodin Pažotrtů ve Veselici a na Sobotec-
mažďova|i půdu do velkostatků mimo jiné i prďq aby mohli |ku. tehdejší rnďrrrí rychtář byl vŽrledem k stárajícím pom&
pozsmky odněňovat wé chrríněrrce. Majitelé velkostatků lrům celkově árnohý člověk. Byl totiž osvoĎoar od daní a
většinou hospodďili jen na části s\.ýď' poankrl a ostatní |korrtribuce na rozdíl od sedlráka" který mu sel v rámci korrtri-
pronajÍmali ap|at a práce polní a řemeslné. buce ďerzdat až60 oÁ i více výnosu hospďářství. Soustava

Historie rozsmáváčt5ři v1tojové ďapy velkostatků. Jde o Iwchností a pďdaňýú rozŘ|i|apo stalď venkov na drla sta.
velkostatky feudální se spoťebním naturálnÍm hospodďením Ily stojící vždy proti sobě co se qýká práv a povínností. Tepr-
l x. - xJJ. století | rytířské' gotic,ké l xW.. XV. stolď l a|ve v revolu&rÍm roce 1848 byla provoderra úsfuí ml&ta v
rerresančrrl V této vfrojové eapě je velkostatek hospodář- | těchto rztazích a to jiŽ zrríněným císařslcýn patentem jímž

Stručně o pěstovóní drobného ovoce v Čn

Zamyštení nad h istorií v|astniclých vztahů v zemědělství

skou jednotkou obdělávající půdu pracovní silou pďdanýú. lbvla aušena robota



Zemědělďm byla
dina íx> mnoba sta-
led& svoboda - r'y-
mofuiost nového
věku od té doby
počíná praý bospo
dářďý po|crok. zr5l
šuje se oelková ý-
nogloď půý, jsou
zaráděny'nordffi.
telské metody. ce|.
kově bylo do roku
t848 v Čeora*r
1193 wchnosten-
skýclt panství' na
Monavě a ve Sleaku
854. v průběhu
dalších |ď xD(. a
)o(. stolďí ýla
upravovárra vlastni-
cká práva a Povin.
nosti aměděIců,
provád&ty Poz*rn.
kovérofomy.
v solča$osti je
pfipravováno nové
m&lí stávajíciho
zenědělsk&o ziko.
na

J.D.

Dne 8. prosincc l99ó uspořádal Sbo pro ň|átoxri dětskot mikulášskou naďlku. áičastnilo se jí 30 d&í ve
věku od 2 b |6l€t. N8 jqín anreanio,Iání se pódíIe|a řada maminek a babičd< a rrrčitě měly hodrrě práce a starostí a
snďily se, aby všechno dopaďo o nejlse. od 14 bodin sezačaý sďtáá rmúvělé děti, které se nedočkavě těšily na pří.
chod Miku|áše a na dárky. Pro obrveseleirí jim hrál na kytarrr pan V. Bďruslav. Mikulríš a čert
uýi přd<*ma tryraverri a wojí ulohy se áostili vdmi doffia K*W z děfi dctalo dárky a sladkosti a všoúny děti zířily
spolcqenoaci a 'ádosti. Bďídýpro d&i připravíl ob€cÍ'i ťťad a sP@aÍ parr Živny z nabakova.

v t 8 hodin byla dětská oikutášská naďlka ukončenq děti se rozešly donů. Určitě se jim heácy usínalo a rre mu viděly
Mikulášea odměnou r'qmáavé a #astné tníře dětí. J. B.

Tak jako v minulfu rocg roabodly se maminky a babi&y, & pro své dši a wolčab i v roce 1997 uryďádqií maškarní
ples; A tak dma r5anýšlely úbcy a druby masek. Silo se u1rravovalo a vylepšovďo' Áž nadešel de'n maškarnibo plesu a do.
Vesclické hospůdky |l&árc|i posttryrě princové' prince'zry, lmí víly' indiáni' koňojové muúm&ty' šaškové a dďší
masky. Hudba jim hřIa k tarrci, a talc se zde dei k nepoznáni a&t&té, rydoúděty. lvíamínky a bobičky zářity štěstím, že
se jim jejich snažení vydďilo. Bďratá tmbola a dárky pro každé dítě' které jin čI€Í'lCy Sboru pro občanské zálďitoeti při.
pravily jistě tmocrrily radost deí. Těm se ji*ě ještě v noci zdálq ž jsou princeztami' vílami nóo' že jezdí na koních jako
indiáni a kovtojové'Děkujeme to$o cesÉou všem, ktďí se na úspěšrrém provedení karnswlu @í|eti prací' nebo dár|qy do
tomboly a podobně. Zvláště pak děkujeme panu V. Bohuslavovi za upeěenJ dortů a preliků' na kteýc,h si d&i moc pocbut-
naly. A qiinzlru panu Žirarérnu z Rabakora.a mandarinky a banány. 7sfiíptavu a mganizaci děkujeme adáště členká'n

1,fiť.
?.t

v zemskéB archivu.

.Dbkó mt*ul6skú naďIktve Yqdické hospť,dce

DěBký našfraní pIa na Yaelicí

SPOZ pí Bulřové a Věře Pažnrtové a za doprovodrrou hudh }ví. Bulřovi. o J. B.



Informace o činnosti Zemědělské akciové společnosti Březno

bylo stanoveno ve v'.ýši 400,- Kč zha gmé půdy a 200,- Kč ie co nejlevněji vyrábět a se áskem.své výrobky prďat. Ne

Dne 5. x. l}95 na z{kladě roáodnutí č|enské schůze
Zernědělského dru8tva,jíiR* Březrrq vzrikla zemědělské
a. s. Březro. Drirodem jejiho zatožení bylo aďrovr{rri hospo.
dářské stabiliťy a vytvořerri podÍnfu* pro rozvoj ekonomi.
ckeho.hospodďení. Valik této nové akcc společnosti si vy.
ádal rrrčité časové oMobí a proto bylo vytťito možrostí vy.
užití nájanních smluv - formou podnájmu ď Zemědělského
dnržstva,MÍR* Břeano do 30. 9. 1996. Nájemné z po"trnků

ha louky s tím, že vlastnftům půdy je bude platit ZsÍnědělská
a. s. Bře.zro.

V měsíci květnu 1997 obdrŽeli vlastníci půdy pisannou
dohďu o ukončerrí nájernního vaahu se Zemědělskýn
druŽsrvem ,'tr,tÍR* Březno, které je v likvidačrrÍm iírcní. Zit.
roveň obdrželi nové nájemní smlouvy platné ď l. x. 1996 a
uzavírané se Zemědělskou a.s. Březro. Nájemce se zavaanje
hradit daň z pronájmu poarků a nájemné ve výŠi 400'- Kč
zha omé půdy.

Řeoitelern Zemědělské a. s. Břeerro je ing. Bohumil
St&lík. V roce 1996 hospďďila tato a. s.'na výměře 2085
ha zemědělské půdy. V důs|edku narnácení půďy někter.ýrn
restitu€ntům a nawácerrí pozzrnků, které se nedájizeměďěř;
rky #osp'pdtorat dašlo k určitěrru úbytku otfiospoilařo

r996

cích pfiliš pťzaúý, c"to"y obnat činil 54 mil. Kč a trálta
na hospodářském výsledku ěinila l' 380. 000'- Kč . Bylo to
zavináro nqÍIzti počasí i q/ššfuni nriklady na litr vyroberre
ho mléka.

Všiď'ni vímq jak těžké je v dnešní době podníkání v; z*
mědělsrví. Náklady na u.ýrobu e,lrormně rostou a prďejní co.
na nělrterých prduktů nedosahuje někdy ani ýše vložených
prostřďků. Proto z{kladni nutrostí Zemědě.lské a.s. Březto

vždy se nám to podďí.Jdnou z příčin-je' že v ekonomicky
transfcmujícíď' podnicíď' se v současné době ápasí s ne.
dostatksm finaočních prostředků, s nid<ými nestabi|ními ce.
nami a nedwtate&rou ochranriřskou politikou proti dovozr.
Nevýhodou jq fu v mnďta případech se hospodďí ve starých
zrhártralých obj€kter' sc starou tchnologii a se starým
srojovým parkem. Zemědělská a. s. Eřezro se snaX alespoň
z v&ší &isti tento stav napravit postuPným niíkupern moder-
nější tectrniky, opravami a rekonstrukcí staveb a lepši tech.
no|ogií. Výhl€d pro zd.írný chod akciové spoločnosti je: Pe
kračovaní v obrrově sEojovélro parku' Posrupné přebudovrání
teďrnologií v žvoči# výnobě a vytvďení dostarefué]irrnné
žRřa&y. ffi Ťýrob'Ťí n{k}ady a
rňastní yýronq', pr#Ýáfszi*€m.

s PotEěENsnaL KRoN[IaL* .
Narození:

?4. 11. 1996
Výroěí:

23.6 .1997
2'1.4.1997
t2.4. 1997
28.3. 1997
3- 5.1997

23. r.1997
3. 4. t997

20.4. t997
29.5- 1997
17.2. 1997
2A.2 .1997
r3 .6 .  1997

nneta xnteřábková

Marie Rýdlová
Ing. JoscfDoškář
Ludmila Bucková
Hana Rýdlovri
lrena Kodriková
Jana Cidlinová
Martina Kadeřábková
Josef Kodrik
Rudolf KřÍř
lV1artin Ďoubalík
Lucie HegedEšová
Lucie Pažoutorrí

BLAHoPŘEJEME !!!

Veselice 8

80let
75let
50 lď
45 let
30let
?5 |ď

3. ledna 1997 rFerdinand Kouba.' Veselice

Děkujerne všem, ktéří se přišli ňaposledy rozloučit s naším
drúýb manžetern' tatínkem, dědďk€ilt a pradědďkern pa.
nerr Fsinandem''Koubou.
Děkujeme téžza prqjevy soustrasti a za květinové dary.

Děkuji touto cestou obecnímu zastupitelstvu a zvliášť panu
Miroslaw Pažoutovi a člence SPoZ paní Věře Pažoutovq
ktďÍ mě navštívili, blahopřáli a přinesli d.írky a květiny.
Děkuji téŽ ostatním sousedům, ktďí mi přišli blahopřát
k mým 75. narozerrinám. 

Karolina Bucková

15 let
l0 let

*t

"#i,8
ř

vzPoMIhlKÁ
9.Áři 1997 uplpe ll0let .

od narození pana Františka BANYRA
a5. srpna 1997 100tet

od narození paní ŘůŽny BANfRovÉ, Veselice ě. 4l'
S úctou a |riskou na ně vzpomínají jejich dcery

Josef Campr, Sokolov a ing. Jiří Campr' Praha

-aá!;#.*
Do Veselíckého zpravodaie pfi soěli:

s4pí.Drahorádovtí,P.Cidlina'Z.oudmícká,J.Cid|inovtárŠokýsovi,M..Jándov4
J. Vlková' V. Bohuslav' Buckovi, Koubovi, J. Šimáč€k Z. Šotcová' D. Hekrle, J. Dralrorádov4 M. Dvorsk4 K. Brrková' M.
Šiuona s., R Duftová.
Veseliclcý 4ravodaj vydává redakční rada zpravodaje obce Veselice:
Rudolf Dufěk' ing. Josef Doškrář, Josef Pažor.rt, František Pažout a Marcela Šafránkovrá. Vyďrází dvakrát rď:rě.
Prosímg ab1ste připadné náwhy, připomínky a přispěvky adresovali na paní Marcelu Safiánkovou, Veselice čp. 8 .

12. května l997 si připorneneme
l00. \úďí narozeni tatínka pana Antonína CAMPRA

vděčrrě vzpomínají dái se svými rodinami.

Karla Buková' Veselice Mir. Kobáňovrá' Praha
Marie a Růžena

a rďiny Drfl<ovq Markova a Banýova.


