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SLOVO STAROSTY OBCE:

L,áženi spoluobčané!

v,wživáň l,eselického Zpravodaje k v-aší informovanosti o clění v naší obci. obecní zastupitelstvo průběžně sleduje a
hodnotí sttw úsobování, doprauy a dalších oblastí, které souvisi se zabezpeěením života obyvatelů obce.

Vzhleden k tomu, že v posledních dvaceti letech dochcízí v katastru naší obce ke mačnému snížení stavů podzemních
vod a úbytht vody ve studních obyných domft, snažíme se uskutečnit ýstavbu obecního vodovodu'

Hlubinné vrý s dostatkem dobré pitné vody a její |tygienické rozbory jsou provedeny. Jsou zpracovárry plány rystav-
by a rozvoclů v obci, Našim žádostem o finanční dotace pro tuto ýstavbu Ministerstvo zemědělství ČR v tomto roce uy-
hovělo. obdrželi jsne kladnou odpověd'a příslib pos|ytnutí dotace začátkem roku 1999, kdy chceme vlasní ýstavbu
zahájit.

Většina občanů obce tuto ýstavbu oceňuje. Yěříme, že vzhledem k úbýku voý ve stúnbh a její ěasté zdravotní zá-
vadnosti, budou s ýstavbou souhlasit i občané, kteří o připojení suých domů na vodovodní řód nemají ajem. IlÍěli by si
uvěelonit, že clodatečné napojeni na vodovoelní řád obce si budou nuset hradit vlastnímJinančním nákladem.

Kulturni život v naši obci nám pomáhá oživit Sbor dobrovolrrj,ch hasilťt a SPOZ. Chtěl bych jim touto cestou za je-
jich obětavou próci poclěkovat. Zvlóště pak panu Františku Buckovi, paní Jaroslavě Bulířové a paní Věře Pažoutové'

Zóvěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji ponal na oslavu 100, ýročí založeni Sboru dobrovolrrých hasihl ve
Veselici. Ta se uslaÍeční dne 6. čeryna 1998v naši obci. Součóstí oslauy bude soutěž hasičských sború 22. olrslal Ná-
stup sborů se uskuteční ve 12,30 hodin na návsi v obci, kde bude uyhríwat hudba z Libóně. K gmotné soutěži sbory na-
pochodují s hudbou na qičiště v chatwé osadě u rybní|al občerstvení bude abezpečovat paní L. Bucková' vedoucí Ve-
selické hospůdlcy. V průběhu celého odpoledne bude uyhróvat hudba a večer od 20. hodiny se bude lonat taneční zaba.
va.

Ještě jednou Vás na ýto akce srdečně am.
Starosta obce Veselice

Miroslav Pažout

Co jste hasiči' co jste dělďi?
/ K stému výročí zaloŽenÍ.veselického hasičského Sbonr /

Po pravdě íečeno, veselickým hasičům Ťádný pivovárel<' dokonce ani žádná bospoda nerryhořelg i když" ta
Šíbova mě|a v roce 1903 pěkně namáte...

Podle ápisu v kronie byl Sbor dobrovolných hasičů ve
Veselici za|ožsn v Íoce 1898. Podle pamětníku byl největ.
ším veselickým požárem ten v roce 1903:

Tomuto ohni paďa za úěť usedlost čp. 5 patřicí tehdy
Josefrr Srbovi / nyní Pelilcínovi /' odkud oheň přeskďil na
sous€dní usdlost čp. 7 Josefa Halamy / nyní pan Fišer /. S
tím se ale nenasytný zhoubný ável nespokojil. Zachvátil
další sousední usedlost čp. 28, kde Františku Rýdlovi po-
ničil obytnou budovu. Matouškow usedlost přeskďil, aby
se nakonec 

"yřá{l 
na Svejdwě stodolo ěp. 9 / nyní ing.

Mir. řIalama l. 7* se oheň nerodířil drále, na tom mají
ďejmě zfuluhu tehdejší hasiči a další Veseláci' lteří tenkrá.
te r5rpumpovali všechny studně' kteÉ byli v dosahu ohně.
Tento strašný požrár / dodnes se neví, co bylo jeho pfičinoq
vyburcoval obsní zastupitelstvo k ráznému opatření: v
témže rooe 1903 byla na niívsi pod Vaisovou chalupou čp.
17 vyhloubena nádrž pro zachycení dešt'ové vody.

Zanedlouho sedl červený kohout - 7. 7. l9a7 . na Pažou-
tow cbďupu Ůp. 27.Bleskem zapfičiněný poáÍ se n€roz-
šífil dÍky rrydatnosti místní studně a dí|sy obětavé pomoci
sousedů.

Pn,ními funkcionáři veselického Sbonr byli tito:
pfudsďa Adolf Vepern' ředitel domousnicko - veseli-

ckého panství, velitel Josef Šfua / čp. to { poďvelitel losef
Mrkvička / čp. 33 /' pokladnik Josď ÍIalama l Úp.7 l' jeÁ.
natel Josef sÍb | ép..5 l.

Ilasiči se hned zpoěátku měli k činu: za pomoci sponzo-
rů / pozemek věnovď majitel panství Bedřich Foerster {
bylojiŽv roce 1900 postav€llo na návsi vedle statku hasič-
ské skladiště.

V kterém roce byla zakorpena první ruční střikďtsa
nevíme, ďe určitě zasahorala pfi ohni.

Podle záznnrmr v kronice hasiči zasahowli l, zátí |92|
pfi poáru stodoly Anny }úalinove / velkostatek /, potom
23, 6, 193| u Václara Bucka čp. 38, o rok později, l8.
břema 1932 pfi pžÁn usedlosti &antiška Jírovce ěp. 34.
Téhož ro1rr došlo k dalšímu velkému pžÉtru tentokráte v
Karlíně . vyhořela usedlost uarie Šípkwé čp. 43 l nrynl
obecÍú dům /a souseúú sta'/ení Josefa Vošvrdy čp. 42. Při
tomto požáÍu zasahovalo 6 sousednich sorů"

DalšíÍ& ne zn|a objasněnýn w| wžiú kolny resp. sto.
doly plné nelťmláceného rif paťící Františku Brodské.
mu. Pravděpodobnou pffčinou bylo samovaníceď rrzrostlé-
ho, provlhlébo obilí. Situace zasahujíctch požárníků byta
ÁiŽsnatÍrl', že toho dne většina dospělých Vesetákťr slouži.
la na hranicich /mobilisace /.

Veselický sor samodejmě nezasahoval jen na Veselici,
ale lat přftladu v ÍoG 1923 v ámku pana Maštállcy v De
mousnicíc\ v looe 1930 u pana obsta na Bačáilqíct\ 1935
při požáru velkostatku v Ujkovicich ataké 1937 v konlrně
domousnického ámkrr" Polodje známo, při žádném z po
árů nedošlo k vážnému zraněni.

Členstd zá|<|úna:



V pn'ni po|or'inč stolcti sc člcnové sboru dčlili do tři jcdnatclc r.c prospčch Františka Novotného. Sc s|zanti l'
kategorií: I. čestné. ll. přispivající, III. činné. Dle dochor.a. očích dčkor'al člcnům Sboru ia spolupráci a loučil se s ve-
njch archilálií by|i v roce l9e+ přispirajícími členy Josef selicrt.r*.m sborem. Joscf Vais tušil dalfi rir'oj Čsn a zar'čas
PáŽout ml.. Josef PaŽout st.. FTaÍIttš€k Jíror'ec. Václav Ši ooeset. tzadva rolry poté zemřel při transportu do koncen-
mon. Ladislav Antoš. Františ* Horák a Jan Burian. tračníhotribora.l... Dne1.{.fijnal939odeslalJosefFiše-
Všichni platili roční příspčr'ek 2'40 K / rakouské koruny l ra' starosta okresní hasičské jednoty vŠem hasičským sba.
Tato rýše rďniho příspěr.ku byla zachoviína aŽ do roku rům okresu Jičin nďízení fišského protektora pro Čechy a
l9l7' kdy se seznm pfispírajicich rozrostl o jména Jan Moralrr. podle kterého museli být všichni Židé ihned od-
Jansa, Františ€k Matoušek, Josef Srb, Josef Kyntera' Josef hlášeni z členství r'e soru ...' Až tak hluboko klesla anti-
Tůma, Josef Chroumovský a Bohumil Jiror'ec. semisl<iá zíšť nacistických pohlaváďr!

Cenné dokumenty se niim dochovďy z roku l94z diw
pďliroíi tehdejšího jednatele Františka Nor'otnébo / otm
nedár'rro zemřelého Františka Novotného /. Je to kompletní
presenčni listina vďné hromady hasičského sbonr z ll.
lďna 1942.

Čestní členor'é: Josef Pažout' Josef Šiba, Václav Šimon.
Členové činní: František obsg František Rjď' Jaroslav

Koliáš' Josef Srb, Antonin Pokorný, Josef Tomsa, František
Novotný, Iadislav Šiua rrantiset Buriarr' Václav Buceh
Josef Tůma,František Banýr, František Pošta, Fraatišek
Tomsa a Jaroslav Najman.

Přispívajicí členové: František Matoušeh Laďslav An-
toš, František Honilq Josef Jans4 Josef Rýď' Josef K1nter4
Antonín Vošr'rda, Josef Ciďina, Ferdinand Koub4 Bo-
humil Jírol'ec, Václav Dolol. Josef Halama. František
Cfuoumor'ský' Václav Mog Josef Kříá Marie Pokorná,
František Jírovec, Domousnice: František Žirný Josef ob-
st. Alois Rýgr.

Jakje patrno z presenční listiny, u hasičů se angažovala
téměř celá Veselice. Na presenční listině ale ch1tí jméno
ělověka ktery tam patřil, který veselickému sboru l'ěnor'ď
37 let pnáce r'ětšinou ve finkci jďnatele a nemáo pomohl i
finančně: Josef Vais. 4. dubna 1938 se v pruběhu členské
schůze t€nto ždovslíý obchodnik - Josef Vais - rzdal funkce

od roku 1898, kdy veseličtí za|oži|i srůj hasičský sbor,
se politiclcý reám v Čechách několikníte úsadně zrněnil.
od té doby na Veselici vznikla, existovala a zase zanikla
ce}í řada spolku a otganizaci. Jedině hasičslcý sbor ale
přeál ve zdrar.í všechny politické kotrmelce a slouál ku
prospěchu obce po celou tu dobu dďnes. Ve starostov-
ďcj'ch a velitelďqých funkcích se střídali panťátoré' domká.
ři' později dntžsler.'Ítívi, a to všichni si navájem roarmněli
a vzorně spolupracor'ďi. Veseličtí hasiči odjakŽiva B.Nďeli
vemickou harmonickou občanskou spolďnost, po které tak
úpěnlivě volá pražské hradní pansn'o ... Inu. u hasičů ni-
kdy nešlo o výnosú 'koryta*.

K$ž pročítíte staré knihy ápisů hasičslých schůá. na.
ráilte v průběhu celého století kupodi\'ll na sťále se opaku-
jící jména vďoucích funkcionářů: Bucek' Bulíř' Matoušek'
PaŽout. Rýď, Tomsa, jejich manžellry a řada dalších!

Popřejme.r'šem l'eselickým obětar1m hasičkím a hasi-
čťrm do druhého století čírxrosti jejich sboru hodně zdravi.
sportorní úspěchy a také, ať nemusejí na Veselici zasahorat
*NA OSTRO" !

Děkuji pani Ludmile Buckoré a rodině paní Jaroďaly
Drahonidové za laskaré apÍúčeni hasičskýrh archir'álii.

J.P.

Historie rodu KODRIKOVYCH
Jedním z v:ťeryrch občanů obce Veselice je důchodce

pan Josef KODRIK z domu čp. 20. Do Veselice se pfist&
hoval se sr'ojí manŽelkou Marti, lrozenou Kořinkovou / v
roce 1947 z Řitonic. V roce 1949 koupil dům cp. 20 od pa-
na Františ|<a Vondráčka a celý jej přestar'á. Z manželsn'í se
jim narodily cty*fi děti, / Jose{ Maďmír Jaroslav a11ří l.

Josef: Je vedoucím mistrem v a. 5. Škooa lfladrá Bole.
slav a b1ďí re Veselici ěp. 21' oženil se s Marií Rýgrovou
z Dotního Bousova a narodily se jim ó.ě děti
/ Romana a Josef /.

\-ladimír: Je ástupcem firmy Brilex v Mladé Bolesla-
.ri. oŽenil se s Krčtou Bartoňovou z Petkov a frjev Louče-
ni. Z ltornžp|sn'í se jim narodily dvě děti / Marcel a H1rrek

Jiff: Je kuchďem a byďí ve Veselici čp. 20. le žsnaý s
Irenou Frýbovou z Dolního Bousova a r' man:Želství se jim
narodily óě děti l liÍi aMartina /.

Rodiče paní Marie Kodrikové poctt.ázejí z Horního
I.ochkola. otec Josef Kořínek a matka Anltp', rozená
Kvapilová. Měli dvě dcery / Farynku a Marii /. Fanynka se
pror'dala za Josefa VoŽenílka, zednika v Pilníkorč u Trut-
nova. Z manželstr'í se jim narodily tfi děti / František, Josef
a Mirek /. Marieje pror'ďána za Josefa Kodrika z Veselice.

Rodiče pana Josefa Kodrika pochrázejí z obce Jasenice
na Slor.ensku. otec Viktor Kďrik, poroláním koŽešnjk, se
oženil s žnni oraru*ovou a narďilo se jim šest dětí. Dta
sy'nové zemřeli. Dcera oty.lka se pror'dala za losefa Plašila
a žije v Litoměficíclr. Mila4 byl pracor'níkem a. s. Štoda
Mtadri Boleslav. Nyní je v důchďu a byďi v Mladé Bole-
slad. Je žeroltý se Zdenkou Milerovou z Benátek nad lize-
rou. Nejstarši syn Josef Kodrik áje re Veselici čp. 20. Syn
c\prián byďí v Klášteře nad Jizerou.

Jaroslav: Je zemědělsky inžnýr, nyní soukromý podni-
kate| v Mladé Boleslavi. oženil se s Emilií Smajclor'ou a
byďí re Velkj'ch Všelisech.

J.D.



Ku|turní památlry v okolí naší obce
t 2 .

Sobotka: V |etošnim roce slaví město Sobotka ýročí
500let za|ožen|, Hlavní památkou města je děkanský kostel
Sv. Mďí Magdaleny, postavený v letech 1590 - 96 na místě
staršího kostela ze 14. stoleti. Jde o pozdně gotickou síňo-
vou stavbu s kaplemi.

Kaple byly z.bounány počátkem 18. století a věž snížela
v roce 1828. poslední renovace kostela byla pror,edcna v
letech 1936 .40.ZÁťtzÍni kostelaje pozdně barokní se so.
chařskou výzdobou většinou z dilly J. Jelínka z Kosmonos
a pcr;hár:í z roku 1740. Po stranách oltáře jsou temnowitné
útuy sv. Petra a Pavla z roku 1745 a dva pozdně rene-
zanční kandelábry z roku 165l. Kazatelna je pozdně ba.
rokní, se sochami čtyř evangelistů. N{ramorovrí křtitelníce
je z roku 1651 a rokokové varhany z roku 1748. le 7neBi.
brštejnslcý znakow náhrobník ze 16. století. v presytáři
jsou tři figurální Llkovické náhrobníky z let l58l, 1590 a
1596.

Budova děkansh'í je renesanční ze 16. století. se dvěma
barokními štíty v prťrčelí z doby kolem roku 1700.

Radniceje renesanční budova z konce 16. století. Zba-
rokisována byla roku 1ó8ó a empírwě upÍavena v roce
1808 a anol'u v roce 1847. Pfilehtá solnice pocltází z roku
1808. v současné době je v radnici umístěn městslrý archiv.

V městě je zachoviína bohalí lidová architektura. Domy
jsou rorrbenq městského typu, ulicolě řešené s vchodem z
průčelí. Pieváůná úístjich pocháá z 18. století.

Na náměstí je sousoší Panny Marie z rokl |742 - 1746,
se sochami w. Václava, w. Vojt&ha, w. Prokopa a w. Ja.
na Nepomuckého, s relieý w. Maří lúagdaleny, w' Rozalie
a sv. Františka. Dtále je zde socha w. Jana Nepomuckého,
pozdně barokní z roku 1854, umístěna tunádraži.

U kostela se nachází socha w. Jana Neponuckého z ro-
ku 1854 postavená podle nárrhu J. Mánesa, diíle socha w.

&íst /
Ve městě je řada pomniku a to: Františka Vetďnika z r.

1850, Šotďv pomník z r. 1880, pomník soboteclcých rodií.
ků z r. |927,Ffini Šnlmta zr. t954 a lvfuštiilkův pomník
od J. Drahoňovského.

Z pamětních desek jsou zde: Jeřábkova z r. 1893, J. L.
Turnovského zt. |935, K. V. Raise na domě čp. 259 a na
náměstí busta FÍáni Šar*a.

T-,íolck Eumprecb* Původně lovecký zámelc Byl po.
staven v letech |667 - 72lanem Humprechtem Černínem z
Chudenic. Jde o volnou paraftízi Galtské věže Cďihrad-
ské. Po pžánl byl v roce 1678 upraven. Zýšr'n a rest''auÍo.
ván byl v letech 1937 . 39 a v roce 1957.

Je to barokní elipsovitá' túadluí stvba' zkonč€ná kuže-
lovitou střechou s kovorým znamením půlmHce. v zímku
je instalováno sobotecké muzeulÍ|' jehoŽ expozice předsta-
wje spo|ečenský vn'oj od pravěku do 19. století' se alášt-
ním oddělením. b1'ďení zemědělského lidu. V patře je ex.
pozice památek ro&ílců / Fráni Šrámka, J. L. Turnovského,
F' J. Jeřábka a V. Solce /.

líarkvartice: Uprostřed resnice Markvartice stojí na
vrwýšeném terénu kostel w. Jiljí ze 14. století, futokjzo.
vaný v druhé polovině 17. století. zafizsnt je ze L7. a 19.
století. Hlavní oltář je ranně barokní, nímový s původnim
obrazem w. Jiljí a se sochami w. Vojtěcha a w. Prokopa, z
doby kolem r. |"I40. v lodi je oltíř Panny Marie Bolestne'
rarrně barokní z r. |640. Cínová křtitelnice je z první polo'
liny 18. století. Zvonice u kostelaje roubená dr'oupatrová z
druhé poloviny 17. století.

Seďiště: stoji zde sousoší w. Vavřince a sv. Donáta z r'
1755.

Ze|enská Lhota: V osadě je kamenný krucifix z roku
1772 a socha s''. GothaÍda zt. 1791.

/barokní zr. |796 l aboži muka /barokní zr.1740 l.

Dnes již jen nrrílo občanů naší obce i, žE 7Áe v létech
1939 . 194ó byt fotbaloý klub, kteý měl na Veselici sré
vlastní hřiště a sehnál desítky přátelských fotbatoých
utkání. Pouzs žijici pamětníci, nebo bývatí hráči k|ubu /
panové Pavel Ciďina st., Jaroslav Najman' I.adislav Pokor-
ný st' a Josef Srb st. / Vrím potwdí, že je to pravda'

V létech 1939 . 1945 álo v naší obci asi 350 obyvatelů
a z toho jednu třetinu h.ofila mládež. Bl.ty v chďupiách a ve
r{měnkířský'ch domech b1'ly plně \)užty k byďení. V této
době nebyla televize a roďúasových pfijímaču bylo relmi
rnálo' okupace našich zemí fašístickým Německem aačně
omeála kulfuÍní a Epolečenslcý žr'ot zejména na venkově.
Tanďní úbrw a Eaďční bály na něŽ se těšila zejména
mládež byly okupačními orgány akáúny. v těchto létech
byla proto hďně navštěvována kina a divaďa Učitelé or-
ganizovali školní besídlq' a Žákovská divadelní předstal'ení.
Zásluhou učitelů z Ritonické školy vzrrikly v naší obci dva
ochotnické ďvadelní krouŽry. jďen hnát wá přďstarcni v
hostinci u Rýďů a druhý v hostinci u Šiuů. Nasnrdované
ďradelní hry se však podle úspěšnosti a újma u diviíků
hráIy pak i v okolních obcích a těšily se značné oblibě u ob
čanů.

Velkému ájmu u mládeže se těšily míčové hry. zejména
však kopaná. ho tento sport nebyly však v obci podmínky.

Proto někteří chlapci je?Ái|i hrát do Domousnic, Ledec a
Rol$tian. Nadšení pro kopanou u vselických chlapců na-
růstalo. Především ásluhou Jaroslava Fingr4 Františka
Pokorného a Josefa Sňa byl v roce |939 a7ožsnfotbďotď
klub SK Veselice. Ten poádal obecní úřad o wolnění po.
zemku pro fotbaloré břiště. obecní úřad žádosti vyhověl a
klubu uvolnil obecní pozemek v prostoru dnešní chatoré
osady. V roe 1939 bylo zisluhou ěIenů SK Vesslice a za
pomoci brigád občanů pracně r1'budoviíno fotbalole hřiště.
To r'šak svými rozrněry, polohou blízko rytníku a rejména
měkkostí písečného terénu i jeho nerwnostnri, neumoále
valo kr.alitní hru. Proto výbor SK Veselice požlida| ob*ní
úřad o uvolnění noÉho obecního pozemku. Jeho áskiní
však nebylo snadné, protože řada čIenů obecního zastupi-
telstva s wolňovánÍm poamlnr nesouhlasila. Chtěla' aby
tam \'1o nadáe pole z něhož má obec příjem ve formě
pachtorného. Po řadě j€dn'iní se však předer'ším ásluhou
pana Václara Dovol4 Jaroslava Fingra a Josefa Srba urol.
nění pozsmku podařilo prosadit.

V roce 1940 bylo zísluhou členů SK Veselice l5Ďudo'
váno na obecním pozemku u lesa Křižánek noré, pěkné fot-
baloré hřiště. Jeho nerýhodou byla poměrně značná vzÁá-
lenost od obce. By{ to lšak r'ellý swítek pro ce|ou Veselici.
kdyžzne bylo sehráno prt'ní fotbalové utkání proti sK Dc,
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mousnice. Na tento ápas se šlo s hudbou pana Kyziváta z
Libáně a zučastnilo ae ho přes 300 dirákťr. Za mužstvo teh.
dy hÍtíli tito hráči: braÍlfiiř Pavel Ciďina, obninci: Jaroslav
Fingr a Josef Krupka ú|ožnicr:. Rudo|f Výtorný, Dobro-
slal Hluchý a František Pošta, útočttíci: František Pokorný,
Jaroslay Najnran' Josef Sň' Josď Chromovský- a Josef Pa.
Žout.

Vedoucím mužstva byl Jaroslav Fingr' kapitínem Josď
Srb, předsedouklrrbu: Václav Dovol. ProtoŽe aktivních hná.
ču v obci bylo miilo, vyuávalo se pro jednotlM utkání
hostování hnáču. Byli to zejména: Rudolf výborný a Do
broslav Hluchy z Madé Boleslad a Josef Pafuut z Lična,
Nejlepšíni hnáči mužstva by{i: Josef Srb, Jaroslav Najman 2
František Pokorný.

Nejlepšíni stfulci byti: Josef Sň a po omlazení mrrŽstva
JosďBanýr.

Mužstvo s€ postupně doplňol'alo mtadými hníěi. Byli to:
Ladislav Pokorný, JosďBanyr, JosefJansa, František Šol.
tys, Václav Pošt4 Jan Trnka ze Starých HÍadů" Josef Balcar
ze Zelenské Lhoty a Jan l{anuš zLi&láně.

SK Veselice sehrál postupně řadu fotbalových utkání
doma i v okolních obcích' Například v Domousnicícb' Ro.
kytňanectu Irdcích" Brďku" SkJĚicích, Mčím Poli, 7n|en-
ské Lhotě, Dtouhé LEotě' ffiruÚďcf.'*Becfi-ŇFaťe také v

fanouškem klubu byl Václav Dovol, kteý mužswo dopro-
váze| a polzbuzoval snad při všech utldních.

občané naší obce měli kopanou rádi a v poměrně vel.
kém pďtu navštěl'ovďi fotbalové tápasy na Veselici a
lúasitě muŽstl'o pováuzovali.

v létech 1946. 1947 se řada rodin z nďí obce odstěho.
vala do pohraniči' nebo za prací dojiných měst a obcí.7*
členů fotbalového klubu aistáli pouzejednotlivci a tak v ro.
ce 19.16 SK Veselice zanikrut. Fotbalové hřiště se opět
změnilo v pole, ktere dnes obhospodařuje Zeměděls|gí ak.
ciwá spolďnostBřezno.

Zírčr člárrkuvy:arěl smutně. l'E však mrižeme s radostí
konstatovat, Že nadšení pro kopanou u Veselické mládeže
nezapaďo. V současné době se fuda chlapců z naší obce
tomuto sportu nadále aktivně lěnuje. Zráďuhou pana }raje
Hegďtise z Veselice ip. 17, kteď je firnkcionářem sK Do.
mousrrice hrají za tento klub aktivně mladí vereláci. Jsou
to: Miroslav PažouÍ' František Jalnrbec, Jalrub Runčík, La-
dislav a Jaroslav BuÍdorři, Jan Hegedús, MaÍtin Štepanov.
ský a Jan a František Hokufovi z Bačálek lwalíveseláci /.

Přejeme oddílu žáků sK Domorrmice a jejicb trenérovi
panu Vavnrškovi hodaě ÉsÉcbu ra fufulorrých hřištích a
mlaďým veselákfui, aty jqrvn- nadšed pro kopanou bylo tr.
valé. -TTD.

óbětaYýmLibéni, B'd.mqgn u Jičína a v
firnkcioruářem a duší mrržstva bvl

V současnosti rní téměř každá větší obec wého lit€ráta, umělce, cestovatele - prostě slalrrého člo}Ěka. V tiskrr v te.
lwiá a ve všech časopisech se staÍostové měst a obci neopomenou pochlubit ďavrýn rodákern. Proto se i rcdakce Zpra-
vodaje r'ydala na průzkrrm archirni atnm tta|eúav oblasti literatury a umění tyto rod'áky z blíz:kého okolí Veselice.
Spisovatelé:
smrŽKaret

Šolc Václav

VondníčekRudolf
Pelc Hynek
R4jmanBohuslav
SamšiňríkKarel

Doškář Josef

Fejfar Zdeněk

Silwslcý Madimír

Turková Jaroslava
Chaloupeclcý Václav
tlájek Miloš
Básníci' dramatici:
Šametrnena
Eenci:
Felbasová Věra
Vejra*a vítřzslav
Eudebníď' zpěváci:
Pekelďrý Jaloolav
KpivátVáclav

* 19.4.1897 - Sobotka

* 27.9. L9l9 - Sobotka

* 5.3. l88l - Sobotka
+ 3l.7.18u . súotka
* 7.12.1852 - Sobotka
* Z. l.1923 - Sobotka

* 16.10. 1872 - Dol. Bousov

'}l4.1o. 1916 . Libáň

*1l.7. 1891 -Libáň

*l|.7. |932 - Lihiň
* 12. 5. 1882 . Dětenia
* 12. 5.l92| . fřtenice

*19. l. 1877 - Sobotka

*21.9. l9l3 - Sukorady
*9.5. l9 l5 -Dol.Bousov

* 22.l. |898 - súotka
* 24. 1?. |936 . LiMň

- historik' prrblicista itřamďtit áutoiE@cn prrbl'ikácíŤ" fil.
rňové technice.

. cestovatel, etnogÍaf. Řeďtel Náprstkova mrrzeav Praze.
Vydal četné poprrlarizařni práoe a romány.

- chemilg profesorbrněnské techniky'. Pnáce zloruchemie.
. lél€ř, autor spisťr z veřejného zdravotnictví.
. chemik' profesor vŠctt v praze. Práce z obonr chemie.
- zn|og, vědecký. pracorrník Parazitol. tista'řu ČsAv v praa.

Vydal řadu publikací z oboru.
- lékař, vláďní rada ředitel všeob€cné nemocnioe v Praze.
Vy.dal publikace z oboru lékařstrí a veřej. zdralotnictví.

. lékař' prďesor Karlory univerzity v Praa.
Vydal prrblikace z oboru lékaffir{.

. gÍafik a ilustnitor. Rekor AVU v Praze.
Vydalpublikace zlonr.

- chemička. Autorka publikací z oboru.
. historik" autor pfukladů starých českých legend.
- historilq autor ěetrých sútí z obonr.

- prozaib dramatik abásník.

- Íilmwá herďka
. herec, reáser, profsor DA}vÍU v Fraze.

- houslista profesor A}vÍU v Prar.

Literr -"

- klarinetista člen českého nongta LiMň.



Z činnosti Sboru občanské zálditosti:

SPOZ obce Veselice rxr'íjí d|ouhodobě zís|užngr činnost mezi občany.
Dne ó. prosinc 1997 uspořidal mikulášskou naďlku pro Zárorcň v tento den uspoftídal SPOZ setkání občanů ob-

dětl Dárkové bďíčty' Iríeré r'ěnovď ob*Í{ úřad rozdávď ce, ktefi v roce 1998 oslaví význarnné vyročí. Meá grto
dětem Mikuláš a čeí. \<Ažné dítě z2 ďměnu odříkalo bá* jubilanty ptřili:
ničku nebo ra4ívalo písničku. Pro 46tření odpoledne vy- Rudolf Ciďina 85 let
hrával všem na kyÍaru pan &huslav , ktcry rád jezÁi na MarieRýďová 8l let
Veselici a vžfry obdaruje děti nějalaými sladkostmi. Děli VěraNeufusová 75let
byly št'astné a spokojené, všechny měly radost z obdržených Pavel Ciďina 75let
dártů a radostně se bavily aŽ do setmění. Spokojené byty i František Pažout 75 |et
maminky a babičky, které se této zdařilé akce atčastnily. lúarie Kďriková 70 lď

2l. ůnora 1998 uspořádal sPo{ jaka|Kňňý rok děts|cý LibušePokorná 70let
karnwal s bobatou tombolou v této době byla chřipková Marie Tauchmanová 60let
epidemie' karnevalu se alčastnilo o něco méně dčtí, než v JosefRýď 50 let
rominulém. K tanci a poslechu 13 magnetofon r'yhníva1 FrantišekPažiIt 50lď
MíraPažoul IadislavČrrva 50 let

Děti se vydoáděly při různých hnich a soutěŽích' akteré \Išem oslawncům byly před.íny drírkové balíč|ry, kytička
dostaly vžity nějakou sladkou odměnu Tyto sladkosti, ba. a malé občerstvení. Básničky pfipravené dětmi ZŠ v Dol-
nány, pomeran& a dalšl věnovali rodiče dětí' občané aa$i ním Boumvě jistě potffity srdce oslavenců. K dobÍé nátadě
obce a soukromí podnikatelé. SPOZ jim všem toúo cestou jubilantů a hostů, ktďí přišli blahopíág moc heáry hrála a
moc děkuje' 4ívala Soňa Bouěková z Bechwa" o pohoštění se pďlivě

Dne 28. břema 1998 uspořádat sPoz vítání občiánk& starala vdoucí veselické hospůdlqy paní Bucková Všichni
našt obce. Do ál'ota v obci byty panem starostou Mirosla. účastlíci odcházeli spokojení a št'astní.
vem Pažoutem přivítríní dětí: Michal Kfiá Jifi Hegediis a Čtent<y SPoZ: J. B. a V. P.
Aneta Kadeřábkorá KažÁé děcko dostalo mďý d'íreček.

věnoval obecní ďad a maminkvdětí

Výročí:
19.2. |998 Masta a ing. Josef l}ošlrriřovi

jubilanm:
2,.4. L998 Rudolf Ciďina
5. 4. L998 Věra Neufirsová

29- 6.1998 Pavel Cidlina
3. 4. l99s František Šteprinovstcý
3. r. 1998 Laďslav Červa

2lJ. L99&-".Jo6cíR{ýd}. . '

13.5. 1998
15.6. 1998
25. 1. 1998
28.2.1998
27.4. 1998

H l. března l 998 oslarrilrrTi"výrďf 'řibozenin

panÍ Maric Kúzíry'ťá':ozená Camprov:í

Dne 13. prosince 1997
oslar"il65. výÍďi narozenin ing Jiff CAMPR

SPOLECENSKA KRONIKA:

BIÁEoPRF^IEb{E

85 tet
75 let
75Iď
55let
50 let
50let_,

mo{.}-{i*p#+c# -bt**seaa**A**sini*děst-"
dsého.uřattuv9offiguso/vt -

7azana Krgtzmarmsn* z bftticffiadiště čp. 1253
a Josef Kodrik z Veselice čp. 21

Do spolďné cesty ávotemjim pfujeme
,,hodně štěíí, spokojenosti a radosti!..

20. 4. 1998 VěraaFrantišekJa}ubcovi
25 let soolďného žvota.

Libuš€Štěpránovská 45lď
Věra Pažoutová 40 let
JanaMatoušková 25|ď
Radek Šařánek 75|et
MiroslravPažout 15let

v
Dne 2. dubna 1998 si pňpomínrfune 25.l&ďí úmrtí

naši maminky pamí Made Camprové z Veselice čp. 59.
Vděčněvzpomínají děti se wými rodinami.

Karla Bukov{ Miroslava Kobzáňovtá'
Josef Campra 

1ns. 
Jiří Campr.

Dne 13' l.t'ětna 1998 zemřela paní Marie lvfarkorá
/ roz Banýrová z Veselice / ve věku nedoždch 79 l*.

KdoŽ iste ií anďi. vzoomeňte na ni.

J. MatouškoÉ K. Fischer" A Dobiášová'#J..frxff*l'?:i:#;fiťx** Iú Pažout, F. Kobrďg Bulířovi'
V. Rys, Cidlinovi, ing. J' Campr, M. Kobáňorá' I( Bukovrá' J. Carnp1J. Kodrik, J. Šimáček, Z. Šotcová

Veselický zprat,odaj tydát,ti redakční rada obce |.bse|ice: Rudolf Dufek, ing. Josef Doškař, Josef Pažout, František Pa-
žout a ]t{arcela Šafránková. |ýhází dwkrót ročne.
Prosíne, abysÍe připadné návrhy, připonínlql a příspěvky adresovali no pani }l,larceíu Šafránkovou, Veselice čp. 8,

Dne 19. ledna 1998 to bylo 20 let,
m zemřel Íx{š tatínďq d&a a tch:ín pan Václarr Šimaeet
a dne 3. června 1998 deset let' co zemřela naše mamin-

ka babička a tchýně paní Marie Širruleková.
Stríle v4omínají dcera Zdena ŠolcoÝá

s dětrri a jejich rcdinami zB|ažsna Šimreemvrl"
snacha s dětmi ajejich rodinami.


