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SLOVO STAROSTY OBCE:
L,áženi
spoluobčané!
v,wživáň l,eselickéhoZpravodaje k v-ašíinformovanosti o clěnív našíobci. obecní zastupitelstvoprůběžněsleduje a
hodnotísttwúsobování,doprauy a dalšíchoblastí,které souvisi se zabezpeěenímživotaobyvatelůobce.
Vzhleden k tomu,žev posledníchdvaceti letech dochcízív katastru našíobce ke mačnému
sníženístavůpodzemních
vod a úbythtvody ve studníchobyných domft,snažímese uskutečnitýstavbu obecníhovodovodu'
Hlubinnévrý s dostatkemdobrépitnévody a její |tygienickérozbory jsou provedeny.Jsou zpracovárryplány rystavby a rozvoclův obci, Našimžádostemo finančnídotace pro tuto ýstavbu Ministerstvo zemědělstvíČRv tomto roce uyhovělo. obdrželi jsne kladnou odpověd'a příslib pos|ytnutí dotace začátkemroku 1999, kdy chceme vlasní ýstavbu
zahájit.
Většinaobčanůobce tuto ýstavbu oceňuje. Yěříme,ževzhledemk úbýku voý ve stúnbh a její ěastézdravotnízávadnosti, budou s ýstavbou souhlasit i občané,kteří o připojení suých domůna vodovodnířód nemajíajem. IlÍěli by si
nákladem.
uvěelonit,žeclodatečné
napojeni na vodovoelnířád obce si budou nuset hradit vlastnímJinančním
Kulturni život v naši obci nám pomáhá oživitSbor dobrovolrrj,chhasilťt a SPOZ. Chtěl bychjim touto cestou za jejich obětavoupróci poclěkovat.Zvlóštěpak panu Františku Buckovi, paní Jaroslavě Bulířovéa paní Věře Pažoutové'
Zóvěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečnějiponal na oslavu 100, ýročí založeniSboru dobrovolrrýchhasihl ve
Veselici. Ta se uslaÍečnídne 6. čeryna 1998v naši obci. Součóstíoslauy bude soutěžhasičskýchsború22. olrslal Náve 12,30 hodin na návsi v obci, kde bude uyhríwathudba z Libóně. K gmotné soutěžisbory nastup sborůse uskuteční
pochodujís hudbouna qičiště v chatwé osadě u rybní|al občerstveníbude abezpečovatpaní L. Bucková' vedoucíVeselickéhospůdlcy.V průběhuceléhoodpoledne bude uyhróvat hudba a večerod 20. hodiny se bude lonat tanečnízaba.
va.
Ještějednou Vás na ýto akce srdečněam.
Starosta obce Veselice
Miroslav Pažout

Co jste hasiči'co jste dělďi?
/ K stémuvýročízaloŽenÍ.veselického
hasičského
Sbonr /
Po pravdě íečeno,veselickým hasičůmŤádný pivovárel<' dokonce ani žádná bospoda nerryhořelg i když"ta
Šíbova
mě|a v roce 1903pěkně namáte...
Podle ápisu v kronie byl Sbor dobrovolnýchhasičůve
Ilasiči se hned zpoěátku měli k činu:za pomoci sponzoVeselici za|ožsnv Íoce 1898. Podle pamětníkubyl největ. rů / pozemek věnovď majitel panství Bedřich Foerster {
šímveselickým požáremten v roce 1903:
bylojiŽv roce 1900 postav€llo na návsi vedle statku hasičTomuto ohni paďa za úěť usedlost čp.5 patřicí tehdy skéskladiště.
JosefrrSrbovi / nyní Pelilcínovi /' odkud oheň přeskďil na
V kterém roce byla zakorpena první ruční střikďtsa
sous€dní usdlost čp.7 JosefaHalamy / nyní pan Fišer /. S nevíme,ďe určitězasahorala pfi ohni.
tím se ale nenasytný zhoubný ável nespokojil. Zachvátil
Podle záznnrmrv kronice hasičizasahowli l, zátí |92|
dalšísousedníusedlost čp.28, kde Františku Rýdlovi po- pfi poáru stodoly Anny }úalinove/ velkostatek /, potom
ničil obytnou budovu. Matouškow usedlost přeskďil, aby 23, 6, 193| u Václara Bucka čp.38, o rok později, l8.
se nakonec
na Svejdwě stodolo ěp. 9 / nyní ing. břema 1932 pfi pžÁn usedlosti &antiška Jírovce ěp. 34.
Mir. řIalama"yřá{l
l. 7* se oheň nerodířil drále, na tom mají Téhožro1rr došlo k dalšímuvelkémupžÉtrutentokráte v
ďejmě zfuluhu tehdejšíhasičia dalšíVeseláci' lteří tenkrá. Karlíně . vyhořela usedlost uarie Šípkwéčp. 43 l nrynl
te r5rpumpovalivšechnystudně' kteÉ byli v dosahu ohně. obecÍúdům/a souseúústa'/eníJosefa Vošvrdy čp.42. Při
Tento strašnýpožrár/ dodnes se neví,co bylo jeho pfičinoq tomto požáÍuzasahovalo6 sousednichsorů"
vyburcoval obsní zastupitelstvo k ráznému opatření: v
DalšíÍ&ne zn|a objasněnýn w| wžiú kolny resp. sto.
témžerooe 1903 byla na niívsi pod Vaisovou chalupou čp. doly plné nelťmlácenéhorif paťící
Františku Brodské.
17 vyhloubenanádržpro zachycenídešt'ové
vody.
mu. Pravděpodobnoupffčinoubylo samovaníceď rrzrostléZanedlouho sedl červenýkohout - 7. 7. l9a7 . na Pažou- ho, provlhlébo obilí. Situace zasahujíctchpožárníkůbyta
tow cbďupu Ůp. 27.Bleskem zapfičiněnýpoáÍ se n€roz- ÁiŽsnatÍrl', žetoho dne většinadospělých Vesetákťrslouži.
šífil dÍkyrrydatnostimístnístudně a dí|syobětavépomoci la na hranicich /mobilisace /.
sousedů.
Veselický sor samodejmě nezasahovaljen na Veselici,
Pn,ními funkcionáři veselickéhoSbonr byli tito:
ale lat přftladu v ÍoG 1923 v ámku pana Maštállcyv De
pfudsďa Adolf Vepern' ředitel domousnicko - veseli- mousnicíc\ v looe 1930 u pana obsta na Bačáilqíct\ 1935
ckéhopanství,velitel Josef Šfua/ čp. to { poďvelitel losef při požáruvelkostatku v Ujkovicich ataké 1937 v konlrně
Mrkvička / čp.33 /' pokladnik Josď ÍIalamal Úp.7 l' jeÁ. domousnickéhoámkrr" Polodje známo, při žádnémz po
natel Josef sÍb | ép..5l.
árů nedošlok vážnémuzraněni.
Členstd zá|<|úna:

V pn'ni po|or'inčstolcti sc člcnovésboru dčlili do tři jcdnatclc r.c prospčchFrantiška Novotného.Sc s|zanti l'
ll. přispivající,III. činné.Dle dochor.a. očíchdčkor'alčlcnůmSboru ia spoluprácia loučilse s vekategorií:I. čestné.
sborem.Joscf Vais tušil dalfi rir'oj Čsn a zar'čas
njch archilálií by|i v roce l9e+ přispirajícími členyJosef selicrt.r*.m
PáŽout ml.. Josef PaŽoutst.. FTaÍIttš€kJíror'ec.Václav Ši ooeset.tzadva rolry potézemřel při transportudo koncenmon. Ladislav Antoš. Františ* Horák a Jan Burian. tračníhotribora.l...Dne1.{.fijnal939odeslalJosefFišejednoty vŠemhasičskýmsba.
Všichni platili ročnípříspčr'ek2'40 K / rakouskékoruny l ra' starostaokresní hasičské
Tato rýše rďniho příspěr.ku byla zachoviína aŽ do roku růmokresu Jičin nďízení fišskéhoprotektorapro Čechya
l9l7' kdy se seznm pfispírajicich rozrostl o jména Jan Moralrr. podle kteréhomuseli být všichni Židé ihned odJansa, Františ€k Matoušek,Josef Srb, Josef Kyntera' Josef hlášeni z členstvír'e soru ...' Až tak hluboko klesla antiTůma,Josef Chroumovskýa Bohumil Jiror'ec.
semisl<iázíšťnacistických pohlaváďr!
od roku 1898, kdy veseličtíza|oži|isrůj hasičskýsbor,
Cennédokumenty se niim dochovďy z roku l94z diw
jednatele Františka Nor'otnébo/ otm se politiclcý reám v Čechách několikníte úsadně zrněnil.
pďliroíi tehdejšího
nedár'rrozemřeléhoFrantiškaNovotného/. Je to kompletní od tédoby na Veselici vznikla, existovala a zase zanikla
presenčnilistina vďné hromady hasičskéhosbonr z ll. ce}í řada spolku a otganizaci. Jedině hasičslcýsbor ale
přeál ve zdrar.í všechny politické kotrmelce a slouál ku
lďna 1942.
prospěchu
obce po celou tu dobu dďnes. Ve starostovJosefPažout'Josef Šiba,Václav Šimon.
Čestníčlenor'é:
velitelďqých
ďcj'ch
a
funkcích se střídali panťátoré'domká.
Členovéčinní:Františekobsg František Rjď' Jaroslav
později
ři'
dntžsler.'Ítívi,
a to všichni si navájem roarmněli
Koliáš' Josef Srb, Antonin Pokorný, Josef Tomsa, František
a
vzorně
spolupracor'ďi.
VeseličtíhasičiodjakŽivaB.Nďeli
Novotný, Iadislav Šiua rrantiset Buriarr' Václav Buceh
vemickou
harmonickou
občanskou
spolďnost, po kterétak
Josef Tůma,FrantišekBanýr, František Pošta, Fraatišek
úpěnlivěvolá pražskéhradnípansn'o ... Inu. u hasičůniTomsa a Jaroslav Najman.
kdy nešloo výnosú 'koryta*.
Přispívajicí členové:FrantišekMatoušeh Laďslav AnK$ž pročítítestaréknihy ápisů hasičslýchschůá. na.
toš,FrantišekHonilq Josef Jans4 Josef Rýď' Josef K1nter4
Antonín Vošr'rda, Josef Ciďina, Ferdinand Koub4 Bo- ráilte v průběhuceléhostoletíkupodi\'ll na sťálese opakujícíjménavďoucích funkcionářů: Bucek' Bulíř' Matoušek'
humil Jírol'ec, Václav Dolol. Josef Halama. František
jejich manžellrya řada dalších!
Cfuoumor'ský' Václav Mog Josef Kříá Marie Pokorná, PaŽout.Rýď, Tomsa,
Popřejme.r'šem
l'eselickým obětar1m hasičkíma hasiFrantišek Jírovec,Domousnice: FrantišekŽirný Josef občírxrostijejich sboru hodně zdravi.
čťrm
do
druhého
století
st. Alois Rýgr.
sportorní
úspěchy
a
také,
aťnemusejína Veselici zasahorat
Jakje patrno z presenčnílistiny, u hasičůse angažovala
OSTRO"
!
*NA
téměř celá Veselice. Na presenčnílistině ale ch1tí jméno
Děkuji pani Ludmile Buckoré a rodině paní Jaroďaly
ělověka ktery tam patřil, který veselickémusboru l'ěnor'ď
Drahonidové
za laskaré apÍúčenihasičskýrharchir'álii.
37 let pnácer'ětšinouve finkci jďnatele a nemáo pomohl i
J.P.
finančně:Josef Vais. 4. dubna 1938 se v pruběhu členské
schůzet€nto ždovslíýobchodnik - Josef Vais - rzdal funkce

Historie rodu KODRIKOVYCH

Jedním z v:ťeryrchobčanůobce Veselice je důchodce Jiff: Je kuchďem a byďí ve Veselici čp.20. le žsnaý s
se jim
pan Josef KODRIK z domu čp.20. Do Veselice se pfist& Irenou Frýbovou z Dolního Bousova a r' man:Želství
hoval se sr'ojímanŽelkouMarti, lrozenou Kořinkovou / v narodily óě děti l liÍi aMartina /.
roce 1947z Řitonic. V roce 1949koupil důmcp. 20 od paRodiče paní Marie Kodrikové poctt.ázejíz Horního
na Františ|<a
Vondráčkaa celýjej přestar'á. Z manželsn'íse I.ochkola. otec Josef Kořínek a matka Anltp', rozená
jim narodily cty*fiděti, / Jose{ Maďmír Jaroslav a11říl.
Kvapilová. Měli dvě dcery / Farynku a Marii /. Fanynka se
Josef: Je vedoucímmistrem v a. 5. Škooalfladrá Bole. pror'dala za Josefa VoŽenílka, zednika v Pilníkorč u Trutslav a b1ďí re Veselici ěp. 21' oženil se s Marií Rýgrovou nova.Z manželstr'íse jim narodily tfi děti / František,Josef
z Dotního Bousova a narodily se jim ó.ě děti a Mirek /. Marieje pror'ďána za JosefaKodrika z Veselice.
/ Romana a Josef /.
Rodičepana Josefa Kodrika pochrázejíz obce Jasenice
\-ladimír: Je ástupcem firmy Brilex v Mladé Bolesla- na Slor.ensku.otec Viktor Kďrik, poroláním koŽešnjk,se
.ri. oŽenil se s Krčtou Bartoňovou z Petkov a frjev Louče- oženil s žnni oraru*ovou a narďilo se jim šestdětí.Dta
ni. Z ltornžp|sn'í
sejim narodily dvě děti / Marcel a H1rrek sy'novézemřeli. Dcera oty.lka se pror'dala za losefa Plašila
a žijev Litoměficíclr. Mila4 byl pracor'níkema. s. Štoda
Mtadri
Boleslav. Nyní je v důchďu a byďi v Mladé BolepodniJaroslav: Je zemědělsky inžnýr, nyní soukromý
slad.
Je
žeroltýse Zdenkou Milerovou z Benátek nad lizea
Emilií
Smajclor'ou
Boleslavi.
oženil
se
s
kate| v Mladé
rou. Nejstaršisyn Josef Kodrik áje re Veselici čp.20. Syn
byďí re Velkj'ch Všelisech.
c\prián byďí v Klášteře nad Jizerou.

J.D.

Ku|turní památlryv okolí našíobce
t 2 . &íst /
roce
slaví
Sobotka
Ve městěje řada pomniku a to: Františka Vetďnika z r.
město
Sobotka: V |etošnim
ýročí
je
památkou
děkanský
kostel
1850,
Šotďv pomník z r. 1880, pomník soboteclcýchrodií.
za|ožen|,
Hlavní
města
500let
pomník
Sv. Mďí Magdaleny, postavenýv letech 1590 - 96 na místě ků z r. |927,Ffini Šnlmtazr. t954 a lvfuštiilkův
staršíhokostela ze 14. stoleti. Jde o pozdně gotickou síňo- od J. Drahoňovského.
vou stavbus kaplemi.
Z pamětníchdesekjsou zde: Jeřábkova z r. 1893, J. L.
Kaple byly z.bounánypočátkem18. stoletía věž snížela Turnovskéhozt. |935, K. V. Raise na domě čp.259 a na
v roce 1828. poslední renovace kostela byla pror,edcnav náměstíbusta FÍáni Šar*a.
letech 1936.40.ZÁťtzÍni kostelaje pozdněbarokníse so.
T-,íolck Eumprecb* Původnělovecký zámelc Byl po.
chařskou výzdobouvětšinou z dilly J. Jelínka z Kosmonos stavenv letech |667 - 72lanem Humprechtem Černínemz
z roku 1740. Po stranách oltáře jsou temnowitné Chudenic. Jde o volnou paraftízi Galtské věže Cďihrada pcr;hár:í
útuy sv. Petra a Pavla z roku 1745 a dva pozdně rene- ské.Po pžánl byl v roce 1678 upraven. Zýšr'n a rest''auÍo.
zančníkandelábry z roku 165l. Kazatelna je pozdně ba. ván byl v letech 1937. 39 a v roce 1957.
rokní, se sochami čtyř evangelistů.N{ramorovríkřtitelníce
Je to barokní elipsovitá' túadluístvba' zkonč€ná kužeje z roku 1651 a rokokovévarhany z roku 1748. le 7neBi. lovitou střechou s kovorým znamenímpůlmHce. v zímku
brštejnslcýznakow náhrobník ze 16. století. v presytáři je instalováno soboteckémuzeulÍ|'jehoŽ expozice předstajsou tři figurální Llkovické náhrobníkyz let l58l, 1590a wje
vn'oj od pravěku do 19. století' se aláštspo|ečenský
1596.
ním oddělením. b1'ďenízemědělskéholidu. V patře je ex.
Budova děkansh'íje renesančníze 16. století.se dvěma pozice památek ro&ílců/ Fráni Šrámka,J. L. Turnovského,
z doby kolem roku 1700.
baroknímištítyv prťrčelí
F' J. Jeřábka a V. Solce /.
budova z konce 16. století.ZbaRadniceje renesanční
líarkvartice: Uprostřed resnice Markvartice stojí na
rokisována byla roku 1ó8ó a empírwě upÍavenav roce vrwýšenémterénukostel w. Jiljí ze 14. století, futokjzo.
1808 a anol'u v roce 1847. Pfilehtá solnice pocltází z roku vaný v druhépolovině 17. století.zafizsnt je ze L7. a 19.
1808.v současné
doběje v radnici umístěnměstslrýarchiv. století.Hlavní oltář je ranně barokní, nímový s původnim
V městěje zachoviínabohalí lidová architektura.Domy obrazem w. Jiljí a se sochami w. Vojtěcha a w. Prokopa, z
jsou rorrbenq městskéhotypu, ulicolě řešenés vchodem z doby kolem r. |"I40.v lodi je oltíř Panny Marie Bolestne'
průčelí.
Pieváůnáúístjich pocháá z 18. století.
rarrněbarokní z r. |640. Cínová křtitelnice je z první polo'
Na náměstíje sousošíPanny Marie z rokl |742 - 1746, liny 18. století.Zvonice u kostelaje roubená dr'oupatrováz
se sochami w. Václava, w. Vojt&ha, w. Prokopa a w. Ja. druhépoloviny 17. století.
na Nepomuckého,s relieý w. Maří lúagdaleny,w' Rozalie
Seďiště: stoji zde sousošíw. Vavřince a sv. Donáta z r'
a sv. Františka.Dtáleje zde socha w. Jana Nepomuckého, 1755.
pozdněbarokníz roku 1854, umístěnatunádraži.
Ze|enská Lhota: V osadě je kamenný krucifix z roku
U kostela se nachází socha w. Jana Neponuckéhoz ro- 1772 a sochas''. GothaÍdazt. 1791.
ku 1854 postavenápodle nárrhu J. Mánesa, diíle socha w.
/baroknízr. |796 l abožimuka/baroknízr.1740 l.

r@rnal@rrÝ ra.ug NA YESELIcI
Dnes již jen nrríloobčanůnašíobce i, žE 7Áev létech Proto někteří chlapci je?Ái|i hrát do Domousnic, Ledec a
1939 . 194ó byt fotbaloý klub, kteý měl na Veselici sré Rol$tian. Nadšenípro kopanou u vselických chlapcůnavlastní hřiště a sehnál desítky přátelských fotbatoých růstalo. Předevšímásluhou Jaroslava Fingr4 Františka
utkání. Pouzs žijici pamětníci, nebo bývatí hráči k|ubu / Pokornéhoa Josefa Sňa byl v roce |939 a7ožsnfotbďotď
panovéPavel Ciďina st., Jaroslav Najman' I.adislav Pokor- klub SK Veselice. Ten poádal obecní úřado wolnění po.
zemku pro fotbalorébřiště. obecní úřad žádosti vyhověl a
ný st' a Josef Srb st. / Vrímpotwdí, žeje to pravda'
.
klubu
uvolnil obecní pozemek v prostoru dnešníchatoré
V létech1939 1945 álo v našíobci asi 350 obyvatelů
a z tohojednu třetinu h.ofila mládež.Bl.ty v chďupiácha ve osady. V roe 1939 bylo zisluhou ěIenůSK Vesslice a za
pracně r1'budoviínofotbalole hřiště.
r{měnkířský'chdomechb1'ly plně \)užty k byďení. V této pomoci brigád občanů
době nebyla televize a roďúasových pfijímačubylo relmi To r'šak svými rozrněry,polohou blízko rytníku a rejména
terénui jeho nerwnostnri, neumoále
rnálo' okupace našichzemí fašístickýmNěmeckem aačně měkkostí písečného
omeála kulfuÍnía Epolečenslcý
žr'ot zejménana venkově. valo kr.alitní hru. Proto výbor SK Veselice požlida|ob*ní
Tanďní úbrw a Eaďční bály na něŽ se těšila zejména úřad o uvolnění noÉho obecního pozemku. Jeho áskiní
mládežbyly okupačnímiorgány akáúny. v těchto létech však nebylo snadné,protožeřada čIenůobecního zastupibyla proto hďně navštěvovánakina a divaďa Učiteléor- telstva s wolňovánÍm poamlnr nesouhlasila. Chtěla' aby
ganizovali školníbesídlq'a Žákovská divadelnípředstal'ení. tam \'1o nadáe pole z něhož má obec příjem ve formě
Zásluhou učitelůz Ritonické školyvzrrikly v našíobci dva pachtorného.Po řadě j€dn'iní se však předer'šímásluhou
ochotnickéďvadelní krouŽry. jďen hnát wá přďstarcni v pana Václara Dovol4 Jaroslava Fingra a Josefa Srba urol.
hostinci u Rýďů a druhý v hostinci u Šiuů.Nasnrdovanéněnípozsmku podařilo prosadit.
V roce 1940 bylo zísluhou členůSK Veselice l5Ďudo'
ďradelní hry se však podle úspěšnostia újma u diviíků
hráIy pak i v okolníchobcícha těšily se značnéoblibě u ob váno na obecnímpozemku u lesa Křižánek noré,pěknéfotbaloré hřiště. Jeho nerýhodou byla poměrně značnávzÁáčanů.
Velkémuájmu u mládežese těšilymíčové
hry. zejména lenost od obce. By{ to lšak r'ellý swítekpro ce|ou Veselici.
všakkopaná. ho tento sport nebyly však v obci podmínky. kdyžzne bylo sehráno prt'ní fotbalovéutkání proti sK Dc,

mousnice. Na tento ápas se šlo s hudbou pana Kyziváta z fanouškemklubu byl Václav Dovol, kteý mužswodoproLibáně a zučastniloae ho přes 300 dirákťr.Za mužstvoteh. váze| a polzbuzoval snad při všechutldních.
dy hÍtílitito hráči:braÍlfiiř Pavel Ciďina, obninci: Jaroslav
občanénašíobce měli kopanou rádi a v poměrně vel.
Fingr a Josef Krupka ú|ožnicr:.Rudo|f Výtorný, Dobro- kém pďtu navštěl'ovďi fotbalové tápasy na Veselici a
slal Hluchý a FrantišekPošta,útočttíci:
FrantišekPokorný, lúasitěmuŽstl'opováuzovali.
Jaroslay Najnran' Josef Sň' Josď Chromovský-a Josef Pa.
v létech1946. 1947 se řada rodin z nďí obce odstěho.
Žout.
vala do pohraniči'nebo za prací dojiných měst a obcí.7*
Vedoucím mužstvabyl Jaroslav Fingr' kapitínem Josď členůfotbalovéhoklubu aistáli pouzejednotlivci a tak v ro.
Srb, předsedouklrrbu:Václav Dovol. ProtoŽeaktivních hná. ce 19.16 SK Veselice zanikrut. Fotbalové hřiště se opět
ču v obci bylo miilo, vyuávalo se pro jednotlM utkání změnilo v pole, ktere dnes obhospodařujeZeměděls|gíak.
hostováníhnáču.Byli to zejména:Rudolf výborný a Do ciwá spolďnostBřezno.
broslav Hluchy z Madé Boleslad a Josef Pafuut z Lična,
Zírčr člárrkuvy:arělsmutně.l'E všakmrižemes radostí
Nejlepšínihnáčimužstvaby{i: Josef Srb, Jaroslav Najman 2 konstatovat,Že nadšenípro kopanou u Veselické mládeže
FrantišekPokorný.
nezapaďo. V současné
době se fuda chlapců z našíobce
Nejlepšíni stfulci byti: Josef Sň a po omlazenímrrŽstva tomuto sportu nadále aktivně lěnuje. Zráďuhou pana }raje
JosďBanýr.
Hegďtise z Veselice ip. 17, kteď je firnkcionářem sK Do.
Mužstvos€ postupnědoplňol'alo mtadými hníěi. Byli to: mousrrice hrají za tento klub aktivně mladí vereláci. Jsou
Ladislav Pokorný, JosďBanyr, JosefJansa, František Šol. to: Miroslav PažouÍ'František Jalnrbec,Jalrub Runčík,Latys, Václav Pošt4 Jan Trnka ze Starých HÍadů"Josef Balcar dislav a Jaroslav BuÍdorři, Jan Hegedús,MaÍtin Štepanov.
ze ZelenskéLhoty a Jan l{anušzLi&láně.
ský a Jan a FrantišekHokufovi z Bačálek lwalíveseláci /.
SK Veselice sehrál postupně řadu fotbalových utkání
Přejeme oddílu žákůsK Domorrmice a jejicb trenérovi
panu
Například
v
Domousnicícb'
doma i v okolních obcích'
Ro.
Vavnrškovi hodaě ÉsÉcbura fufulorrých hřištícha
kytňanectuIrdcích" Brďku" SkJĚicích,Mčím Poli, 7n|en- mlaďým veselákfui, aty jqrvn- nadšed pro kopanoubylo tr.
skéLhotě, DtouhéLEotě' ffiruÚďcf.'*Becfi-ŇFaťe takév valé.
-TTD.
Libéni,B'd.mqgn u Jičínaa v
óbětaYým

firnkcioruářem
a dušímrržstva
bvl

-"

Literr

- prostěslalrréhočlo}Ěka.
V současnosti
rnítéměřkaždávětšíobecwéholit€ráta, umělce,cestovatele
V tiskrr v te.
pochlubitďavrýn rodákern.Proto se i rcdakceZpralwiá a ve všechčasopisech
města obci neopomenou
se staÍostové
vodajer'ydalana průzkrrm
archirniatnm tta|eúavoblastiliteraturya uměnítytorod'ákyz blíz:kého
okolíVeselice.
Spisovatelé:
smrŽKaret

* 19.4.1897

- Sobotka

ŠolcVáclav

* 27.9. L9l9

- Sobotka

VondníčekRudolf
Pelc Hynek
R4jmanBohuslav
SamšiňríkKarel

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

- Sobotka
. súotka
- Sobotka
- Sobotka

Doškář Josef

* 16.10.1872

- Dol. Bousov

Fejfar Zdeněk

'}l4.1o.1916

. Libáň

Silwslcý Madimír

*1l.7. 1891

-Libáň

Turková Jaroslava
ChaloupeclcýVáclav
tlájek Miloš
Básníci' dramatici:

*l|.7. |932
* 12. 5. 1882
* 12.5.l92|

- Lihiň
. Dětenia
. fřtenice

- historik' prrblicista itřamďtit áutoiE@cn prrbl'ikácíŤ"
fil.
rňovétechnice.
. cestovatel,etnogÍaf.Řeďtel Náprstkova mrrzeav Praze.
poprrlarizařni práoe a romány.
Vydal četné
- chemilg profesorbrněnskétechniky'.Pnáce zloruchemie.
. lél€ř, autor spisťrz veřejnéhozdravotnictví.
. chemik' profesor vŠctt v praze. Práce z obonr chemie.
- zn|og, vědecký.pracorrníkParazitol. tista'řu ČsAv v praa.
Vydal řadu publikacíz oboru.
- lékař,vláďní rada ředitel všeob€cné nemocnioev Praze.
Vy.dal publikace z oboru lékařstría veřej. zdralotnictví.
. lékař' prďesor Karlory univerzity v Praa.
Vydal prrblikacez oboru lékaffir{.
. gÍafik a ilustnitor. Rekor AVU v Praze.
Vydalpublikace zlonr.
- chemička.Autorka publikací z oboru.
. historik" autor pfukladůstarých českýchlegend.
- historilq autor ěetrých sútíz obonr.

*19. l. 1877

- Sobotka

- prozaib dramatik abásník.

*21.9. l9l3
*9.5. l9l5

- Sukorady
- Íilmwá herďka
-Dol.Bousov . herec, reáser, profsor DA}vÍUv Fraze.

Šametrnena

Eenci:
Felbasová Věra
Vejra*a vítřzslav
Eudebníď' zpěváci:
Pekelďrý Jaloolav
KpivátVáclav

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

- houslista profesorA}vÍUv Prar.
- klarinetista členčeského
nongtaLiMň.

Z činnostiSboru

občanské
zálditosti:

SPOZ obce Veselice rxr'íjí d|ouhodobězís|užngrčinnostmezi občany.
Dne ó. prosinc 1997 uspořidal mikulášskounaďlku pro Zárorcň v tento den uspoftídalSPOZ setkáníobčanů
obdětl Dárkovébďíčty' Iríerér'ěnovď ob*Í{ úřad rozdávď ce, ktefi v roce 1998 oslaví význarnnévyročí.Meá grto
dítěz2 ďměnu odříkalo bá* jubilanty ptřili:
dětem Mikuláš a čeí. \<Ažné
písničku.
nebo
ra4ívalo
Pro 46tření odpolednevy- Rudolf Ciďina
85 let
ničku
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,všechnyměly radostz obdrženýchPavel Ciďina
75let
dártů a radostněse bavily aŽ do setmění.Spokojenébyty i FrantišekPažout
75 |et
maminky a babičky,kterése tétozdařiléakce atčastnily.
lúarieKďriková
70 lď
2l. ůnora1998 uspořádal sPo{ jaka|Kňňý rok děts|cýLibušePokorná
70let
karnwal s bobatou tombolou v tétodobě byla chřipková Marie Tauchmanová 60let
epidemie' karnevalu se alčastnilo o něco ménědčtí,nežv JosefRýď
50 let
rominulém. K tanci a poslechu13 magnetofonr'yhníva1FrantišekPažiIt
50lď
MíraPažoul
IadislavČrrva
50 let
Děti se vydoáděly při různýchhnich a soutěŽích'akteré
\Išemoslawncům byly před.ínydrírkovébalíč|ry,
kytička
dostaly vžity nějakou sladkou odměnu Tyto sladkosti, ba. a maléobčerstvení.
Básničky pfipravenédětmi ZŠv Dolnány, pomeran& a dalšl věnovali rodičedětí' občanéaa$i ním Boumvě jistě potffity srdce oslavenců.K dobÍénátadě
obce a soukromípodnikatelé.SPOZ jim všemtoúo cestou jubilantůa hostů,ktďí přišli blahopíág moc heáry hrála a
moc děkuje'
4ívala Soňa Bouěková z Bechwa" o pohoštěníse pďlivě
Dne 28. břema 1998 uspořádat sPoz vítáníobčiánk&starala vdoucí veselickéhospůdlqypaní Bucková Všichni
naštobce. Do ál'ota v obci byty panem starostouMirosla. účastlíciodcházeli spokojenía št'astní.
Čtent<y
SPoZ: J. B. a V. P.
vem Pažoutempřivítrínídětí: Michal Kfiá Jifi Hegediis a
Aneta Kadeřábkorá KažÁéděcko dostalo mďý d'íreček.
věnoval obecní ďad a maminkvdětí

SPOLECENSKA
Výročí:
19.2. |998

Masta a ing. Josef l}ošlrriřovi

KRONIKA:
20. 4. 1998

VěraaFrantišekJa}ubcovi
25 let soolďného žvota.

BIÁEoPRF^IEb{E
jubilanm:
2,.4. L998 Rudolf Ciďina
85 tet
5. 4. L998 Věra Neufirsová
75 let
75Iď
29-6.1998 Pavel Cidlina
3. 4. l99s FrantišekŠteprinovstcý 55let
50 let
3. r. 1998 Laďslav Červa
. '
50let_,
2lJ. L99&-".Jo6cíR{ýd}.

13.5.1998
15.6.1998
25. 1. 1998
28.2.1998
27.4. 1998

-bt**seaa**A**sini*děst-"
mo{.}-{i*p#+c#
dsého.uřattuv9offiguso/vt
bftticffiadiště
7azana Krgtzmarmsn* z
čp.1253
a Josef Kodrik z Veselice čp.21
Do spolďné cestyávotemjim pfujeme
,,hodněštěíí,spokojenostia radosti!..

H

Libuš€Štěpránovská
Věra Pažoutová
JanaMatoušková
Radek Šařánek
MiroslravPažout

45lď
40 let
25|ď
75|et
15let

'řibozenin
l. března l 998oslarrilrrTi"výrďf
panÍMaric Kúzíry'ťá':ozená Camprov:í
Dne 13.prosince 1997
oslar"il65. výÍďi narozenin ing Jiff CAMPR

v
Dne 2. dubna1998si pňpomínrfune
25.l&ďí úmrtí
našimaminky pamíMade Camprovéz Veselice čp.59.
Vděčněvzpomínajíděti se wými rodinami.
Karla Bukov{ Miroslava Kobzáňovtá'
Josef Campra
Jiří Campr.
1ns.
Dne 13' l.t'ětna 1998 zemřela paníMarie lvfarkorá
/ roz Banýrová z Veselice / ve věku nedoždch 79 l*.
KdoŽ iste ií anďi. vzoomeňtena ni.

Dne 19.ledna 1998to bylo 20 let,
Íx{š
m zemřel
tatínďq d&a a tch:ínpan Václarr Šimaeet
a dne 3. června1998 desetlet' co zemřela našemaminka babičkaa tchýně paníMarie Širruleková.
Strílev4omínají dcera Zdena ŠolcoÝá
s dětrri a jejich rcdinami zB|ažsna Šimreemvrl"
snachas dětmi ajejich rodinami.

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

Veselickýzprat,odaj tydát,ti redakčnírada obce |.bse|ice:Rudolf Dufek, ing. Josef Doškař, Josef Pažout,František Pažouta ]t{arcelaŠafránková.|ýhází dwkrót ročne.
Prosíne, abysÍepřipadné návrhy, připonínlql a příspěvkyadresovali no pani }l,larceíuŠafránkovou,Veselice čp.8,

