ilo lr\tti

obsaÍt:
Slmu sÍnrosťy
. ?.l:xepulwinkgo,d'*xa*,onurrrílrr
*n dpdu z ymší
abce

Bo- rp.xi aalo**rí&sbosÍoransbé
rcpt:bl;|ey
Tolbyáo parta*tetztu
e}? a obeťIzrho
xastrrpitelstrn
os|ary stolgtÉ}ro
uýroríhas,ťŠ|Ré,lw
sbgru,?Í'spl;cg
Ka|nut patnatby
a oboíinnšío}ce,,:i. r:ri'st
i
Tvntp*ti
hostel*uuleseKnmneh
€}ehtn{ibau ůceTe seIice
xryby*wsichpreÁbs*
\trinaČni
brotabai 2.pololetirobuIQQBi
$rteea*sba

ď###
tr€f#sgW#t

:

SLOYO STAROSW OBCE:

VóŽeníobčoné!
obecnízoslupitelďvo leŤoskončísvo|ečtyř|etéfunkčníobdobí.Prostřednicfuít"n
Veselickéhozprovodoje
VÓs chcí pozdroúto seznÓmit s Ťím
.jok se nóm podoňlo sp|nitzÓleŽitoďi obce.
r,n,7stovby
Mnoho čosuby|o věnovÓno no uskuŤečnění
obecního vodovodu. V součosnédobě noše úsilí
je omezovÓno skutečnoďí,
vyhlosiÍ
Že nenímoŽné
ochronnépÓsmo vodniho zdroje.
Pvořod'ýrn Úko|em bylo ukončeníobecní sklÓdky komunÓlníhoodpodu' To se nÓm podoři|o sp|niti s
čÓstečnouřekulŤivocípozemku. DÓ|e jsme zobezpečili nÓkup popelnic o uzovře|ismlowu s firmou COMPAG
s.r.o'MlodÓ Boles|ovo odvozu komunÓlniho odpodu z obce no okresnísklÓdkuv prosŤoruBenÓtky nod Jizerou.
TenŤoodvoz stÓ|e trvó. V součosnédobě firmo CoMPAG s.r.o. uzovřenrou smlouw chce Wpovědět o v
nÓvoznoďinqusŤonovenízókonoč.
l25sb./podleS l0/,siďonowjenovépodmínkyprojejídolšíplnění'
DÓ|e v |etošním
roce býo dokončeno oprovo hřlcitovnízdí'V součosnédobě se jednÓ se stovebnífirmou
o provedení zÓmkové d|oŽbyno ceďu u hibitovo o poloŽenírourdo přkopú u vjezdu no hilciŤov,
mo|éhoouŤobusu
Podořilo se nÓm zobezpečiŤdoprovu občonŮ do zoměsÍnÓnío děŤídoškols vyuŽŤím
firmy MĚDoMA' Toto doprovo je provozovÓno téměř bez prob|émŮ.okesní Úřod / odbor doprovy / nóm do
konce roku l 99Bposkytujedotoci v čÓďce 030 Kčno l .-Kčnók|odÚ.
No dobréúrovnijev obci zojišÍovÓnozÓsobovÓní poŤroúnomio provoz vese|ickéhospŮdky.
spo|use soutěŽí
V |etošním
roce býo v nošíobciuspořÓdÓno os|ovo n 1ffi |ethosičskéhosboru Veselice r<,
hosičskýchsborÚ22'okrsku.TímŤochcipoděkovothosiČŮmiobčonŮm,kŤeří
senopřípro'rěŤěcl.rtooslovpodile|i'
.Vese|ického
.
zprovodoje zc peč|ivou o poctivou prÓci př jeho
DÓle děkuji redokčnÍrocjě n.ršeho
zprocovÓvÓnÍ.
Sboru pro občon*é zÓleŽtosti
Zóvěrem mi dovo|te,obych poděkovo| členÚnrobecního zosÍupiŤe|stvo.
pornocnou rukuk prÓci' ktero se v obci vykono|o'
o všem občonŮm,kteřípfi|oŽi|i
-tch
PřejiVÓ rn všempř[emnéproŽřínodchozejíc vÓnočnÍchwÓtku
o pevnézdrovÍ,spokojenoďo mnoho pohody do novéhoroku l 999.
slorosŤo:

.

Mirostov PoŽout

Novépodrnínkyodvoa.rlcomuno|niho
odpodu z nošíobce:

Dne 23.řfno l998 obárŽelobecní Úřod Vcse|icedopísíirmyCOMPAG s.r.o.M|odÓ Bo|es|ov'
V něm toto Íirrno
V nÓVcznosÍi
no ustonovení
zÓkonočís'l25 Sb.o odpodech,/ 5l0 /, uvÓdípodmínky
roce
zo nichŽ!L=
ocnotnov pňštím
píovÓděto.3vcrz
komunÓ|ního
odpoduz noší
obce'
ProinÍormociobčonŮobce
nďíobce /,ie uvldímevplnémméní:
/ choluplřŮ o chďořŮ ykoÍosÍru
|. odvoz 110 litrových nÓdob by bý pror,oděn pouze u pope|nic oznočených kupÓny s celoroční
plotnostÍ.Tytokupóny zojiďíÍrmoCoMPAG s'r'o.
2. obecní úřod Vese|icezojisŤí
evicjenci o prodejŤěchto kupÓnŮ občonŮm - mojiŤe|Ům
nemoviŤoďív
obce, TímtozpŮsobem by moh| obecní Úřod kontro|ovoŤúčostobčonŮ no odpocovém
r koŤosŤru
hospodÓřďví obce o dodrŽovónívyhlÓškyvrydonéobecním úřodem pro obicsŤodpodoveho hospodÓřství.
3' Ceno.zo l kupónncrokje98o,-Kčlt j..l8,84Kčzol svoz+5%DPFi/pňodvozul xzoŤriden.
Cenozo 1 kupónrrorokje7B0,-Kč/tj.30,00Kčzo
l svoz+5%DPH/pňocivozu
] xzo ]4dní
4. odvoz nÓdob l l 00|it'/ konŤejnerŮ
v mojetkuobce:
/ od nemoviŤostí
Ceno l 8o.-Kčzo l svoz +5%DPH při četnostiodvozu l x zg Ťýden'
Ceno 195.-KČzol svoz+5%DPH při četnosŤi
odryozu] x za ]4 dní.
prob|émuprosímeo projednÓníŤéŤo
Vzh|edem k zÓvoŽnosÍiŤohoŤo
nobídkyv orgÓnech obce o VoševyjÓdření
v termÍnudo 20. |iďopodu 1998' V přípodě Vošeho souhlosu VÓm zoš|emenÓwh dodďku smloulry' Pokud
jsme nucenidosovodnísm|ouvuvypověděŤ,nebof součosnýstovveVošíobcijevrozporus
nebudeŤesouh|osiŤ,
us|anovenírn
s l 0, odď' l' o 3.zÓkono čís.l 25/l 997Sb'
obecnízostupiŤelsfuodne 2. l l ' l99B odpovědně projednolo ŤenŤoproblém' KonstoŤovolo,Že řodo obyvote|Ů
obce,choŤořŮicho|upÓřŮ nep|nilouslonovenízÓkonočís'l25197Sb. oodpcdech' NÓdcbyno odpod kodvozu
no okesní sklódky býy lryuŽívonyminimÓ|ně o někdy nebyly vŮbec VytJžÍy.
DochÓze|o k odk|ÓdÓnÍ odpodu no
černésk|Ódky,.|0
nebo k jeho odvozu cholupÓň o chotoň do pope|nic v míďě bydlišŤě'To je všok V rozporu s
usŤonovením
s o zókono 125/97Sb. Tenzokozuje tokovýŤoodvozmirno obec o stonovuje'Že odpod musíb.řt
|ikvidovÓnv místě,kde vznik|/ Ť.j.no obecnÍsklÓ dce l , Pokud toŤov obci není,musíb.it odvóŽen no stonovenou
sklÓdku pod|e smlouvyuzovřenéobecnít.rrúřodem,
Pokud by nošeobec neměo pro rok 1999uzovřenou smlouvu no odvoz komunÓ|nÍhoodpodu, vystovilo by se
posŤihupro ne$nění ustonovenízokono čís.l25ll997 Sb' o odpodech S l0'
nebezpeěí ve|kéhoÍinončního
FinončnÍsonkciseobec nemŮŽeuyďovovď, Proto se obecnízostupiÍelsřvousnes|o,žeuzcvře dodotek smlouw
o odvozu komunÓlniho odpodu s firmou COMPAG s'r.o.MlodÓ Boles|ovpro rok ]999'
Bude vyuáto nobÍzgnóho odvozu odpoďJ lx zo 14 ňí/ t sltoz/ceno zo l kupón no řok č|nÍ
78o,.Kč+5% DPH,t.i.8l9,- Kč.
obecnízoslupiŤelsfuo
se dÓle usneslo:PňspětČósfkou3.l9,-KČno zoploceníroČního
poušÓluzo odvozodpodu.
Ato no koŽdéčíslopopisnév koŤostrunošíobce.
Věříme,ŽetÍmtořešenímnopomúŽemetomu,obYobčonép|něvyuŽívolizokoupenýchpopelnic
kesvozuvznik|éhoodpodu.
obecní úřod bude od pRšŤího
roku dG|edně sbdovot dodrŽovÓníodvozu komunÓlnňo odpodu z obce o Íinončně

posÍ|hovot
nep|něnízÓkonoČÍi'
125/97sb.. 510'
Zeiménočernésk|Ódkynebu<louÍoiotovÓny.

ob6cnízostupltels|vo

VoLBY Do PARLAMENTI.|
ČrsrÉREPUBLIKY:

Jok isrne volili no VESEilCI:
Vo|byproběh|yve dnech l9. o 20' červno ]99B ve vo|ebnímÍstnoďivbudově obecniho Úřodu. Do
prŮkoz/. Voleb se zúčosŤnilo
85
vo|ebníchseznomŮ býo zopsÓno ce|kern88 volčŮ Í zlaha ó no vo|ičský
voličŮ'
Početp|otnýchhlosŮ by| 82,t.j,9ó5%.
Výsledky vo|eb:
Procento:
PočtyhlosŮ:
Politickéstrony:
.,
8.54%
KDU ČsL
4
4,BB%
NezÓúslí
1qA1%
il
ODS
:..
26
31,71%
ČssD
24,39%
n
KsČM
7.32%
ó
sPR.RsČ
ó,1o%
5
Unie svobody
3.óó %
3
DŮchodcizo ŽvoŤní-iistoty

VOLBYDo oBEcN ||{ořASTUPITELSTV'{:

Voleb se zúčostni|o
ó8
Vb|byproběh|yve dnechl3. á rJ' risropooutqqg'v obci bylo zopsono 83 vo|iČÚ.
občonŮ,t,j,8n", No obecní kondidilce býo uveřejněno 9 kondidÓtůl všichnikondidovolijoko nezÓvislí/.
Výsledek vo|eb bý nÓsledující:
.
l. Morcelo šofrÓnkove
ó3 hlcsŮ
ó2 h|osu
2. MiroslovPoŽout
ó2 hlosu
3. FrontišekPoŽout
49 hlosŮ
4' Mi|oslovfulíř
49 hlosu
5. PovelCidlino
47 hlosr.r
ó' FrontišekBucek
47 hlosŮ
7' Mortin KodeřÓbek
41 hlosŮ
B. JoseÍŘýdl
9' MiroslovĎoubolík
34 hlozu
hlosŮ.
Do obecní}rozoďupitelstvobýo zvo|enc sedm kondidďŮ,lďeŤzÍskoli1e1*ssipočeŤ
cestou děkuje ČlenŮmvo|ebníkomisezo jejich odpovědnou prÓci c součosně
Obecní úředŤouŤo
do|i nejevo,Že děnív nošízemi o v obci jim není
děkuje rovněŽvo|ičŮm,Heřísvou vysokouúčos|.í
lhosŤejné'
RD.

.
i '

vzniku Ceskoslovenskérepub|iky
osmdesďé výroČí

JednÍmz vlpnomných mezníkŮv ŽvoŤěnošehonirodo je rok l9lB' Rok vznikuČeskoslovenské
repub|iky.
somostoŤnéhospo|ečnéhosŤÓŤuCechŮ o SovÓloj ' Po sio|eŤíchcizí nodvlÓdy si lid vydoby| svébýnost o
somosfotnoď, odstroni|sociÓ|nío nÓrodnostn íúŤisk.
Cesto k somoďoŤnosti Českos|ovenskoje spojeno s prvnÍ.nčeskoslovenskýmpre$dentem T' G. Mosorykem.
po|itickéorgÓny o přesvědčilo spróvnosti svých
Tense postovilzo ideu somosŤotného
stÓtu, Íormovo|zohroniční
ci|Ůřodu vlÓd zÓpodních zemí'VŤomŤoŤěžkém
zÓposezo obnoveníwrchovonostinošístÓtnoďiavymoněnísez
- Uherskéhoponstvímě|nesporněmimořÓdnou úlohu.
R<rkousko
Do|šírozvoj Českos|ovenské
stÓtnoďi bý přerušen hit|erovskouokupocí o ťÍzenírnproŤekŤorotuČechy c
Morovo' Po poróŽce nocistického Německo ve druhé světové vÓlce býo opět obnoveno Če*oslovenskó
republiko' No jejímobnovení mě| ve|kýpodí|druhýčeskoslovenskýpresidenŤDr.Eduord Beneš,
Pozdějšímrozdě|enÍmČeskos|ovenskono dvě somoďotné republiky- Českouo Slovenskouse nop|ni|otuŽbo
slovenskélronÓrodo no sebeurěení.
Výs|edkyup|ynu|ýchosmi desetileŤí
nÓš nÓrod oprovňujídívď se do budoucnosti s optimismem, hrdě o bez
komp|exŮ.

zo|oŽenÍ
hosiěskéhosboruobce Vese|ice
os|ovy stoletéhorr,ýločí

J.D.

přprovi|odpovědně. BylopozuÓno l0 hosiČsloich
HosiČský
sborVese|icese no oslovystoletéhovýročí
zo|oŽení
sboru,
notištěnyo rozes|ÓnypozuÓnky, orgonizovÓny nÓcviky poŽÓrnbh druŽsievc včosuproven proslor pro soutěŽe'
Ve|miklodnějeŤřebohodnoŤit.Že
se vese|ickému
sborupodofilo secvičitpoŽÓrnÍdruŽsivo
Žen.
Svohý PeŤrbyl k Ve-selÓkŮm hodný o odměnil je krÓsným, s|unným počosím' Po celou dobu vyhrÓvo|o
dechovó hudbo z Liboně o večer ve vese|ickéhospŮdce hrÓ| k tonci soubor BASY z Jičíno.buŤěŽe zohÓji|
projevem k účostnkŮmoslov sřorosio 22. oksku pon JiříSvÓrovský'PfivÍtolhosičskÓdruŽďvo o popřÓ|jim hodně
úspěchŮ v soutěŽích'Progrom zopočo| oh|ÓšenÍ.rrpoŽÓru o ukÓzkou rych|éhozÓsohu poŽÓrnřro druŽsfuos
vyuŽitímmoderní techniky' ohnisko poŽóru býo rych|e zlikvidovÓno pomocÍ vodní pušky. Ukózku proved|
hosičský
zóchronný sborz M|odéBoles|ovi.

V|ostnísoutěŽe poŽórních druŽstevbyly dobře orgonizovÓny' Uskutečnilyse v hezkém proďředí u choŤové
osody pod |esemKřiŽÓnek'
dvě poŽÓrnídruŽsfuoŽen.
se jiich osm poŽÓrníchdruŽsŤevmuŽťto
ZúčosŤnilo
občerďvení zobezpečovolo ponÍ Ludmilo Buckovó zo pomocí č|enŮ své rodiny. KlobÓsky v udírně
pňprovovo|pon Josef Rýdl o prodÓvolo poníMorie HoÍmonovÓ.
Výs|edky sotttěŽe poŽorních druŽslev rntEŮ:
Vesdice
5. PoŽÓrnídruŽsÍvo
l . PoŽÓrnídruŽďvo Řtonice
Řitonicel|
ó'
PoŽÓrnídruŽstvo
2. PoŽÓrnídruŽsfuoLedce
7' PoŽÓrnídruŽstvoUjkoúce
3. PoŽÓrnídruŽstvoRobokov
8. PoŽórnídruŽstvoProdošice
4. PoŽórnídruŽstvoSkyšice
Výs|edky sou|ěŽe poŽamích cřttŽs|ov Žen:
Řtonice
l . PoŽÓrnídruŽstvo
2' PoŽÓrnídružstvoVeselice
ZÓroveň
VyuŽívómeVeselickéhozprovodoje k inÍormovonoďivšech,kteříseŤěchto oslov nemohlizÚčosŤnit.
je
sboru.Zv|óšŤě
děkujeme členŮmpoŽórniho druŽstvomuŽŮo Ženz VeseliCe za dobrou reprezenŤocihosičského
Ťřebo ocenit obětovou prÓci veliŤelehoďčskéhosboru FrontiškoBucko o Miros|cvo PoŽouŤopři přÍprově o
sboru se vydořilyo pfispěly k dobrému
orgonizačnímzobezpečenÍ.os|ovy sŤo|eŤého.ayročízoloŽeníhoďčského
hodnocenínošíobce.
R.D.
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STARĚHRADY:
ze STARÉ,
vystověnykolem po|oviny14.s.o|etí'
V létechl57l . 73
Bylypuvodně gotickýmhrodem ArnošŤo
byl hrod přestověn v renezončnízÓmeks předhrodím.Kolem roku l842 byl v severnímŤrokluzÓmku zřÍzen
pivovor. No prvnímnÓdvořÍ před zómkem bývo| hrodníkoďe|' V|osinízomek je renezonční,čtyřkřídlý,
schodišřijsoupuvodnírehezončÍporřÓlydo
dvoupotroýkolemstředniho nÓďvoÍ, |'JvniŤřzÓmkuno
rcÍer,
jsou
groŤeskové
v sÓlech
ďoré krby o zby.rkymolovoné
vyzdoby' V zohrodě zo zÓmkem se nochÓzí
frogmentykošnyz konce l Ó. sŤo|etí.
pozcině renezonční
Jono Krtite|e.je goÍickýzpo|oMny l4' stoleŤí.
ZÓmecký kosŤe|sv.
Zoízeníjevyjúrrečně
o roně borokníz období ko|em roku ió0C. Hlovnío|ŤÓřje pozdně renezončnízroku 15B2,poriÓlow'
Uproďřed je relieÍ kř|u Krisiovo, po ďronÓch sochy sv. PeŤro o Poýo. Bočníoltóře jsou s|oupové,
renezončnízdoby kolern roku ]ó00. KozoŤe|noje ze ŤřeŤiho
V koďele jsou zozděny tři
ěhrrt|etíl7. sŤoletÍ.
renezončnínóhrobnky se znoky Pruskovýchz roku ]584'
tBÁŇ:
Jezde koďe|sv.Ducho, gotickýze-l4' sioletí,přestověnýno boroknívroce l753.zoř|zeníjeboroknízroku
je pseudoboroknízroku lg]4' Sochy u kostelosv'
l75.5.No hlovnírrr
oltÓfije borokníobroz'Hffcitovníkople
Josefo no vysokémpodďovcijsou z roku ] 7B3,sv' Jono Nepomuckého z roku 1740.sloup se sochou sv'
PonnyMoriezroku1738.
pomnk Kor|oHov|Íčko
No nÓměstíje pomnk Mistro}ono Huso z roku 1u25/dle nÓvrhu L. Šo|omounq/,
Borovskéhoz roku ] 9@. ve školeje bus|o J. Emlero z roku 19lo. V muzeu se nachÓzí dřevěnó socho sv'
Dominikoz roku 17@ o /cytky boroknívyzdobyz pŮvodní|rokosŤelov osenicích z roku ]730'
DĚtENIcE:
ZÓmek v Dětenicích by| přestověn z renezončnítvze v letech 1762. ó5 ve slohu pozdně boroknírrro
oproven v roce l B78.V přÍzemí
zómku je zozděno desko z puvodnítvze pochÓzejícíz doby před rokem
.|9.
l ó00 o druhó z roku 1881' V zÓmeckém porku je řodo soch z konce
sioletí.Před zÓmkem je košnose
sousoším
KenŤouros nymfou z období kolem roku ]Bóo, socho w' orrdřeje z roku l720' w' Borbory z roku
1719| oprovenó V roce 177aI '
Kople sv' Jono Nepomuckého je postoveno v pseudogtotickéms.|ohuv roce 1BBl. Je postoveno nod
sochou sv.Jono Nepomuckého z roku l 7l l o sochou BoleďnéPonny Morie z l B' st.oleŤí'
Přisilniciz DěŤenick osenicímse nochÓzí pomn k s obrozem SolvlŤoroChrudimskéhoz roku ] 713'
OSENICE:
obec zdobíkoďe| NorozeníPonny Morie postovený v }etech lBó4 - ó4. Je pseudos|ohovýse zořzením
.|3'
součosn.ýmse ďovbou o boroknímidop|ňky ze ďorého kostelo ze
sto|ďí' Po stranóch vchodu jsou
komennéboroknísochy w' Josefo o Ponny Morie z období kolem roku ]720' Foro s monsordou je z roku
jsou nÓhrobnky z leŤ1573o 157ó.No novémhňciŤověje kop|e w.
l79Ó. Ve hřbiŤovnízdistoréhohř|ciŤovo
AnnY zroku l 855o nÓhrobnkz roku l 573'
Sýpkojeboroknízrokul720-jednopďrcrvÓ.
tn

Povídónío |esuKřiŽónek

V lese mezi obcemi Veselice, ZeÍenskÓLhoto o VlčíPo|estÓvoÍoobec KňŽÓnky'ŤvrzKEenec o kos|e|kzosvěcenÝ
.No|ezeníSvotého
křře'' od nÓzvutohoto koste|kobý odvozen nÓzevleso: KřiŽÓnek'
jiŽ pusty. Z bohosluŽebnho invenŤÓře zde a]ďÓvo| pouze anonek. Ale
V létech ko|em roku ]7lo bý koste|il<
Konoly se Ťunejen pouŤi,ole
obwoŤeléZe|enskéLhoty o sousedních obcÍ k němu lnu|íse zv|Óštnívytrv<r|ostí'
Zelenštítuod nepoměti pochovóvo|íwé neboŽtky' ZelenskÓ Lhoto potřilo Íoroudo UbÓně. UbÓňský ÍarÓřSŤe|lo
si ďěŽovo|i,Že |ibóňskýforóř od nich ŽÓ'dó neslýchoné
/ osi Froncouz / tento trodičníku|tve|miÍěŽcened' Zglenští
pop|oŤky.Ažjeden zlotý od křfu o tři oŽ čtyřiz|oŤé
od svotby' K pohřcu nebo křtu forÓř uyŽodovol odvoz dvěmo
pÓrykoní.
o pouti u koste|ku No|ezeníSvotého KřrŽezde došlo ke sběhu |idío rvočce. Pň té |ibÓňský Íoróř zkrvoúldvo
jinéŤcké
no to, žejim ÍorÓřnodÓvol do
Ze|enštísistěžovo|imimo
zelensképoddoné,o|e sÓm ně}okouronu utrŽi|'
luferÓnskýchpsŮ.
B'/tnekgŤolkem bylo Ťenkrď pod|e zÓkonu zemských zločinem' Počo|ovyšeŤřovÓní..,. Koýelk v lese KřŽÓnek
radorovo| oŽ do roku l 719. V tomŤoroku v květnovénoci proved| |ibÓňskýÍoróř svŮj Úmys|o s pomocÍ pochopu
úřodu koďelíkpobofi|.
Šit<ovského
proŽskékonzistoře doved|o če|iŤBe|gičonkomark'ýzc z Weďer|oo. Bvkr vdovou po hroběÍi
rozkozŮrn
KrutÍm
mojiielikosl'eckéhoponsfuíoobryoŤe|ŮZe|enskéLhoŤysezoďa|o.
FronŤišku
JoseŤuČernínovi,
VyuŽitopromenÚ z Knihyo Koďi od proÍescroJosefo Pekoře.
Poznómko:
Historiekostelka v |eseKřrŽÓnekdok|Ódo, jok h|ubokékoŤenyv nošemkrojimáo vír.oČe*obroŤrskÓo jok
ÚŤ|okuinkvizice'
dlouho nošipředkové dokÓzolibojovoŤzo svojivíruo rrzdorovoŤtehde$ímu
Dnes nom tyto udólosti připomínojípouze rozvo|iny zorostlé Ťrévou,ďlě prostaré tí1ry
chraněné stóŤemo dřevěný křiŽ.
BudeŤe- li mítvolný čos'zojděŤese podÍvoŤdo Ťěchto pcmiŤných místv KfiŽÓnku,kde v l ó' ýo|eÍíbyďi|i
: -..,
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Jokébýo Wbovenívese|ickýchdomicnoďío hospodóřsfuívgvních deseŤíleŤích
Veselicképřtbytky osvět|ovo|ypetro|ejovélompy. HospodÓřské stoje / mlÓŤičky,řezočky l - pokud je lidé v
cho|upoch mě|i k dispozici, býy pohÓněny bud robusŤním,jednoduch.ýrn benzínouýrn molorem. nebo
Ženfour by| ďroj' kcle ozubené ko|o by|o spoJeno s voJíŤóhlem o měnilo pomocí
Žentourem' Pro vysvěŤlení:
převodu tořrou silu dobyfko v točivý pohyb roztÓčejÍcí
sŤroj'Koňdci nebo krovskýpoŤoh pfipřoŽený k voji po
procovniho
kolem
to zrročněúnowé pro dobý.ek i |idi.
výkonu
kroužl
Žentouru.
Býo
celou dobu
Motouško' býo ustoveno eleictrifikoční
Změno nosŤo|oV roce l928. Toho roku, zo storoďovÓnÍ pono FronŤiško
druŽstvo.jeho předsedou se sŤol- kdo jiný neŽ ďorosto FrontišekMoŤoušek.ČtenyďuŽstvo se stoli mojiŤelé
used|osŤí,
do nichŽmělo btit e|ektřno zovedenc' Nejprve bylo no pozemku JoseÍo PoŽouŤol čp. 15 / posŤoveno
trcnsformočnístonice. PoŤénÓs|edovolo ýstovbo rozvodné sÍlě po vesnici. ZočoŤkemzÓfr roku 1ý28 by|o
dokončeno inďo loce domovních přÍpojekc ins{o|ovÓnoveřejnéowěŤ|eníobce'
NÓk|ody:
32'990'-Kč
zřízeníŤronsformočnÍstonice
44.0l0,-Kč
vistovbo rozvodnésÍfě
domovnípřílmjky
25.399,-Kč
veÍ.ejnéoqyěttgnÍobge
?.857,:Kč
l{F.22ó'.Kě
ce|kem
ToŤočÓstko se zejméno mlodšíměŤenÓřŮm bude zdÓt neuvěňŤelněnÍzko,ole pororrnejŤe:
ce|odenní
Ťehdejší
mzdo vzemědě|st.víse pohybovolo ko|em l 0'- Kč'
E|eHřinoneby|o V roce ]92Bzovedeno do vŠechdomÓcností v obci' V některych domech no LhotkÓch o tokéu
obchodnko Veise se nodÓle svÍti|opetrolejkomi' I kd}Ž odběr elektrického proudu acočctrkunebyl vysoký.
e|ekfřino zrněnilo ŽvoÍ v obci od zÓk|odu' HospodÓři posŤupně n<rkoupi|inové yýkonnějšíďroje. M|otiČkys
čiďěnímobi|í'řezočkyo okruŽnípily. objevi|y se prunívodÓrny s r'ozvodemvocý do ouŤomďických nopóječek
pro dobytek.
Podle pomětnkŮ v|ostni|ono Vese|iciprvnírodiopňjímoč/ Ťehdyprimitivníkrysto|ku/ roding Hornovo čp' 37 o
rodino Poštovo / nynÍ Cid|inovi čp. 40 l' Zovedení elektřiny umoŽni|o mojetnějšÍmobčonům nókup
elektronkových rodiopřijírnočŮ'Pnrnírodio vyhrÓvolo u MďouškŮ, &odských o MocŮ' Postupně si rnoderněiší
rodiopfijÍmočezokoupi|i FronŤišekTomso o JoseÍ Srb' E|ektřino q/tvoň|o podmÍnky pro rozšřenívesnické
informovonoďi o dění ve wětě. Rodiové vysí|Óníobohotilo posuchoČe o moŽnoďi poslouchď publicistícké
progromy o kvolitníhudbu. NopřÍk|odreportÓžz pohř|cu presidenio T' G. Mcsoryko posloucho|o u oŤevřených
Že noševesničkoVese|ice
oken z rodiopňjímoČÚ
snod polovino vesnbe. Dnes proŤomŮžernehrdě konstoŤovoŤ,
se svými25oobyvoteli ve Ťřcót'ich |eŤechnezoostÓvokr zc světovýmvývojem - spišenoopk '
J. P.

Vónočnízvyky nošichpŤedku
PoníEvo PÓnkovÓ z M|odéBo|es|ovijev krďké publikoci zveřejnilo ve dnech 29.-30. l l . o
'VÓnoce bez
6, - 7, 12, 1997no svévýďově v zómku HumprechŤ'Výstovo mě|o nózev
.
poŽÓŤko,o|es |óskou.oneb: LýkovýwětEvy Pónkové''
jejím
je
S
souhlosem zueřejňujernev noše.mZprovodoji.
VANocE . neikrósněišísvótky roku.
powdechneŤe,
Že zrnlzelomnoho krÓsných
moŽnÓ kdysi,o|e dnes? peněz mÓlo o s čosemje to ješŤěhoršÍ.
Tokési
ještě
pí.
pohonských
Ťo
nÓs
zose
oŽ
k
moc
netrÓ
arykuz dob snod
se
Korel Sellner:ProkŤickÓstřtz|ivÓdobo nynějšísrněje
UŽv roce l919 si poďesk| m|odobo|eslovskýško|níinspektor
pověrÓm o ubl.;íkrósnou prcesiib'ývo|éhosvÓŤkuzimníhoSlunovrďu. Dky kníŽkómponí Morie KubÓtové, její
o KorlaSel|neronÓm poníPÓnkovÓ některÓ zvykynobíci|o'
mominkyAmÓlie KuŤinové
Vánočníhvězdq, kŤerÓse dodnes wnÓšínod jes|ičkomino celém světě' by|o poprvé nomo|ovÓno iŤo|ským
mo|í7em
Giotto Difondonernpod|e v|osiníhozoŽitkuzpředchoziho létoroku l30l. Vidě|ŤehdyHo||eyovukometu
scénouno ďěně kople v Podově'
o zokomponovol ji do obrozu s ŤřÍkrÓlovou
Sv' Borboro: V předvečer wÓtku sv'.Borbory si koŽdý č|enrodiny no větvičku / buď trnkovou, višňovounebo
hruškovou/ opotrně no|epi||íďekpopít'us přÓním. Věfuičkyvsodilido kvěŤinÓčezemínop|něného,kteý cio|ido
dne, přÓnísevyplnilo'
Zozeleno|o-11sevětviČkc
došŤědrého
sk|epo'Věfuičkypok dennězo|évo|i'
Sv. Mikulóš:v českýchzerníchchodil v předveČer svÓŤkusv. Mikulošev doprovodu s čertem o ondě|em' V
rodinÓch, kom nepřiš|i'
dÓvo|y si děti zo okno punčochunebo olespoň to|íř.RÓno tom nochÓze|ijob|ko,sušené
šveďky' křÉo|y,molé o ve|kéořechy. čerŤoze sušenéhoovoce o pod' Zobivé děŤipok v punčošenošy uh|ío
brombory,
A pok uŽse všechno pňprovo.,x]lono vónoce' Byi- !iv blÍzkém
městě v prosincijorrnoťx,nokoupi|ose Ťomvšeho
k vónocŮm' Hospodyně se stcroly,oby potřebnévěcirlo ko|Óčeo jini jídlo
no zimuo hned i poŤřebnédrobnosŤi
jídel
včosopotřily' No ŠŤědry
večernesmělo ničehochyběti, byÍby se zo to jindy Ťřeboh|odcvěŤimuse|o'HojnosŤ
přištím
roce'
zojišÍovo|o
hojnoď všehov
Před svÓŤkysesvěŤnice
vybili|o'vroubených svěŤnicích
seŤrÓmyidřevěnéďěnyrrydrh|y.
Hospodyně přeci SÍědým cnenr bzo vsi'Óvolo' Zgdě|Óvolo no vÓnočky. VÓnoček mělo bý.Ťolik,oby mě| koŽdý
svou.Jedno pok mě|o byt no sŤolepo ce|ou dobu vónoc. KoŽdému.kco do sloveníve svÓtečníchdnech přše|
připÓlenÓ vÓnočko předpovídolo nemoc, spo|eně kolÓče
se muse|opodoti, cby ten nevyneslz domu štěsŤí,
oheň v domě. IhospodÓř bý rod, poved|y- lise vÓnočk.y'proŤoŽepok se povede v přištím
roce pšenice'
VsomýŠtědýdensevšichnipřesce|ýden postili'Nejen proŤo,obyno večervšechnojÍsŤimohli,
olei proŤo.obyse
jim zJoŤéprosÓŤko ukÓzo|o' To jeden z rodiču . poušÍízrcotkem prosóŤkc no siěnu. o druhý z rodiču dÓ
nepozorovoně pod }olířpeníz.
NezopomeňŤepoloŽŤpenÍzpod houbovec při večeř. obyďe mě|icelej rokbohotý mísy.
Dovečeromuseiobytvšechnouproveno'Večer
zometoŤi.jisl.ýodchodštěsŤíznemenÓ'
S východem prvníhvězdy zočínÓvečeře'
Před večeříhospodóř rozkrojÍljob|ko
no to|ikdÍ|ku,
ko|ikbýo u si-o|usŤo|ovnkŮ,KoŽdýsisnědi svujkousekve víře'Že
se Zos tok všichnizo rok sejdou. Joblko býo odedówro součÓstívšech obřodŮ, kterémáy zobezpečit štěstío
zdroví'
Ke stolubý pozuÓn koŽdýkdo bý v domě. Někdy byvo|o u sto|ujedno mísfoprÓzdné' o|e všebylo uchystÓno pro
nepřÍtomného.
i podilno ovoci,ŤotenkrÓŤ.
kdyŽvroce někdo z rodinyumře|.
večeře
Během
se od ďolu neodchÓzí' Kdo o Štědrém
večeruprvnívďone od sto|u.Ťennejdřve pÚjde z domu
...,
no
vojnu,
dcero
se
vdó
/syn
/'
S|ovnoďníubrus zusiÓvÓ no sto|eoa štooreno dne oŽ do Nového roku.A chléb no něm, oby nikdy no stole
nehcyběl o po ce|ý rok bylo poŽehnÓnív e ďovení'
Po večeřisk|idi|ose nÓdobí se s|.o|uo veškerélcýky jíde|by|y peč|ivěsebrÓny' Hospodyně je zones|osřomŮm,
oby hojně rodily.D<rlokousek vónočky, pŮ| ořechu o polovinu job|ko sŤudni,oby to zdrovou vodu dóvo|o'
Hv-zdo|o- li me|uzino,hodi|oji hrsfmouky no košičku'
Hospodóř jedno joblko příČněrozkrojil'oby zjisÍil'iek no tom bude ce|Ó rodino. Hvězdičkoznomeno|o štěsŤí
o
zdroví'křŽek nemoc o sforosti.Pok siještěkoŽdý rozkroji|svéjob|ko' Hvězdičkoznomeno|o d|ouhéŽtí,ukÓzo| . |i
se křÉek'potkolo ho v přištÍnroce nemoc. Druhéjob|ko |oupo|im|odí|idétok, oby s|upkofuofilo nepřeŤrŽitou
penŤ|i'
Tupok |oupojící
hodi|přes h|ovuno pod|ohu. Ze s|upkyse uŤvořilopodobo písmene- prunípísmenojméno
nosŤÓvojícího.
Hospodóřvybrolj2ořechŮciořodyopost,upnějeroŽouskol'KolikÓtýořechbý*oŽený,ŤolikÓtýměsíc budezlý'
V tuŤojedinou noc v roce domócí zvířotohovoříspo|uřečílidem srozumite|nouo ohlošujívěci přBtío osld lidÍv
novémroce' Kdo z domÓcích vešels koločemo pŮlnoci do chlévo,vyslechlsico bude '., .
večernedÓvo|y dÓrkytok, jok Ťoznóme dnes' ploÍilo,Že kdo nikoho neobdoruje, do roko o
Ačkolivse no Štěaný
do dne pňjdeno mizinu.
V někŤeých krojbh pleŤ|oděvčaŤono Štoonp
den věnečky z prouŤí
o večerje m|ÓdeŽ Wttozovolo na hrušku'
Komu zŮstolvěneček viseÍvysoko ve věfubh, Ťěšilse, Že bude bohot.ý'Komu všokvěneček spod| no zem' měl
jiďoŤu,
Žeten rokzŮďone chudý.
rnš|sidÓvoli lidédo ústkousgkčesneku,oby je cestou čertneodnes|.
Před odchodem no pú|noční

proce o uvořeníobědo nikdo nesrně|.oni sféb|o
BoŽíHod: se s|ovíjoko nejvělšísvotek v roce. Kromě nejnuŤnější
kňŽempřetoŽt.'Tenden senikomuzdomu nic nepújčujeoninevynÓší,obyseštěstínevynes|o'
Den sv' Štěpóno:v tomŤodnu se muse| míl hospodÓř dobře o hospodyně nebruče|ooni kd1žpřše| pozdě z
hospody o no wotkých nohÓch. Jen Ťokměl jistofu,Že se bude mÍldobře po celý rok'
Nový rok v tento den si hospodÓř dÓvol pozor,kdo prvnído slovení vejde' Býo . li Ťodívkonebo dílě, zoČolrok
dobře o bude šÍoďný.Musel - li někdo no cesÍu,řko|o se, Že bude mítcelý rok rozcestovóno. Pro všechno p|otilo,
jok no Nový rok.tok po ce|ýrok.Děti sidÓvoly pozor'oby se vyhnulyvýprosku.
R. D.
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i sPoLEcENsKA KRON|KA 2.pc*o|etírc*u
Zemře|i:
pan Jon č e cx o Vs K Ý Vese|icečp. 23
ve věku nedoŽiých 77 |et dne l9' četvence 1998
pon Fron|išekP A zo U T Vese|ice čp. ó0
ve věku 75 |et dne 20 |istopodul99B
-t*tt

,)<
Cest jejich pomóŤce !

Výročí:

l99B l'áoÍieo Mi|odov RY D t o V l Vese|ice čp.47
.

se doŽívojí"45|eŤspo|ečného ŽivoŤo

Blohopře-iemeI

Zivo|nÍiub|bum:
12.8.l99B
FrontišekPAŽot'T
75 |eŤ lčp. óo /
.|3.10,1998
nfuÍigKoDR|KovÁ
70leŤ
:
25.12.1998 t"i[},.lše
Po|(oRNÁ
70 |et
njkÍioTAuCH}|MANoVÁ' ó0 leŤ
25. Lt998
r . t 0 . t 9 9 B Josd P OLAK
55let
3 . 1 r . t 9 9 8 Fran||šekBUCEK
55 |et
25. 8.1998 FrcrrtišekPAŽoW
5o let lčp,52/
2 2 . 1 . | . r 9 9 8 Povel CIDUNA
45let
17. 7.1q98 lng. }|ano PUNčíKOVÁ
40leŤ
2 2 . 1 1 . 1 9 9 8 Juro| HEGED{IS
40leŤ
20.10.1998 Rodek JAtrUBEC
25let
18.10.'1998 V|od|rrďrBUPDA
15 |et
BLAHoPŘEJEMEl
Poděkovóní:
Děkuji cestou Vese|ického4crovodoje obecnímu zosfupiŤels|vu,
Sboru pro občonskézÓležŤosŤi.
sp<rluobčonúm
o komorÓdŮm zo projevenÓ b|ohopřÓnÍk m,firrpodesoŤýmnorozeninÓm'
FronŤišek
PoŽout čo'52

VzpomÍnko:
9' řlno l998 to býo deset |eŤ,
co zemře|pon Lodis|ovŠotc z Vesg|ice.
Vzpomínojí
Zdeno ŠobovÓ,děti o jejichrodiny.

Do Vese|ického zprovodoje přispě|i:
Omluvo:
Ve Zprovodoii ěís|o|3
nebylcr pro výpodek jenoho řÓdku v Ťiskórněweřejněno osm přispÍvojících'Pro1o je zveřejňujeme
dodotečně.Jsouto;
R' Č<lchovskÓ,
Kťřovi,A.HnÓŤovÓ.Z.ŠolcovÓ,D. Hekerle,V'NeufusovÓ,V.Bohos|ovoA.ŠimonovÓ.
Do Zprovodo|e ěís|o14 pňspěli:
D' DvorskÓ,A. Brodskc'J' PoŽout,V. NeufušovÓ,J. SŤódnk. K. SpÓro, V. Bohuslov.ing' M. Holomo, L.
HnÓtovó,J. Rýdl'P' Cid|inom|.,Jonsoý,
PokornÓ,P'Cídlino.J.DrohorÓdovó,M' MoŤějkovÓ'Korbonovi.A.
F.PoŽoutčp.52,M. NiŤschovó,J.Cidiinovó,Z' Solcovó,A. SmonovÓ' F.PoŽouŤml'čp.52,J.CidlinovÓ sŤ.o
J' FlekovÓ.
Děkujeme |!i
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Veselickýzprovodoj r'ydÓvó redokčnírodo obce Vese|ice:
RudolÍDufek, ing' JoseÍDoškÓř.Josef PoŽoÚ. FrontišekPoŽout a Morce|o Šořenkovó.
VychÓzídvokrÓŤ ročně'
Prosíme.obyste přÍpodnénóvrhy, pňpomínkyo příspěvkyodresovo|i
ro poní Morce|u ŠofrÓnkovou'Veselice čp' 8'

