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: SLOYO STAROSW OBCE:
VóŽeníobčoné!
obecnízoslupitelďvo leŤos končísvo|e čtyř|eté funkčníobdobí. Prostřednicfuít"n Veselického zprovodoje

VÓs chcí pozdroút o seznÓmit s Ťím . jok se nóm podoňlo sp|nit zÓleŽitoďi obce.
Mnoho čosu by|o věnovÓno no uskuŤečnění r,n,7stovby obecního vodovodu. V součosné době noše úsilí

je omezovÓno skutečnoďí, Že nenímoŽné vyhlosiÍ ochronné pÓsmo vodniho zdroje.
Pvořod'ýrn Úko|em bylo ukončení obecní sklÓdky komunÓlního odpodu' To se nÓm podoři|o sp|nit i s

čÓstečnou řekulŤivocí pozemku. DÓ|e jsme zobezpečili nÓkup popelnic o uzovře|i smlowu s firmou COMPAG
s.r.o' MlodÓ Boles|ov o odvozu komunÓlniho odpodu z obce no okresnísklÓdku v prosŤoru BenÓtky nod Jizerou.
TenŤo odvoz stÓ|e trvó. V součosné době firmo CoMPAG s.r.o. uzovřenrou smlouw chce Wpovědět o v
nÓvoznoďinqusŤonovenízókonoč. l25sb./podleS l0/,siďonowjenovépodmínkyprojejídolšíplnění'

DÓ|e v |etošním roce býo dokončeno oprovo hřlcitovní zdí' V součosné době se jednÓ se stovební firmou
o provedení zÓmkové d|oŽby no ceďu u hibitovo o poloŽení rour do přkopú u vjezdu no hilciŤov,

Podořilo se nÓm zobezpečiŤ doprovu občonŮ do zoměsÍnÓnío děŤído škol s vyuŽŤím mo|ého ouŤobusu
firmy MĚDoMA' Toto doprovo je provozovÓno téměř bez prob|émŮ. okesní Úřod / odbor doprovy / nóm do
konce roku l 99B poskytuje dotoci v čÓďce 030 Kč no l .- Kč nók|odÚ.

No dobré úrovnije v obci zojišÍovÓno zÓsobovÓní poŤroúnomi o provoz vese|ické hospŮdky.
V |etošním roce býo v nošíobci uspořÓdÓno os|ovo n 1ffi |et hosičského sboru Veselice r<, spo|u se soutěŽí

hosičskýchsborÚ22'okrsku.TímŤochcipoděkovothosiČŮmiobčonŮm,kŤeří senopřípro'rěŤěcl.rtooslovpodile|i'. DÓle děkuji redokčnÍ rocjě n.ršeho .Vese|ického zprovodoje zc peč|ivou o poctivou prÓci př jeho
zprocovÓvÓnÍ.

Zóvěrem mi dovo|te, obych poděkovo| členÚnr obecního zosÍupiŤe|stvo. Sboru pro občon*é zÓleŽtosti
o všem občonŮm, kteří pfi|oŽi|i pornocnou ruku k prÓci' ktero se v obci vykono|o '

Přeji VÓ rn všem př[ emné proŽří nodchozejíc -tch vÓnočnÍch wÓtku
o pevné zdrovÍ, spokojenoď o mnoho pohody do nového roku l 999.

slorosŤo:
Mirostov PoŽout

. Nové podrnínky odvoa.r lcomuno|niho odpodu z noší obce:
Dne 23. řfno l998 obárŽel obecní Úřod Vcse|ice dopís íirmy COMPAG s.r.o. M|odÓ Bo|es|ov' V něm toto Íirrno

V nÓVcznosÍi no ustonovení zÓkono čís' l25 Sb. o odpodech, / 5l0 /, uvÓdí podmínky zo nichŽ !L= ocnotno v pňštím roce
píovÓdět o.3vcrz komunÓ|ního odpodu z noší obce'

Pro inÍormociobčonŮobce / choluplřŮ o chďořŮ ykoÍosÍru nďíobce /,ie uvldímev plnémméní:
|. odvoz 110 litrových nÓdob by bý pror,oděn pouze u pope|nic oznočených kupÓny s celoroční
plotnostÍ. Tyto kupóny zojiďí Írmo CoMPAG s'r'o.
2. obecní úřod Vese|ice zojisŤí evicjenci o prodejŤěchto kupÓnŮ občonŮm - mojiŤe|Ům nemoviŤoďí v

r koŤosŤru obce, Tímto zpŮsobem by moh| obecní Úřod kontro|ovoŤ účost občonŮ no odpocovém
hospodÓřďví obce o dodrŽovóní vyhlÓšky vrydoné obecním úřodem pro obicsŤ odpodoveho hos-
podÓřství.
3' Ceno.zo l kupónncrokje98o,-Kč lt j..l8,84 Kčzo l svoz+5%DPFi/pňodvozu l xzoŤriden.

Cenozo 1 kupónrrorokje7B0,-Kč/tj.30,00Kčzo l svoz+5%DPH/pňocivozu ] xzo ]4dní
4. odvoz nÓdob l l 00 |it' / konŤejnerŮ / od nemoviŤostí v mojetku obce:

Ceno l 8o.- Kč zo l svoz + 5% DPH při četnosti odvozu l x zg Ťýden'
Ceno 195.- KČzo l svoz +5% DPH při četnosŤi odryozu ] x za ]4 dní.

Vzh|edem k zÓvoŽnosÍiŤohoŤo prob|ému prosíme o projednÓníŤéŤo nobídky v orgÓnech obce o Voše vyjÓdření
v termÍnu do 20. |iďopodu 1998' V přípodě Vošeho souhlosu VÓm zoš|eme nÓwh dodďku smloulry' Pokud
nebudeŤe souh|osiŤ, jsme nucenidosovodnísm|ouvu vypověděŤ, nebof součosnýstovveVošíobcijevrozporu s
us|anovenírn s l 0, odď' l' o 3. zÓkono čís. l 25/l 997 Sb'
obecnízostupiŤelsfuo dne 2. l l ' l99B odpovědně projednolo ŤenŤo problém' KonstoŤovolo, Že řodo obyvote|Ů
obce,choŤořŮ icho|upÓřŮ nep|nilo uslonovenízÓkono čís' l25197 Sb. oodpcdech' NÓdcbyno odpod kodvozu
no okesní sklódky býy lryuŽívony minimÓ|ně o někdy nebyly vŮbec VytJžÍy. DochÓze|o k odk|ÓdÓnÍ odpodu no
černé sk|Ódky, nebo k jeho odvozu cholupÓň o chotoň do pope|nic v míďě bydlišŤě' To je všok V rozporu s
usŤonovením s 

.|0 
o zókono 125/97 Sb. Ten zokozuje tokovýŤo odvozmirno obec o stonovuje' Že odpod musí b.řt

|ikvidovÓn v místě, kde vznik| / Ť.j. no obecnÍ sklÓ dce l , Pokud toŤo v obci není, musí b.it odvóŽen no stonovenou
sklÓdku pod|e smlouvy uzovřené obecnít.rr úřodem,
Pokud by nošeobec neměo pro rok 1999 uzovřenou smlouvu no odvoz komunÓ|nÍho odpodu, vystovilo by se
nebezpeěí ve|kého Íinončního posŤihu pro ne$nění ustonovení zokono čís. l25ll997 Sb' o odpodech S l0'
FinončnÍsonkcise obec nemŮŽe uyďovovď, Proto se obecnízostupiÍelsřvo usnes|o, že uzcvře dodotek smlouw
o odvozu komunÓlniho odpodu s firmou COMPAG s'r.o. MlodÓ Boles|ov pro 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: Pňspět Čósfkou 3.l9,- KČ no zoploceníroČního poušÓlu zo odvozodpodu.
Ato no koŽdé číslo popisné v koŤostru nošíobce.
Věříme,ŽetÍmtořešenímnopomúŽemetomu,obYobčonép|něvyuŽívolizokoupenýchpopelnic kesvozuvznik|éhoodpodu.
obecní úřod bude od pRšŤího roku dG|edně sbdovot dodrŽovÓní odvozu komunÓlnňo odpodu z obce o Íinončně
posÍ|hovot nep|něnízÓkono ČÍi' 125/97 sb.. 510'
Zeiméno černé sk|Ódky nebu<lou ÍoiotovÓny. ob6cnízostupltels|vo



VoLBY Do PARLAMENTI.| ČrsrÉ REPUBLIKY:
Jok isrne volili no VESEilCI:

Vo|by proběh|y ve dnech l9. o 20' červno ]99B ve vo|ební mÍstnoďiv budově obecniho Úřodu. Do
vo|ebních seznomŮ býo zopsÓno ce|kern 88 volčŮ Í zlaha ó no vo|ičský prŮkoz /. Voleb se zúčosŤnilo 85
voličŮ'
Počet p|otných hlosŮ by| 82,t.j,9ó5%.

Výsledky vo|eb:
Politické strony:
KDU ČsL
NezÓúslí

: ODS.. ČssD

Počty hlosŮ:.,

4
il
26

Procento:
8.54 %
4,BB%
1qA1%
31,71%
24,39%
7.32%
ó ,1o%
3.óó %

VOLBY Do oBEcN ||{o řASTUPITELSTV'{:
Vb|by proběh|y ve dnechl3. á rJ' risropoou tqqg' v obci bylo zopsono 83 vo|iČÚ. Voleb se zúčostni|o ó8
občonŮ, t,j, 8n", No obecní kondidilce býo uveřejněno 9 kondidÓtů l všichni kondidovolijoko nezÓvislí /.

Výsledek vo|eb bý nÓsledující:
. l. Morcelo šofrÓnkove ó3 hlcsŮ

KsČM n
sPR. RsČ ó
Unie svobody 5
DŮchodcizo ŽvoŤní-iistoty 3

2. Miroslov PoŽout
3. Frontišek PoŽout
4' Mi|oslov fulíř
5. PovelCidlino
ó' Frontišek Bucek
7' Mortin KodeřÓbek
B. JoseÍ Řýdl
9' Miroslov Ďoubolík

ó2 h|osu
ó2 hlosu
49 hlosŮ
49 hlosu
47 hlosr.r
47 hlosŮ
41 hlosŮ
34 hlozu

Do obecní}ro zoďupitelstvo býo zvo|enc sedm kondidďŮ,lďeŤzÍskoli1e1*ssipočeŤ hlosŮ.

Obecní úřed ŤouŤo cestou děkuje ČlenŮm vo|ební komise zo jejich odpovědnou prÓci c součosně
děkuje rovněŽ vo|ičŮm, Heří svou vysokou účos|.í do|i nejevo, Že děnív noší zemi o v obci jim není
lhosŤejné' RD .

i '. osmdesďé výroČí vzniku Ceskoslovenské repub|iky
JednÍm z vlpnomných mezníkŮ v ŽvoŤě nošeho nirodo je rok l9lB' Rok vzniku Československé repub|iky.

somostoŤného spo|ečného sŤÓŤu CechŮ o SovÓloj ' Po sio|eŤích cizí nodvlÓdy si lid vydoby| svébýnost o
somosf otnoď, odstroni| sociÓ|nío nÓrodnostn í úŤisk.

Cesto k somoďoŤnosti Českos|ovensko je spojeno s prvnÍ.n československým pre$dentem T' G. Mosorykem.
Ten se postovilzo ideu somosŤotného stÓtu, Íormovo|zohroniční po|itické orgÓny o přesvědčil o spróvnosti svých
ci|Ů řodu vlÓd zÓpodních zemí' VŤomŤoŤěžkém zÓposezo obnoveníwrchovonosti nošístÓtnoďia vymoněníse z
R<rkousko - Uherského ponství mě| nesporně mimořÓdnou úlohu.

Do|ší rozvoj Českos|ovenské stÓtnoďi bý přerušen hit|erovskou okupocí o ťÍzenírn proŤekŤorotu Čechy c
Morovo' Po poróŽce nocistického Německo ve druhé světové vÓlce býo opět obnoveno Če*oslovenskó
republiko ' No jejím obnovení mě| ve|ký podí| druhý československý presidenŤ Dr. Eduord Beneš,

Pozdějším rozdě|enÍm Českos|ovensko no dvě somoďotné republiky - Českou o Slovenskou se nop|ni|o tuŽbo
slovenskélro nÓrodo no sebeurěení.

Výs|edky up|ynu|ých osmi desetileŤí nÓš nÓrod oprovňují dívď se do budoucnosti s optimismem, hrdě o bez
komp|exŮ.

os|ovy stoletého rr,ýločí zo|oŽenÍ hosiěského sboru obce Vese|ice 
J. D.

HosiČský sbor Vese|ice se no oslovy stoletého výročí zo|oŽení přprovi| odpovědně. Bylo pozuÓno l0 hosiČsloich sboru,
notištěny o rozes|Óny pozuÓnky, orgonizovÓny nÓcviky poŽÓrnbh druŽsiev c včos uproven proslor pro soutěŽe'
Ve|miklodnějeŤřebo hodnoŤit.Že se vese|ickému sboru podofilo secvičit poŽÓrnÍdruŽsivo Žen.

Svohý PeŤr byl k Ve-selÓkŮm hodný o odměnil je krÓsným, s|unným počosím' Po celou dobu vyhrÓvo|o
dechovó hudbo z Liboně o večer ve vese|ické hospŮdce hrÓ| k tonci soubor BASY z Jičíno. buŤěŽe zohÓji|
projevem k účostnkŮm oslov sřorosio 22. oksku pon JiříSvÓrovský' PfivÍtol hosičskÓ druŽďvo o popřÓ|jim hodně
úspěchŮ v soutěŽích' Progrom zopočo| oh|ÓšenÍ.rr poŽÓru o ukÓzkou rych|ého zÓsohu poŽÓrnřro druŽsfuo s
vyuŽitím moderní techniky' ohnisko poŽóru býo rych|e zlikvidovÓno pomocÍ vodní pušky. Ukózku proved|
hosičský zóchronný sbor z M|odé Boles|ovi.



V|ostní soutěŽe poŽórních druŽstev byly dobře orgonizovÓny' Uskutečnily se v hezkém proďředí u choŤové
osody pod |esem KřiŽÓnek'

ZúčosŤnilo se jiich osm poŽÓrních druŽsŤevmuŽťto dvě poŽÓrnídruŽsfuo Žen.
občerďvení zobezpečovolo ponÍ Ludmilo Buckovó zo pomocí č|enŮ

pňprovovo| pon Josef Rýdl o prodÓvolo poní Morie HoÍmonovÓ.
své rodiny. KlobÓsky v udírně

Výs|edky sotttěŽe poŽorních druŽslev rntEŮ:
5. PoŽÓrní druŽsÍvo Vesdice
ó' PoŽÓrnídruŽstvo Řitonice l|
7' PoŽÓrní druŽstvo Ujkoúce
8. PoŽórní druŽstvo Prodošice

Výs|edky sou|ěŽe poŽamích cřttŽs|ov Žen:

l . PoŽÓrní druŽďvo Řtonice
2. PoŽÓrní druŽsfuo Ledce
3. PoŽÓrní druŽstvo Robokov
4. PoŽórní druŽstvo Skyšice

l . PoŽÓrnídruŽstvo Řtonice
2' PoŽÓrní družstvo Veselice

VyuŽívóme Veselického zprovodoje k inÍormovonoďi všech, kteříse Ťěchto oslov nemohlizÚčosŤnit. ZÓroveň
děkujeme členŮm poŽórniho druŽstvo muŽŮ o Žen z Veseli Ce za dobrou reprezenŤoci hosičského sboru. Zv|óšŤě je
Ťřebo ocenit obětovou prÓci veliŤele hoďčského sboru Frontiško Bucko o Miros|cvo PoŽouŤo při přÍprově o
orgonizačním zobezpečenÍ. os|ovy sŤo|eŤého.ayročízoloŽeníhoďčského sboru se vydořilyo pfispěly k dobrému
hodnocenínošíobce.

R. D.

KULTURNI PAMATKY V OKOLI NASI OBCE
l .,, ř^ť+ |
/  u .  v v w r  /

STARĚ HRADY:
Byly puvodně gotickým hrodem ArnošŤo ze STARÉ, vystověny kolem po|oviny 14. s.o|etí' V létech l57l . 73
byl hrod přestověn v renezončnízÓmek s předhrodím. Kolem roku l842 byl v severním Ťroklu zÓmku zřÍzen
pivovor. No prvním nÓdvořÍ před zómkem bývo| hrodní koďe|' V|osiní zomek je renezonční, čtyřkřídlý,
dvoupotroýkolemstředniho nÓďvoÍ, |'JvniŤřzÓmkuno schodišřijsou puvodnírehezončÍporřÓlydo rcÍer,
v sÓlech jsou ďoré krby o zby.rky molovoné groŤeskové vyzdoby' V zohrodě zo zÓmkem se nochÓzí
frogmenty košny z konce l Ó. sŤo|etí.
ZÓmecký kosŤe|sv. Jono Krtite|e. je goÍickýz po|oMny l4' stoleŤí. Zoízeníjevyjúrrečně pozcině renezonční
o roně borokní z období ko|em roku ió0C. Hlovní o|ŤÓř je pozdně renezončníz roku 15B2, poriÓlow'
Uproďřed je relieÍ kř|u Krisiovo, po ďronÓch sochy sv. PeŤro o Poýo. Boční oltóře jsou s|oupové,
renezončníz doby kolern roku ]ó00. KozoŤe|no je ze ŤřeŤiho ěhrrt|etí l7. sŤoletÍ. V koďele jsou zozděny tři
renezonční nóhrobnky se znoky Pruskových z roku ] 584'

tBÁŇ:
Jezde koďe|sv. Ducho, gotický ze-l4' sioletí, přestověný no boroknív roce l753. zoř|zeníje boroknízroku
l75.5. No hlovnírrr oltÓfi je borokníobroz' Hffcitovníkople je pseudoborokníz roku lg]4' Sochy u kostelo sv'
Josefo no vysokém podďovcijsou z roku ] 7B3, sv' Jono Nepomuckého z roku 1740. sloup se sochou sv'
PonnyMoriezroku 1738.
No nÓměstí je pomnk Mistro }ono Huso z roku 1u25 /dle nÓvrhu L. Šo|omounq/, pomnk Kor|o Hov|Íčko
Borovského z roku ] 9@. ve škole je bus|o J. Emlero z roku 19lo. V muzeu se nachÓzí dřevěnó socho sv'
Dominiko z roku 1 7@ o /cytky boroknívyzdoby z pŮvodní|ro kosŤelo v osenicích z roku ] 730'

DĚtENIcE:
ZÓmek v Dětenicích by| přestověn z renezonční tvze v letech 1762. ó5 ve slohu pozdně boroknírrr o
oproven v roce l B78. V přÍzemí zómku je zozděno desko z puvodní tvze pochÓzející z doby před rokem
l ó00 o druhó z roku 1881 ' V zÓmeckém porku je řodo soch z konce 

.|9. 
sioletí. Před zÓmkem je košno se

sousoším KenŤouro s nymfou z období kolem roku ] Bóo, socho w' orrdřeje z roku l720' w' Borbory z roku
1719 | oprovenó V roce 177a I '
Kople sv' Jono Nepomuckého je postoveno v pseudogtotickém s.|ohu v roce 1BBl. Je postoveno nod
sochou sv. Jono Nepomuckého z roku l 7l l o sochou Boleďné Ponny Morie z l B' st.oleŤí'
Při silnici z DěŤenic k osenicím se nochÓzí pomn k s obrozem SolvlŤoro Chrudimského z roku ] 71 3'

OSENICE:
obec zdobíkoďe| NorozeníPonny Morie postovený v }etech lBó4 - ó4. Je pseudos|ohový se zořzením
součosn.ým se ďovbou o borokními dop|ňky ze ďorého kostelo ze 

.|3' 
sto|ďí' Po stranóch vchodu jsou

komenné borokní sochy w' Josefo o Ponny Morie z období kolem roku ] 720' Foro s monsordou je z roku
l79Ó. Ve hřbiŤovnízdi storého hř|ciŤovo jsou nÓhrobnky z leŤ 1573 o 157ó. No novém hňciŤově je kop|e w.
AnnY zroku l 855o nÓhrobnkz roku l 573'
Sýpko jeboroknízroku l720-jednopďrcrvÓ. 

t n



Povídóní o |esu KřiŽónek
V lese mezi obcemi Veselice, ZeÍenskÓ Lhoto o Vlčí Po|e stÓvoÍo obec KňŽÓnky' Ťvrz KEenec o kos|e|k zosvěcenÝ
.No|ezeníSvotého křře'' od nÓzvutohoto koste|ko bý odvozen nÓzevleso: KřiŽÓnek'
V létech ko|em roku ]7lo bý koste|il< jiŽ pusty. Z bohosluŽebnho invenŤÓře zde a]ďÓvo| pouze anonek. Ale
obwoŤelé Ze|enské Lhoty o sousedních obcÍ k němu lnu|í se zv|Óštní vytrv<r|ostí' Konoly se Ťu nejen pouŤi, ole
Zelenštítu od nepoměti pochovóvo|íwé neboŽtky' ZelenskÓ Lhoto potřilo Íorou do UbÓně. UbÓňský ÍarÓřSŤe|lo
/ osi Froncouz / tento trodiční ku|t ve|mi ÍěŽce ned' Zglenští si ďěŽovo|i, Že |ibóňský foróř od nich ŽÓ'dó neslýchoné
pop|oŤky. Až jeden zlotý od křfu o tři oŽ čtyři z|oŤé od svotby' K pohřcu nebo křtu forÓř uyŽodovol odvoz dvěmo
pÓrykoní.
o pouti u koste|ku No|ezení Svotého KřrŽe zde došlo ke sběhu |idí o rvočce. Pň té |ibÓňský Íoróř zkrvoúl dvo
zelenské poddoné, o|e sÓm ně}okou ronu utrŽi|' Ze|enštísistěžovo|imimo jinéŤcké no to, že jim ÍorÓřnodÓvol do
luferÓnských psŮ.
B'/t nekgŤolkem bylo Ťenkrď pod|e zÓkonu zemských zločinem' Počo|o vyšeŤřovÓní.., . Koýelk v lese KřŽÓnek
radorovo| oŽ do roku l 71 9. V tomŤo roku v květnové noci proved| |ibÓňský Íoróř svŮj Úmys| o s pomocÍ pochopu
Šit<ovského úřo du koďelík pobofi |.
KrutÍm rozkozŮrn proŽské konzistoře doved|o če|iŤ Be|gičonko mark'ýzc z Weďer|oo. Bvkr vdovou po hroběÍi
FronŤišku JoseŤu Černínovi, mojiielikosl'eckého ponsfuío obryoŤe|Ů Ze|enské LhoŤy sezoďa|o.
VyuŽito pro menÚ z Kn ihy o Koďi od proÍescro Josefo Pekoře.
Poznómko:

Historie kostelka v |ese KřrŽÓnek dok|Ódo, jok h|uboké koŤeny v nošem kroji máo vír.o Če*obroŤrskÓ o jok
dlouho noši předkové dokÓzolibojovoŤzo svojivíru o rrzdorovoŤtehde$ímu ÚŤ|oku inkvizice'

Dnes nom tyto udólosti připomínojí pouze rozvo|iny zorostlé Ťrévou, ďlě prostaré tí1ry
chraněné stóŤem o dřevěný křiŽ.

BudeŤe - li mít volný čos' zojděŤe se podÍvoŤ do Ťěchto pcmiŤných míst v KfiŽÓnku, kde v l ó' ýo|eÍí byďi|i:  - . . ,uesTr oroTlt.
. tT l=-t . !  - t rÍ -  - -J .P-
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EbktÍiÍikoce VEsEtlcE: l ooecníkron|ko rypróvípo 7obrech l

Joké býo Wbovenívese|ických domicnoďío hospodóřsfuív gvních deseŤíleŤích nošehosŤoieŤí ...'.?
Veselické přtbytky osvět|ovo|y petro|ejové lompy. HospodÓřské stoje / mlÓŤičky, řezočky l - pokud je lidé v

cho|upoch mě|i k dispozici, býy pohÓněny bud robusŤním, jednoduch.ýrn benzínouýrn molorem. nebo
Žentourem' Pro vysvěŤlení: Ženfour by| ďroj' kcle ozubené ko|o by|o spoJeno s voJí Ťóhlem o měnilo pomocí
převodu tořrou silu dobyfko v točivý pohyb roztÓčejÍcí sŤroj' Koňdci nebo krovský poŤoh pfipřoŽený k voji po
celou dobu procovniho výkonu kroužl kolem Žentouru. Býo to zrročně únowé pro dobý.ek i |idi.
Změno nosŤo|o V roce l928. Toho roku, zo storoďovÓnÍ pono FronŤiško Motouško' býo ustoveno eleictrifikoční
druŽstvo. jeho předsedou se sŤol - kdo jiný neŽ ďorosto Frontišek MoŤoušek. Čteny ďuŽstvo se stoli mojiŤelé
used|osŤí, do nichŽ mělo btit e|ektřno zovedenc' Nejprve bylo no pozemku JoseÍo PoŽouŤo l čp. 15 / posŤoveno
trcnsformoční stonice. PoŤé nÓs|edovolo ýstovbo rozvodné sÍlě po vesnici. ZočoŤkem zÓfr roku 1ý28 by|o
dokonč eno in ďo loce domovních přÍpojek c ins{o|ovÓno veřejné owěŤ| ení obce'

NÓk|ody:
zřízeníŤronsformočnÍstonice 32'990'- Kč
vistovbo rozvodnésÍfě
domovnípřílmjky

44.0l0,-Kč
25.399,-Kč

veÍ.ejnéoqyěttgnÍobge ?.857,:Kč
ce|kem l{F.22ó'.Kě

ToŤo čÓstko se zejméno mlodším ěŤenÓřŮm bude zdÓt neuvěňŤelně nÍzko, ole pororrnejŤe: Ťehdejší ce|odenní
mzdo vzemědě|st.ví se pohybovolo ko|em l 0'- Kč'
E|eHřino neby|o V roce ] 92B zovedeno do vŠech domÓcností v obci' V některych domech no LhotkÓch o toké u
obchodnko Veise se nodÓle svÍti|o petrolejkomi' I kd}Ž odběr elektrického proudu acočctrku nebyl vysoký.
e|ekfřino zrněnilo ŽvoÍ v obci od zÓk|odu' HospodÓři posŤupně n<rkoupi|i nové yýkonnější ďroje. M|otiČky s
čiďěním obi|í' řezočky o okruŽní pily. objevi|y se prunívodÓrny s r'ozvodem vocý do ouŤomďických nopóječek
pro dobytek.
Podle pomětnkŮ v|ostni|o no Vese|ici první rodiopňjímoč / Ťehdy primitivní krysto|ku / roding Hornovo čp' 37 o
rodino Poštovo / nynÍ Cid|inovi čp. 40 l' Zovedení elektřiny umoŽni|o mojetnějšÍm občonům nókup
elektronkových rodiopřijírnočŮ' Pnrní rodio vyhrÓvolo u MďouškŮ, &odských o MocŮ' Postupně si rnoderněiší
rodiopfijÍmoče zokoupi|i FronŤišek Tomso o JoseÍ Srb' E|ektřino q/tvoň|o podmÍnky pro rozšření vesnické
informovonoďi o dění ve wětě. Rodiové vysí|Óní obohotilo posuchoČe o moŽnoďi poslouchď publicistícké
progromy o kvolitníhudbu. NopřÍk|od reportÓž z pohř|cu presidenio T' G. Mcsoryko posloucho|o u oŤevřených
oken z rodiopňjímoČÚ snod polovino vesnbe. Dnes proŤo mŮžerne hrdě konstoŤovoŤ, Že noše vesničko Vese|ice
se svými 25o obyvoteli ve Ťřcót'ich |eŤech nezoostÓvokr zc světovým vývojem - spiše noopk '

J. P.



Vónoční zvyky nošich pŤedku

PoníEvo PÓnkovÓ z M|odé Bo|es|ovije v krďké publikoci zveřejnilo ve dnech 29. -30. l l . o
6, - 7, 12, 1997 no své výďově v zómku HumprechŤ' Výstovo mě|o nózev 'VÓnoce bez
poŽÓŤko, o|es |óskou. oneb: . Lýkovýwět Evy Pónkové''

S jejím souhlosem je zueřejňujerne v noše.m Zprovodoji.
VANocE . neikrósněiší svótky roku.

Toké si powdechneŤe, moŽnÓ kdysi, o|e dnes? peněz mÓlo o s čosem je to ješŤě horšÍ. Že zrnlzelo mnoho krÓsných
aryku z dob snod ještě pohonských nÓs zose oŽ Ťo k moc netrÓ pí.
UŽ v roce l919 si poďesk| m|odobo|eslovský ško|níinspektor Korel Sellner: ProkŤickÓ střtz|ivÓ dobo nynějšísrněje se
pověrÓm o ubl.;í krósnou prcesii b'ývo|ého svÓŤku zimního Slunovrďu. Dky kníŽkóm poní Morie KubÓtové, její
mominkyAmÓlie KuŤinové o Korla Sel|nero nÓm poníPÓnkovÓ některÓ zvyky nobíci|o'
Vánoční hvězdq, kŤerÓ se dodnes wnÓší nod jes|ičkomi no celém světě' by|o poprvé nomo|ovÓno iŤo|ským
mo|í7em Giotto Difondonern pod|e v|osiního zoŽitkuz předchoziho léto roku l30l. Vidě|Ťehdy Ho||eyovu kometu
o zokomponovol ji do obrozu s ŤřÍkrÓlovou scénou no ďěně kople v Podově'
Sv' Borboro: V předvečer wÓtku sv'. Borbory si koŽdý č|en rodiny no větvičku / buď trnkovou, višňovou nebo
hruškovou / opotrně no|epi| |íďek popít'u s přÓním. Věfuičky vsodili do kvěŤinÓče zemí nop|něného, kteý cio|i do
sk|epo' Věfuičky pok dennězo|évo|i' Zozeleno|o -11sevětviČkc došŤědrého dne, přÓnísevyplnilo'
Sv. Mikulóš: v českých zerních chodil v předveČer svÓŤku sv. Mikuloše v doprovodu s čertem o ondě|em' V
rodinÓch, kom nepřiš|i' dÓvo|y si děti zo okno punčochu nebo olespoň to|íř. RÓno tom nochÓze|ijob|ko, sušené
šveďky' křÉo|y, molé o ve|ké ořechy. čerŤo ze sušeného ovoce o pod' Zobivé děŤi pok v punčoše nošy uh|í o
brombory,
A pok uŽ se všechno pňprovo.,x]lo no vónoce' Byi - !i v blÍzkém městě v prosincijorrnoťx, nokoupi|o se Ťom všeho
no zimu o hned i poŤřebné drobnosŤi k vónocŮm' Hospodyně se stcroly, oby potřebné věcirlo ko|Óče o jini jídlo
včos opotřily' No ŠŤědry večer nesmělo ničeho chyběti, byÍ by se zo to jindy Ťřebo h|odcvěŤi muse|o' HojnosŤ jídel
zojišÍovo|o hojnoď všeho v přištím roce'
Před svÓŤkysesvěŤnice vybili|o' vroubených svěŤnicích seŤrÓmyidřevěné ďěnyrrydrh|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 sŤole po ce|ou dobu vónoc. KoŽdému. kco do sloveníve svÓtečních dnech přše|
se muse|o podoti, cby ten nevyneslz domu štěsŤí, připÓlenÓ vÓnočko předpovídolo nemoc, spo|eně kolÓče
oheň v domě. I hospodÓř bý rod, poved|y - li se vÓnočk.y' proŤoŽe pok se povede v přištím roce pšenice'
VsomýŠtědý densevšichni přesce|ý den postili' Nejen proŤo,oby no večervšechno jÍsŤimohli, olei proŤo.obyse
jim zJoŤé prosÓŤko ukÓzo|o' To jeden z rodiču . poušÍí zrcotkem prosóŤkc no siěnu. o druhý z rodiču dÓ
nepozorovoně pod }olíř peníz.
NezopomeňŤe poloŽŤ penÍz pod houbovec při večeř. obyďe mě|i celej rok bohotý mísy.
Dovečeromuseiobytvšechnouproveno'Večer zometoŤi.jisl.ýodchodštěsŤíznemenÓ'
S východem první hvězdy zočínÓ večeře'
Před večeří hospodóř rozkrojÍljob|ko no to|ik dÍ|ku, ko|ik býo u si-o|u sŤo|ovnkŮ, KoŽdý si snědi svuj kousek ve víře' Že
se Zos tok všichni zo rok sejdou. Joblko býo odedówro součÓstí všech obřodŮ, které máy zobezpečit štěstí o
zdroví'
Ke stolu bý pozuÓn koŽdý kdo bý v domě. Někdy byvo|o u sto|u jedno mísfo prÓzdné' o|e vše bylo uchystÓno pro
nepřÍtomného. i podilno ovoci, ŤotenkrÓŤ. kdyŽvroce někdo z rodiny umře|.
Během večeře se od ďolu neodchÓzí' Kdo o Štědrém večeru první vďone od sto|u . Ťen nejdřve pÚjde z domu
/syn no vojnu, dcero se vdó ..., /'
S|ovnoďní ubrus zusiÓvÓ no sto|e oa štooreno dne oŽ do Nového roku. A chléb no něm, oby nikdy no stole
nehcyběl o po ce|ý rok bylo poŽehnÓní v e ďovení'
Po večeři sk|idi|o se nÓdobí se s|.o|u o veškeré lcýky jíde| by|y peč|ivě sebrÓny' Hospodyně je zones|o sřomŮm,
oby hojně rodily. D<rlo kousek vónočky, pŮ| ořechu o polovinu job|ko sŤudni, oby to zdrovou vodu dóvo|o'
Hv-zdo|o - li me|uzino, hodi|o ji hrsf mouky no košičku'
Hospodóř jedno joblko příČně rozkrojil' oby zjisÍil' iek no tom bude ce|Ó rodino. Hvězdičko znomeno|o štěsŤí o
zdroví' křŽek nemoc o sforosti. Pok siještě koŽdý rozkroji| své job|ko' Hvězdičko znomeno|o d|ouhé Žtí, ukÓzo| . |i
se křÉek' potkolo ho v přištÍn roce nemoc. Druhé job|ko |oupo|i m|odí |idé tok, oby s|upko fuofilo nepřeŤrŽitou
penŤ|i' Tu pok |oupojící hodi| přes h|ovu no pod|ohu. Ze s|upky se uŤvořilo podobo písmene - pruní písmeno jméno
nosŤÓvojícího.
Hospodóřvybrolj2ořechŮciořodyopost,upnějeroŽouskol'KolikÓtýořechbý*oŽený,ŤolikÓtýměsíc budezlý'
V tuŤo jedinou noc v roce domócí zvířoto hovoří spo|u řečí lidem srozumite|nou o ohlošují věci přBtí o osld lidÍ v
novém roce' Kdo z domÓcích vešel s koločem o pŮlnoci do chlévo, vyslechl si co bude '. , .
Ačkoliv se no Štěaný večer nedÓvo|y dÓrkytok, jok Ťo znóme dnes' ploÍilo, Že kdo nikoho neobdoruje, do roko o
do dne pňjde no mizinu.
V někŤeých krojbh pleŤ|o děvčaŤo no Štoonp den věnečky z prouŤí o večer je m|ÓdeŽ Wttozovolo na hrušku'
Komu zŮstol věneček viseÍ vysoko ve věfubh, Ťěšil se, Že bude bohot.ý' Komu všok věneček spod| no zem' měl
jiďoŤu, Že ten rok zŮďone chudý.
Před odchodem no pú|noční rnš| si dÓvoli lidé do úst kousgk česneku, oby je cestou čert neodnes|.



BoŽí Hod: se s|oví joko nejvělší svotek v roce. Kromě nejnuŤnější proce o uvoření obědo nikdo nesrně| .oni sféb|o
kňŽem přetoŽt.' Ten den senikomu zdomu nic nepújčujeoninevynÓší,obyseštěstínevynes|o'
Den sv' Štěpóno: v tomŤo dnu se muse| míl hospodÓř dobře o hospodyně nebruče|o oni kd1ž přše| pozdě z
hospody o no wotkých nohÓch. Jen Ťok měl jistofu , Že se bude mÍl dobře po celý rok'
Nový rok v tento den si hospodÓř dÓvol pozor, kdo první do slovení vejde' Býo . li Ťo dívko nebo dílě, zoČol rok
dobře o bude šÍoďný. Musel - li někdo no cesÍu, řko|o se, Že bude mít celý rok rozcestovóno. Pro všechno p|otilo,
jok no Nový rok. tok po ce|ý rok. Děti si dÓvoly pozor' oby se vyhnuly výprosku.

R. D.

Zivo|nÍiub|bum:
12.8.l99B.|3.10,1998

25.12.1998
25. Lt998

r . t0 . t99B
3 .1 r . t998

25. 8.1998
22.1.| . r998
17. 7.1q98
22 .11 .1998
20.10.1998
18.10.'1998

i sPoLEcENsKA KRON|KA 2. pc*o|etírc*u |998
Zemře|i:

pan Jon č e cx o Vs K Ý Vese|ice čp. 23
ve věku nedoŽiých 77 |et dne l9' četvence 1998

- t * t t

pon Fron|išek P A zo U T Vese|ice čp. ó0
ve věku 75 |et dne 20 |istopodu l99B

,)<Cest jejich pomóŤce !

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

se doŽívojí"45 |eŤ spo|ečného ŽivoŤo
. Blohopře-ieme I

Frontišek PAŽot'T 75 |eŤ lčp. óo /
nfuÍig KoDR|KovÁ 70leŤ
t"i[},.lše Po|(oRNÁ : 70 |et
njkÍioTAuCH}|MANoVÁ'  ó0 leŤ
Josd P OLAK 55let
Fran||šek BUCEK 55 |et
Frcrrtišek PAŽoW 5o let lčp,52/
Povel CIDUNA 45let
lng. }|ano PUNčíKOVÁ 40leŤ
Juro| HEGED{IS 40leŤ
Rodek JAtrUBEC 25let
V|od|rrďr BUPDA 15 |et

BLAHoPŘEJEME l

Poděkovóní:
Děkuji cestou Vese|ického 4crovodoje obecnímu zosfupiŤels|vu, Sboru pro občonské zÓležŤosŤi.

sp<rluobčonúm o komorÓdŮm zo projevenÓ b|ohopřÓnÍk m,firr podesoŤým norozeninÓm'
FronŤišek PoŽout čo'52

VzpomÍnko:
9' řlno l998 to býo deset |eŤ, co zemře| pon Lodis|ov Šotc z Vesg|ice.

Vzpomínojí Zdeno ŠobovÓ, děti o jejich rodiny.



Do Vese|ického zprovodoje přispě|i:

Omluvo:
Ve Zprovodoii ěís|o |3

nebylcr pro výpodek jenoho řÓdku v Ťiskórně weřejněno 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|o 14 pňspěli:
D' DvorskÓ, A. Brodskc' J' PoŽout, V. NeufušovÓ, J. SŤódnk. K. SpÓro, V. Bohuslov. ing' M. Holomo, L.
PokornÓ,P' Cídlino.J. DrohorÓdovó,M' MoŤějkovÓ'Korbonovi.A. HnÓtovó,J. Rýdl' P' Cid|ino m|.,Jonsoý,
F. PoŽoutčp.52, M. NiŤschovó,J. Cidiinovó,Z' Solcovó,A. SmonovÓ' F. PoŽouŤml' čp.52,J. CidlinovÓ sŤ. o
J' FlekovÓ.

Děkujeme |!i

Ch ecní xas tuylitel.sÍr.o
t , t - . t ř

a, Te(ulRC|,l| ťaa.a &0'ťa. . , wrlaje
pre|x

.  ?  t . .u.s eyn sp 0 I t,ro Lt c an uwl

a čtewÍ řť*n Wselic|neho Ep Kluodfij e
příjewte pťožití w:noČu.ícit smthr a do noueho robl Iq99

hodně xdrauí, Štěsti spoÍzojenosti a ra.dosti !!!

Veselický zprovodoj r'ydÓvó redokční rodo obce Vese|ice:
RudolÍ Dufek, ing' JoseÍ DoškÓř. Josef PoŽoÚ. Frontišek PoŽout a Morce|o Šořenkovó.

VychÓzídvokrÓŤ ročně'
Prosíme. obyste přÍpodné nóvrhy, pňpomínky o příspěvky odresovo|i

ro poní Morce|u ŠofrÓnkovou' Veselice čp' 8'


