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Slovo starosty
VáŽení spo|uobčané !

Dovo|te mi' abych Vás seznámil s děním v naší obci za up|ynu|ých šest měsíců a s přijatým plánem prací v naší
obcipro období příštÍ.

Po |istopadových komunálních vo|bách v roce 1998 by| starostou v naší obci zvo|en Miroslav Pažout, zástupcem
starosty František Bucek, hospodářkou obce Marcela Safránková, zapisovate|em František Pažout m!., revizory účtů
Pavel Gidlina a Miroslav Bulíř, č|enem zastupite|sfua Martin Kadeřábek.

V jarních měsících |etošnÍho roku jsme zakoupili betonové roury a svépomocí by|o provedeno zatrubnění příkopu
před prostorem hřbitova. Plánujeme po|oŽení zámkové d|aŽby na cestu do hřbitova, která bude zabezpečována stavební
firmou.

Během měsíce června a července má být provedeno vyh|ášení ochranného pásma vodního zdroje pro p|ánovaný
obecní vodovod. Z ministerstva zemědě|ství ČR dostala naše obec přís|ib dotace ná výstavbu vodovodů na Vbse|ici. Pó
vyhlá.šení ochranného pásma bude nás|edovat výběrové řízení stavebních firem; určená firma by měla ještě v tomto roce
zahájit stavební práce na vodovodu.

obecní Úřad Vese|ice je v|astníkem menší části akcií Středočeská energetická a's. a Středočeská P|ynárenská
a.s', které získa| od Fondu národního majetku. obecní zastupite|stvo obdŽe|o nabídku na odkoupení těchto akcií. Po
zhodnocení zastupiteIstvo rozhodIo akcie prodatatím získat nema|ou finančníčástku do obecní pok|adny.

V minulém čísle vese|ického zpravodaje jste by|i informováni o uzavření nové sm|ouvy na odvoz odpadu z obce
firmou CoMPAG a.s. M|adá Bo|es|av. Bylo rozhodnuto, že obyvate|é naší obce s trva|ým byd|ištěm jsou povinni zakoupit si
roční paušá|ní známku na pope|nici. RovněŽ chataři a cha|upáři z katastru obce jsou povinni zakoupit si pý|e od firmy
Compag a.s. anebo si zakoupit roční paušálníznámku na popeInici.
Do dnešního dne si paušá|ní známku na poope|nici zakoupi|o pouze 23 domácností, a jen menší část chatařů a cha|upářů
zakoupi|a ige|itové pyt|e. Touto cestou chci poŽádat majitele domů, aby si paušá|ní známku na pope|nici pro rok 1999
urych|eně zakoupi|i. RovněŽ vyzývám chataře a cha|upáře, kteří dosud nemají zakoupeny ige|itové pytle od firmy Compag
a.s. pro rok 1999' aby sije zakoupili u paní Marce|y Safránkové čp. 8. Jsem přesvědčen, ŽeYám není |hostejné, kdyŽ někteří
spoluobčané vyhazujídomácíodpad na černé sk|ádky nebo ko|em byd|iště. Jak nás asi hodnotí |idé projíŽdějící naší obcí, a
podé| cestv katastru veseIicevidí pohozené igeIitové pýle s domácím odpadem.

ZávéremYámvšem chci poděkovatza důvěru, kterou jste nám daIi při komuná|ních vo|bách. obecnízastupitelstvo
se bude snaŽit splnit plánované úko|y i vznikající nep|ánované prob|émy v obci s největší odpovědností.

Přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost a hodně štěstí a Životních úspěchů.
Starosta obce Miros|av PaŽout

Národ se nevzda!

V |etošním roce je tomu 54 |et od s|avnostnÍho květnového povstání našeho |idu proti německým okupantům'
Květnové povstání by|o výrazem v|asteneckého cítění, touhy po svobodném Životě a odhod|ání řešit Životní potřeby |idu
demokratickým a sociá|ně spravedIiuým způsobem. Bezprostředně předznamena|o závěrečnou fázi osvobození naší vlasti
od hit|erovského fašismu a mě|o svůj podí| na vítězném dovršení ce|kové poráŽky hit|erovského Německa' Na ukončení
dosud nejkrvavější vá|ky v dějinách |idstva' Téměř čtyři pětiny |idstva naší p|anety Země, Žijící ve 40 státech by|o stŽeno do
ničivého vÍru vá|ky, ve které naš|o smrtvíce neŽ 50 miliónů |idí a která přines|a |idstvu nesmírné útrapy.
Ve Vese|ici byl v průběhu hitlerovské hrůzov|ády odvlečen do sběrného tábora pro Židy vese|ický občan, obchodník Josef
Vais' kteýcestou do tábora smrti zemře|. Na otrockou práci do Německa byli pos|áni František Pošta, Josef Srb, Josef Banýr
a Josef Chromovský.

Do Rakouska na budování zákopú pro Wermacht by|i odtransportováni František Jakubec, Vác|av Šimůnek,
otakar KříŽ a Josef S|avík. Přes kruté pronás|edování a tresý smrti pro všechny, kteří se jakkoli postavi|i proti hit|erovské
fašistické moci vstoupi|i do protihit|erovského odboje jako první po návratu z Rakouska František Jakubec a Vác|av Pošta.
Jejich nás|edovníky by|i Josef PaŽout, Josef a František Novotní, František Šoltys a Pave| Cid|ina. Všichni by|i zač|eněni do
yojenské severočeské ilegá|nÍ skupiny generá|a S|unéčka. Jejím ve|ite|em v tomto úseku byl nadporučík v zá|oze Miros|av
Ríha, řídící učite| ško|y v Ritonicích a por. V zá|oze ing. Have|ka, majite| statku V Domousnicích. Vese|ickou skupinu ved|
Jaros|av Ko|iáš. S|unéčkova skupina působi|a v něko|ika okresech. Jedním z jejich úko|ů bylo předávání zpráv o pohybu
vojska a vojenského materiá|u po Že|eznici a o zásobování vojenského sk|adu v býva|ém cukrovaru v Dolním Bousově.
organizovali pomoc pro sovětské a ang|ické za1atce, kteří uprch|i z transportů a ukýa|i se v Koste|eckých |esích a v
KřiŽánku. Středem jejich schůzek by|a mimo jiné hájovna, kde hajný V|k je zásobova|jíd|em a šatstvem darovaným občany
Veselice.

V prvních měsících roku 1945 se sovětská armáda probíje|a Po|skem a S|ovenskem, blíŽi|a se k ostravě a k jiŽní
Moravě' V tomto období donuti|i Němci vese|ické občany k vybudování protitankorných zátarasů a to u domu Františka
Jakubce, druhý u domu Vác|ava Pošý, jakoŽ i něko|ika kulometných postavení navazujících na protitankovézátarasy.
Počátkem roku 1945 se na Vese|ici objevi|y první německé rodiny, které prcha|y před postupující sovětskou armádou. Týo
rodiny v době vítězného taŽení Wermachtu na východ v |étech 1941 aŽ 1942ko|onizova|y Po|sko, Ukrajinu a další východní
země Evropy, mě|y se stát jádrem hit|erovské nacistické moci v zemědě|ských ob|astech těchto zemí. Tito ''národní hosté',
by|i,zpřikazu německého ober|andratu v Jičíně, ubytováni u něko|ika větších hospodářů na Veselici.

Koncem dubna 1945 procháze|y Horním Bousovem transporty sovětských zajatcŮ. Vese|ičtí občané Josef
Matoušek, Josef RýdI a da|ší zásobova|i v rámci moŽností ýto zajatce chlebem.

Počáteční vyzbrojí veselické ilegá|ní skupiny byly čs. vojenské při|by, které ze sk|adů Co továrny JUNKERS| v
Praze opatřil Josef PaŽout, a někoIik Ioveckých brokovnic.

5. května 1945 na výzvuz praŽského povstání vystoupily všechny dosud i|egá|ní skupiny na veřejnost a sta|y se
jádrem nových revo|učních orgánů. V domě číslo 15, a potom v hostinci u Rýd|ů zaseda| 5. května 1945'štáb sovětských



zajatců... Z jeho rozhodnutí by|o nařízeno německým tzv. ''národním hostům,. oderrzdat zbraně. Těmito zbraněmi byl
vyzbrojen veselický stráŽní oddíl' kteý fungova| do 1 2. května. Z veselických občanů, kteří se zúčastnili ozbrojených akci
utrpě| zraněnÍ Václav Pošta. Kritická situace nasta|a 8. května' kdy se německá posádka v prostoru Ledce . Prodašice da|a
do pohybu. VeseIičtí občané se mě|i v případě nebezpečí ukrýt v poIesí KřiŽánek. PopIach byl, naštěstí, zakrátko odvo|án.
9. května 1945 ko|em desáté hodiny dorazi| do Domousnic prvý automobi| se sovětskými průzkumníky' TÍm pro vese|ické
občanyskonči|a l|. světová vá|ka.

František Burian, JoseÍ Novotný, František Novotný a Joseí PaŽout nastoupili 15. května 1945 dobrovo|ně do čs.
armády. Po něko|ika ýdenním výcviku v J|číně byli odve|eni do Ji|emnice a da|ších pohraniěních měst. Zde v rámci stáŽních
oddí|ů působiIijako ochrana českého pohraniěí před německýmiterorisýztzv. Wehnryo|fu.
Během německé okupace projevi|i vese|ičtí občané oddanost naší v|asti a vzájemnou soudržnost a nedoš|o k Žádnému
udání němcúm. Hrdinné chování č|enů protifašistického odboje, jakoŽ i většiny obyvate| Veselice nesmí být nikdy
zapomenuto.

J. D.

Přežijí malé prodejny na vesnicích ?

Venkov v Čechách a na Moravě proŽívá v posledních osmi letech obrovské změny. JZD jsou většinou v |ikvidaci,
vznikají zemědě|ské akciové společnosti, spo|ečnosti s r.o. a na části pozemků hospodaří soukromí zemědě|ci. V důs|edku
značného dovozu zemědě|ských produktů, cukru, ovoce, m|éčných uýrobků a hovězího i vepřového masa ze zahraniči, za
nízké, dotované ceny, dochází postupně k ma|ému zájmu o výrobky našich ovocnářů a zemědě|ců. Jejich produkty jsou
proto prodáványzanízkéceny' které jsou u mléka' masa a ovoce pro zemědě|ce ztrátové. Je to způsobeno tím, Že stát nemá
dostatek finančních zdrojů na dotace, narůstají ceny náhradních dí|ů' pohonných hmot, e|ektrické energie a s|uŽeb. Ceny
produktů našich zemědě|ců jsou proto vyšší a tím méně konkurence schopné. Dochází postupně k omezování rnýroby,
nárůstu nezaměstnanosti na venkově a k od|ivu pracovníků do měst. SniŽují se výdě|ky pracovníků v zemědělství a tim se
sniŽuje koupěschopnost obyvate|ů venkova'

Ve větších městech jsou zahraničními firmami budovány hypermarkeý a supermarkeý na prodej potravin, ovoce a
zeleniny, drogistického a průmys|ového zboŽí. Jen v našem okresním městě M|adá Boles|av by|y v pos|ednÍch |etech
vybudovány supermarkety Kauf|and, P|us, Penny, Rema 1000, Mana na prodej potravin a drogistického zboŽi l a
supermarket Baumax na prodej průmys|ového zboŽÍ l. Týo ve|koprodejny vyuŽívají moŽnosti dovozu |evného zboŽÍ ze
zahraničí,kteréknámdopravujíkamiony.Ve|koprodejnymohouprodávatzaniŽšíceny/vprůměru o1o.20%l.Tímnutně
dochází k postupné likvidaci malých prodejen tohoto zboŽí ve městech'

V pos|ední době se tento trend přenáší i na venkov. Ma|é prodejny potravin musí zboŽí dováŽet, p|atit nájemné a
vyšší reŽijní nák|ady. Svými cenami nemohou konkurovat niŽším cenám supermarketů a ve|koprodejen. obyvate|é vesnic
dnes šetří a proto jezdí na ve|ké nq$upy do měst' VŽdyt' na ve|kém nákupu mohou ušetřit 200 aŽ 300 Kč. Nikdo si
neuvědomuje, že po |ikvidaci ma|ých prodejen supermarkety a ve|koprodejny ovládnou trh a budou si diktovat ceny. Nutně je
podstatně zvýší, aby si vykopenzovaly nák|ady na nízké ceny z uplynu|ých dvou let.

obyvate|é vesnic a městeček budou muset dojíŽdět na nákupy do větších měst, nakupovatzde za ceny stanovené
ve|koprodejci a navíc p|atit náklady za cesty do měst.
Proto v dnešním vese|ickém Zpravodaji ukazujeme na rznikající situaci a na moŽné prob|émy v budoucnu. občané naší
obce si zvyk|i na moŽnost nákupu čersfuého peěiva, ch|eba, zák|adních potravin, ovoce, zeIeniny a zák|adního drogistického
zboŽí v místě bydliště. Uvědomují sijak ve|kou výhodou je pro ně prodejna v obci ?- 

Ptáme se: vydĚí veselická prodejna tuto konkurenci, budou . li občané naší obce jezdit na nákupy do
MIadé Boles|avia jiných obcí ?

R. D.

Kronika obce . Wpráví po sedmdesáti letech: Rok dvacátÝ

Tento rok by| pro Vese|ici dost kruý. Začátkem měsíce února uhodi|y třeskuté mrazy / kolem - 30.c /. V důs|edku
toho pomrz|y ovocné stromy azkázu dovrši|o |etní sucho. Po|ovina ovocných stromů usch|a a muse|a být vykácena. Šrooy
na ovocných stromech v obci byly vyčís|eny na 16 tisÍc Kč. To by|a v těch letech značná částka' Navíc je nutno připomenout,
Že u někteých hospodářství l zejména menších / představova| prodej ovoce jednu třetinu aŽ jednu polovinu pěněŽního
příjmu rodiny/ pozn, redakce /.

Suché |éto zapříčini|o zaschnutí otav a jete|ů, takže nasta| značný nedostatek ze|eného i suchého krmiva.
Hospodáři byli nuceni sniŽovat stavy hovězího dobýka. Zýšená nabídka zat|ačiIa uýkupní ceny hovězího dobýka na 7,- Kč,
5,. Kč až konečně na 3'- Kč za 1 kg Živé váhy. To znamena|o pro hospod ářeznačnéztrá|y.
I přes tato obtíže Ži|a obec Vese|ice bohaým ku|turním Životem. V p|esové sezoně se v obci uskutečni|y tři p|esy. JiŽ 1. |edna
uspořáda|a místí organizace repub|ikánského dorostu / založena v r. 1928 pozn. redakce / p|es v hostinci u Rýd|ů a 6. |edna
p|esvhost inc iuSíbů.

V tomto roce veseličtí občané také zhléd|i tři divade|ní představení. Sehrála je místní skupina repub|ikánského
dorostu. 1.dubnahru'.Kare| Hav|íčekBorovský'.vhostinci uRýd|ů. 1.květnapředstavení'.Hvězdave|etrhu''vhostinci uSíbů
a 25. prosince hru .'Vojnarka,., také v hostinci u Síbú.

Nejatraktivnější a také nejvíce navštívenou ku|turní udá|ostí roku 1929 však by|y 31 . srpna .,staročeské doŽínky''
spojené s krojovaným průvodem Vese|icÍ, / PořadateIem akce by| republikánský dorost/.

Takovým bohatým kulturním Životem se zdaleka nemohla pochlubit kaŽdá obec tehdejšího Sobotecka. / Pozn,
redakce/.

J. P.

Městské Sob Dolního Bousova a Libáně:

Jako v celé Evropě, tak i v naší zemi uŽíva|a města a městečka od středověku v|astní znaky, které jim byly
propůjčeny panovníkem. Tak je tomu i u měst v oko|í Vese|ice.



MěstoSobotka:
Původní ves za|oŽená počátkem 14. sto|etí byla krá|em Vác|avem ||. povýšena na město po Žádosti Jana

Še|enberka privi|egiem v roce 1498.
Na modrém štítě znaku je stříbrná kvádrová věŽ s cimbuřím a otevřenou bránou se z|atými vraty a šedomodým

kováním a vytaŽenou z|atou mříŽí s ocelovými špičkami. Nad zdí vystupují dvě čýřhrané věŽe. KaŽdáznich má ve|ké okno s
kameným křÍŽem a pod nÍm černou kanči h|avu s ve|kými k|y a červeným jazykem. Uprostřed mezi věŽemi je v ová|ném
zeleném vavřínovém věnci znak pánů z Lobkovic.
Město Do|ní Bousov

Do|ni Bousov by| povýšen na město císařem Rudo|fem ||. privi|egiem z2' července 1600 na Žádost oldřicha Fi|ipa z
Lobkovic.

Městský znak má v patě modrého štítu červenou ská|u o třech pahorcích, z nichŽ střední je vyšší a stojí na něm bí|á
okrouh|á věŽ s otevřenou bránou, z|aými černě kovanými vraý a z|atou výaŽenou míÍŽi. YéŽje opatřena cimbuřím a
červenou kupo|ovitou střechou. Po obou stranách věŽe stoupá ke kraji štítu bílá hradební zed's k|íčovými stří|nami. Nad věŽí
se vznáší černá or|ice se z|aými spáry a zobákem.Přes prsa a kříd|a má z|aý půlměsíc, zakončený na každé straně
trojlístkem. V zobáku drŽI or|ice ze|enou větvičku se z|atou růŽí.
Město Libáň:

Libáň by|a městem jiŽ před rokem 1340' a|e po pok|esu uýznamu města bylo toto privi|egium zrušeno. Na město
byla znovu pouýšena v roce 1 574 císařem Maxmiliánem na Žádost Jiříka Pruskovského z Pruskova.
Ve znaku má na spodní části červeného štítu z|até trojvrší' na němŽ je uprostřed stříbrná hradebni věŽ z kvádrů a s cimbuřím,
dvěma okrouhlými okny a branou zavřenou černými vraty. Na vratech visí zámek, nad kteým je špicemi do|ů obrácena
stříbrná podkova. Po obou stranách jsou stříbrné okrouh|é věŽe z kvádrú s k|íčovou stří|nou v přízemí a dvěma okénky ved|e
sebe v poschodí. VěŽe jsou završeny stříbrnou střechou se z|atou makovicí a hrotem. Mezi věŽemi stojí na cimbuří je|en s
pozvednutou pravou přední nohou a s parohy o sedmi špicích'
Uváděný stručný popis městských znaků se snaŽí vystihnout jejich charakter platný pro město, jeho dústojnost a spo|e.
čenské postavení.

J .  D .

Kulturní památky v okolí Vese|ice IZávéreěná část /:

Lhotky: V obci se nachází kíiŽzroku 17 97, pozdné barokní, kamenný.
Dlouhá Lhota: V obci stojí zvonice, barokní, z roku .t 730, bedněná s úzkou stanovou střechou.
Březno: V obci je barokní zámek ze ,17. sto|etí' kteý by| rozšÍřen v roce 1770. Uvnitř zámku jsou síně zdobené

rokokovými supraportami s krajinoma|bami a krásnými rokokovými kamny' Při zámku stojí koste| svatého Vác|ava, baroknÍ,
z roku 1718. jedno|odní. PrŮče|í a boční Íasáda nad okny jsou zdobeny osmi sochami a bustami světců v průčelí a
evange|istů na boční fasádě. Pochází z roku 1760 od sochaře M. Je|ínka z Kosmonos. Zařízenije bohaté, částečně
soudobé, částečně pocházející z období ko|em roku 1740. H|avní o|tář je rámový, s obrazem zavraždéni sv. Vác|ava,
neseným andě|y/ zroku 1720l,Yýzdoba kazate|ny, zpovědnice a křtite|nice pochází zroku 1740. V koste|e je náhrobník
Heřmana st. z Bubna, zroku1631.Zvonice jezděná' hladká' jednopatrová, se sedIovou střechou.
Na návsije socha sv. Floriána' barokní, z roku 1730 a sv, Prokopa, z roku 1727 ' Na hřbitově se nachází socha sv. Linharta,
rokoková,z roku 1752. Na cestě k obci D|ouhá Lhota stojí socha sv. |sidora, zroku 1753.

Židněves: V Židněvsi je kap|e sv' Anny, pseudogotická, z roku 1866. Je zde socha sv. Vojtěcha, z druhé poloviny
18. sto|etÍ, s re|iéfem sv. F|oriána na sok|u. Rovněž se zde nacházi socha Jana Nepomuckého, pozdně barokní, z druhé
po|oviny 18. stoIetí.

Sukorady: obec zdobí socha sv. Vác|ava na podstavci s re|iéfem sv. Vojtěcha, z roku 1780, oko|o které je
ba|ustráda z kamenných s|oupků' Za obcí stojí kamenný kříž ,zroku 1712.

obrubce: V katastru obce stojí koste|nejsvětější trojice' původně gotický' kteý by| zbarokizován v 18. sto|etÍ.
Hlavní o|tář je rámouý' rokokový, s obrazem korunování Panny Marie a sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Kazatelna je
zdobena sochou Krista Pastýře. Zvonice je barokní, bedněná, jednopatrová. Sousoší nejsvětější trojice je barokní, na
trojbokém podstavci a pocházízroku 1721 .

J .  D .

Z ěinnosti Sboru občanské záležitosti:

SPOZ obce Vese|ice se aktivně podílí na ku|turním dění v obci.

Dne 6. prosince 1998 uspořádal v součinnosti s obecním úřadem miku|ášskou nadí|ku. Tato tradiční kaŽdoroční
akce je veImi k|adně hodnocena spo|uobčany.
Všechny děti shromáŽděné ve VeseIické hospůdce netrpě|ivě pokukova|y ke dveřím, v nichž se měl objevit Miku|áš s čertem'
Ti menší se chou|ily k sukním maminek a babiček' a ti většíjiŽ vědě|y' a těšily se na něco dobrého. KdyŽ se však ve dveřích
objevi|čert' vyleka| idospělé. Kdýseve dveřích objevi| Mikuláš' rozáři|yse očivšech dětí.
KaŽdé dítě bylo za přednesenou básničku nebo zazpívanou písničku odměněno pěkným dárkovým ba|íčkem. Dárky by|y
zabezpečenyobecním úřadem nebo někteými občanyobceVese|ice,zacoŽjim mocděkujeme.

Dne 29. Února 1999 uspořáda| SPoZ ve Vese|ické hospůdce dětský maškarní karneva|. Děti přiš|yv hojném počtu
s rodiči, babičkami i dědečky. Karneva| se dětem moc líbi|. Byly vese|é a skotačily ce|é odpo|edne. By|a pro ně připravena
řada soutěŽí a her s odměnami z bohaté tomboly. SoutěŽe byly střídány s hudbou, o kterou se stara|a slečna Soňa
Boučková.Akce se vydaři|a a děti odcházely domů šťastné a vese|é. Radost spo|u s nimi mě|i i rodiče, babičky i dědové.
Děkujeme všem, kdo se podí|e|i na organizaci dětského maškarního karneva|u a všem, kteří přispě|i dětem na dárky do
tomboly.

Dne27 ' března 1999 uspořáda| SPOZ setkání jubilantů, kteří v roce 1999 os|avísvávýznamnáŽivotní výročí' Ce|á
akce byla organizována ve Vese|ické hgspůdce. Setkání zaháji| starosta Miros|av PaŽout. Za obecnÍ úřad i SPoZ přivíta|
os|avence z naší obce, i přáte|e Vese|ice . pana Josefa Pažouta zPrahy a pana Václava Bohuslava z Turnova. Všem
popřál k jejich významným Životním výročím hodně zdraví' štěstÍ a spokojenosti do da|ších |et. KaŽdému oslavenci by|a



předána kytiěka a dárkový balíček.
SPoZ děkuje touto cestou obecnÍmu úřadu, panu Josefu PaŽoutovi a panu Vác|avu Bohus|avovi za jejich podí| na
pohoštění. Dá|e děkujeme s|ečně Soně Bouěkové z Bechova za hudební zabezpečení ce|é akce a panÍ Ludmi|e Buckové
za vzornou obsluhu.

J a ro s l ava' " íiff:í.".:"É"Y:itj;;

Veseličtí jubilanti děkují:

Dne27. března 1999 se Vese|ice vyhřiva|a na jamím s|uníčku' uk|íze|yse zahrady a ve Veselické hospůdce bylo příjemně a
tep|o. Paní Bucková a paní Hofmanová připravova|y pohoštění. Starosta obce Miros|av PaŽout s předsekyní SPOZ Jarmi|ou
Bu|ířovou a panÍ Věrou PaŽoutovou upřesňovali organizaci setkání s jubiIanty'

Krátce po 14. hodině os|avencizauja|isvá čestná místa:
Rudo|f Cld|Ina / 86 let /, Marie Rýdlová ěp.28 l 82let /, Marie Koubová / 75 let /' Mi|oslav Rýdl / 75 Iet /, Marie Rýd|ová /
70 Iet /' Jana Cid|inová l 70 let /' Zdena Solcová / 65 Iet /' MilosIav Bulíř / 50 let /. Dále dva dlouholetí přáte|é Veselice
Václav Bohuslav/ 77letl a Josef Pažout/ 75let/.
Starosta Miros|av PaŽout přivíta| os|avence a všem b|ahopřá| k Životnímu jubi|eu' S|ečna Soňka Boučková vykouz|i|a na
k|ávesách s|avnostní tóny Verdiho Nabucca a hospůdka oži|a verši a písničkami. To vese|ické děti: Lucka PaŽoutová, Lucka
HegedŮsová, Jenda Cidlina, Jenda HegedÚs a Frantík Jakubec přišly gratu|ovat oslavencům.
Písně..K|uci, k|ucis holkama'' a h|avně'RůŽe kvetou dá|'' pňpomenu|y býva|ým vese|ickým děvčatům a k|ukům jejich proŽité
mládí. I nějaká slzička přitom ukápla.
Rozda|y se kýičky a dárky a všichni se sesedli ko|em sto|ů s pohoštěním. PovÍda|o se, Soňka podma|ováva|a hezkou
sousedskou pohodu dalšími a dalšími melodiemi.
Na krásně proŽitý den27. března 1999' kdy bylo v hospůdcetak útu|no, budou jubi|antia ida|ší hosté d|ouhovzpomínat.
Naše díky patří všem organizátorum a účinkujícím. Zejména však starostovi obce Miros|avu PaŽoutovi, Jarmi|e Bulířové,
Věře PaŽoutové a Soně Boučkové.

Jubihntiroku 1999.
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Spoleěenská kronika:
/ í. polo|etí roku 1999 /

u{UF' Zemřel:
{ v pan Dobros|av Hekerle z Vese|ice čp. 50
r i dne 21 . |istopadu 1 998 ve věku 73 |et.
\J Čest jeho památce l!!

/1.
A \ Životní iubiteum:')^ \ Životní jubiteum:

( r l
t J -  I  I

J Aťr 11.3.1999 RůŽenaPaŽoutc
l . . . .  l  31.3. 1999 MarieKoubová

L ťr 11.3. 1999 RůŽena PaŽoutová 75 |et
.. . . .  31.3. 1999 MarieKoubová 75|et
r.) 3.5.1999 JosefPaŽout 75|et tčp'15l

l  26.6.1999 Mi|oslavRýd| 75|et lčp'47 |
2. 1. 1999 Marie Rýdlová 70 |et lčp.47 l

1 5. 4. 1999 Jana Cidlinová 70 |et
12.5. í999 Zdenka Šo|cová 65let
14.5. 1999 Mi|os|av Bulíř 50let
21.2,1999 Věra Jakubcová 45let
16.3.1999 JanaBurdová 35|et
1 ' 6. 1999 Martin Štěpanovský 1 5 |et

11 .1 .1999  Pave |Cmár  10 |e t
6. 3. í 999 Jan Hegedlis í 0 |et
9.6.1999 KvětaHavránková í0|et

BIahopřejeme !!!
Dne 20. června 1999 se doŽívá 90 |et paní Aloisie Simonová,

I t
a

oběanka obce Veselice, dnes Žijící v domově důchodců v Krnsku.



df'') 
K tomuto krásnému Životnímu jubi|eu jí upřímně blahopřejeme.

d(r

Sňatek uzavřeli:

Dne24. dubna 1999
Ť^]l uzavře|i ve svatební síni na zámku Sychrov sňatek

Marie Jenčovská z Jiěína a Milan Rýdlz Vese|ice čp. 28.
Na spo|ečnou cestu Životem jim přejeme:\\-r l\a spolecnou ceslu zlvolem Jlm preJeme:

* 
..hodně štěstí, spokojenosti a radosti !!!''

b)í Vzpomínka:
{ 1\edakční rada vese|ického Zpravodaje dodatečně informuje touto cestou naše čtenáře,/  t \ g u q n v t i l  t q v q  Y g o E i l u ^ g r r v  A P r q Y v u o J g  w v v o L g v t t 9  i l I v t t t l u J g  t v u r v  v E o t v u  t l o 0 9  v ( g t l q t 9 ,

\ ) Že dne 20. |istopadu 1 998 navŽdy óoešet pan Františer. paŽout z Vese|ice čp. 60.
By| zakládajícím č|enem Zpravodaje a d|ouho|etým č|enem redakčnÍ rady Zpravodaje.

V našÍ da|ší činnosti nám bude hodně chybět. Kdo jste ho zna|i, vzpomeňte na něho s námi.

oznámení:
Dne 21. prosince 1998
zemře|a ve věku 80 |et

paní Anežka Hnátová, rozená Pažoutová z Vese|ice čp. 60 - trvale Žijící v Kopidlně ěp' 405.

Poděkování:
Děkujeme všem' kteří se přiš|i roz|oučit

s naším drahým tatínkem a dědečkem Františkem Pažoutem z Veselice ěp. 60.
ManŽe|ka a děti s rodinami.

Děkuji touto cestou
obecnímu úřadu a SPoZ Veselice za blahopřání a věcný dar k mým 65. narozeninám'

Všem Vám přeji stá|é zdraví a hodně úspěchú ve Vaší dalšÍ práci.
Zdena Solcová

Děkuji srdečně zástupcům obce,
našemu starostovi Miros|avu PaŽoutovi, Jaroslavě Bu|ířové a Věře PaŽoutové

za pěkná b|ahopřání a krásná s|ova k mému Životnímu jubi|eu.
Marie Rýdlová, Veselice čp,28.

Rada pro naše hospodyňky:
Jak správně upravovat cibu|i:

/ Cibulička h|adká' cibu|iěka s|adká !!! /
Cibu|e patří mezi nejzdravější potraviny. obsahuje ve|mi účinné látky proti bakteriím, p|Ísním, virům. Napomáhá k

pravide|nému trávení, regu|uje sloŽení střevní mikroflóry zvyšuje chuť k jíd|u' upravuje krevní oběh a uýměnu |átkovou,
zejména činnost |edvin. CibuIe je účinná rovněŽ proti kaš|i a nespavosti. Nejvhodnější je konzumovat cibuIu syrovou.
Některé moudrosti našich babiček:

Jak osmaŽit cibuIi a nepřipá|it ji?
Na pánev dáme trochu vody, máslo a jemně nakrájenou cibu|i. Smažíme zvo|na na mÍrném ohni, aŽ se voda úp|ně vyvaří a
cibu|e dostane potřebnou z|atou barvu. Pokud se voda vyvařídříve, než je cibu|e hotová, trošku vody přiIijeme.

Jakzískat křupavé prouŽky cibuIe na ch|ebíčky a sa|áý?
CibuIi namočíme asi na jednu hodinu do studené vody, pak jiopatrně vymačkáme' vysušíme a nakrájíme.

Cibu|e pro po|évky:
Cibuli dáme do po|évky vařit i se s|upkou. Po|évka pak má krásnou zlatavou barvu.

Jak zbavit ruce zápachu po cibuIi?
op|áchneme ruce studenou vodou, výřeme je so|í a znovu op|áchneme.

P|áčou - |i Vám oči při krájení cibu|e, nahněte se nad horkou plotnu kamen nebo nad hrnec s horkou vodou a s|zení
přestane.

Příspěvek nám zas|al pan Váctav BohuslavzTůrnova. Dlouho|etý přítel naší obce.

Do našeho Zpravodaje č. 15 přispě|i: -
V. Brodský, A' Dobiášová, Rýd|ovi čp,47, F. PaŽout, H. Runčíková, M' SÍfa|dová, Solcovi, Michňovi, M. Matoušek' P.

Fischel Z. Šo|cová, A. Šimonová, K. Buková, Buckovi, M. ŠÍbová, M. Dvorská' J. Cid|inová, V. Bohus|av J' Srb st., M.
Marešová, M. Rýd|ová čp. 28 a Z. Breziániová..

Děkujeme !!!

Veselický Zpravodai vydává redakční rada obce Vese|ice:
Rudo|f Dufek, ing. Josef Doškář, Josef PaŽout, Jaros|ava Bulířová, Věra PaŽoutová a Marce|a Šafránková.

Prosíme, abystepřípadné návrhy, připomínky a příspěvky adresova|i
na paní Marcelu Safránkovou, Vese|ice čp. 8' 294 04 Dolní Bousov.


