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Slovo starosty
VáŽeníspo|uobčané
!
Dovo|temi' abych Vás seznámil s děnímv našíobci za up|ynu|ých
šestměsíců a s přijatýmplánem pracív naší
obciproobdobípříštÍ.
Po |istopadovýchkomunálníchvo|báchv roce 1998 by|starostouv našíobci zvo|enMiroslav Pažout,zástupcem
starosty František Bucek, hospodářkou obce Marcela Safránková, zapisovate|emFrantišek Pažout m!., revizoryúčtů
Pavel Gidlina a Miroslav Bulíř,č|enemzastupite|sfua
Martin Kadeřábek.
V jarníchměsících|etošnÍho
rokujsme zakoupilibetonovérourya svépomocíby|oprovedenozatrubněnípříkopu
před prostoremhřbitova.Plánujeme po|oŽenízámkovéd|aŽbyna cestu do hřbitova,která bude zabezpečovánastavební
firmou.
Během měsícečervnaa červencemá být provedenovyh|ášení
ochrannéhopásma vodníhozdroje pro p|ánovaný
obecnívodovod. Z ministerstvazemědě|stvíČR dostala našeobec přís|ibdotace ná výstavbuvodovodůna Vbse|ici.Pó
vyhlá.šeníochrannéhopásma bude nás|edovatvýběrovéřízenístavebníchfirem;určenáfirma by měla ještěv tomtoroce
zahájitstavebnípráce na vodovodu.
obecní Úřad Vese|iceje v|astníkemmenšíčástiakciíStředočeskáenergetickáa's. a StředočeskáP|ynárenská
a.s', kterézíska|od Fondu národníhomajetku.obecní zastupite|stvoobdŽe|o nabídkuna odkoupenítěchto akcií.Po
zhodnocenízastupiteIstvorozhodIoakcie prodatatímzískatnema|oufinančníčástku
do obecnípok|adny.
V minulémčíslevese|ickéhozpravodajejste by|iinformovánio uzavřenínovésm|ouvyna odvoz odpadu z obce
firmouCoMPAG a.s. M|adá Bo|es|av.Bylo rozhodnuto,žeobyvate|é
jsou povinnizakoupitsi
našíobce s trva|ýmbyd|ištěm
ročnípaušá|níznámku na pope|nici.RovněŽ chataři a cha|upářiz katastruobce jsou povinni zakoupit si pý|e od firmy
paušálníznámku
Compaga.s.anebosi zakoupitroční
na popeInici.
Do dnešního
dne si paušá|ní
známku na poope|nici
zakoupi|opouze23 domácností,
a jen menšíčástchatařůa cha|upářů
zakoupi|a ige|itovépyt|e.Touto cestou chci poŽádat majiteledomů,aby si paušá|níznámku na pope|nicipro rok 1999
urych|enězakoupi|i.RovněŽ vyzývám chataře a cha|upáře,kteřídosud nemajízakoupeny ige|itové
pytleod firmy Compag
a.s. pro rok 1999' aby sije zakoupiliu paníMarce|ySafránkovéčp.8. Jsem přesvědčen,ŽeYám není|hostejné,
kdyŽněkteří
spoluobčané
vyhazujídomácíodpadna černé
sk|ádkynebo ko|embyd|iště.
Jak nás asi hodnotí|idéprojíŽdějící
našíobcí, a
podé|cestv katastruveseIicevidípohozenéigeIitové
pýle s domácímodpadem.
ZávéremYámvšemchci poděkovatzadůvěru,kteroujste nám daIipři komuná|ních
vo|bách.obecnízastupitelstvo
se bude snaŽitsplnitplánovanéúko|yi vznikající
prob|émy
nep|ánované
v obci s největší
odpovědností.
Přeji Vám všempevnézdraví,spokojenosta hodněštěstía Životníchúspěchů.
Starosta obce Miros|avPaŽout

Národ se nevzda!
V |etošnímroce je tomu 54 |et od s|avnostnÍho
květnovéhopovstánínašeho|idu proti německým okupantům'
Květnovépovstáníby|ovýrazem v|asteneckéhocítění,touhy po svobodnémŽivotěa odhod|ánířešitŽivotnípotřeby |idu
demokratickýma sociá|něspravedIiuýmzpůsobem.Bezprostředněpředznamena|ozávěrečnoufázi osvobozenínašívlasti
od hit|erovského
fašismua mě|o svůjpodí|na vítěznémdovršeníce|kovéporáŽkyhit|erovského
Německa' Na ukončení
dosud nejkrvavější
vá|kyv dějinách |idstva'Téměřčtyřipětiny|idstvanašíp|anetyZemě, Žijící
ve 40 státech by|ostŽeno do
ničivého
vÍruvá|ky,ve kterénaš|osmrtvíceneŽ50 miliónů|idía kterápřines|a|idstvunesmírné
útrapy.
Ve Vese|icibyl v průběhuhitlerovskéhrůzov|ádyodvlečendo sběrnéhotábora pro Židy vese|ickýobčan,obchodníkJosef
Vais' kteýcestou do táborasmrtizemře|.Na otrockoupráci do Německa bylipos|ániFrantišekPošta,Josef Srb, Josef Banýr
a Josef Chromovský.
Do Rakouska na budování zákopú pro Wermacht by|i odtransportovániFrantišekJakubec, Vác|av Šimůnek,
otakar KříŽa Josef S|avík.Přes krutépronás|edovánía tresý smrti pro všechny,kteříse jakkoli postavi|iprotihit|erovské
fašistické
moci vstoupi|ido protihit|erovského
odbojejako prvnípo návratuz Rakouska FrantišekJakubec a Vác|av Pošta.
Jejich nás|edovníkyby|iJosef PaŽout,Josef a FrantišekNovotní,FrantišekŠoltysa Pave|Cid|ina.Všichniby|izač|eněnido
yojenskéseveročeské
ilegá|nÍskupinygenerá|aS|unéčka.
Jejímve|ite|emv tomtoúsekubyl nadporučík
v zá|oze Miros|av
Ríha,řídícíučite|ško|yv Ritonicícha por.V zá|oze ing. Have|ka,majite|statkuV Domousnicích.Vese|ickouskupinu ved|
Jaros|avKo|iáš.S|unéčkova
skupina působi|av něko|ikaokresech.Jednímz jejich úko|ů
bylo předávání zpráv o pohybu
vojska a vojenskéhomateriá|upo Že|eznicia o zásobovánívojenskéhosk|aduv býva|émcukrovaruv DolnímBousově.
organizovali pomoc pro sovětskéa ang|ickéza1atce,kteří uprch|iz transportůa ukýa|i se v Koste|eckých|esícha v
KřiŽánku.Středem jejichschůzekby|amimojinéhájovna,kde hajnýV|kje zásobova|jíd|ema šatstvemdarovanýmobčany
Veselice.
V prvníchměsícíchroku 1945 se sovětská armáda probíje|aPo|skema S|ovenskem,blíŽi|ase k ostravě a k jiŽní
Moravě' V tomto obdobídonuti|iNěmci vese|ickéobčanyk vybudováníprotitankorných
zátarasůa to u domu Františka
Jakubce,druhýu domuVác|ava Pošý,jakoŽi něko|ikakulometnýchpostavenínavazujících
na protitankovézátarasy.
Počátkemroku 1945 se na Vese|iciobjevi|yprvníněmeckérodiny,kteréprcha|ypřed postupující
sovětskouarmádou.Týo
rodinyv době vítězného
taŽeníWermachtuna východv |étech1941aŽ 1942ko|onizova|y
Po|sko,Ukrajinua dalšívýchodní
země Evropy,mě|yse stát jádrem hit|erovské
nacistickémoci v zemědě|skýchob|astechtěchtozemí.Tito ''národníhosté',
by|i,zpřikazuněmeckéhoober|andratuv Jičíně,ubytovániu něko|ikavětšíchhospodářůna Veselici.
Koncem dubna 1945 procháze|y Horním Bousovem transportysovětských zajatcŮ. Vese|ičtíobčanéJosef
Matoušek,Josef RýdIa da|ší
zásobova|iv rámci moŽnostíýto zajatcechlebem.
Počáteční
vyzbrojíveselickéilegá|nískupiny byly čs.vojensképři|by,kteréze sk|adůCo továrny JUNKERS| v
Praze opatřilJosef PaŽout,a někoIikIoveckýchbrokovnic.
5. května 1945 na výzvuz praŽskéhopovstánívystoupilyvšechnydosud i|egá|nískupiny na veřejnosta sta|yse
jádrem nových revo|učních
orgánů.V domě číslo15, a potomv hostinciu Rýd|ůzaseda| 5. května 1945'štáb sovětských

zajatců...Z jeho rozhodnutíby|o nařízeno německým tzv. ''národnímhostům,.oderrzdatzbraně. Těmito zbraněmi byl
vyzbrojenveselickýstráŽníoddíl'kteý fungova|do 12. května.Z veselickýchobčanů,kteříse zúčastniliozbrojenýchakci
utrpě|zraněnÍVáclav Pošta.Kritickásituace nasta|a8. května' kdy se německá posádka v prostoruLedce . Prodašiceda|a
se mě|iv případěnebezpečí
do pohybu.VeseIičtí
občané
ukrýtv poIesíKřiŽánek.PopIachbyl,naštěstí,
zakrátkoodvo|án.
9. května 1945 ko|emdesátéhodiny dorazi|do Domousnicprvýautomobi|se sovětskýmiprůzkumníky'
TÍm pro vese|ické
občanyskonči|a
l|.světová vá|ka.
FrantišekBurian,JoseÍNovotný,FrantišekNovotnýa Joseí PaŽout nastoupili15. května 1945 dobrovo|nědo čs.
armády.Po něko|ikaýdennímvýcvikuv J|číněbyliodve|enido Ji|emnicea da|šíchpohraniěníchměst.Zde v rámci stáŽních
působiIijako
ochranačeskéhopohraniěípřed německýmiterorisýztzv.Wehnryo|fu.
oddí|ů
Během německéokupace projevi|ivese|ičtí
občanéoddanost našív|astia vzájemnou soudržnosta nedoš|ok Žádnému
udání němcúm. Hrdinnéchování č|enůprotifašistického
odboje, jakoŽ i většiny obyvate| Veselice nesmí být nikdy
zapomenuto.

J. D.

Přežijímaléprodejny na vesnicích ?
Venkov v Čechácha na Moravě proŽíváv posledníchosmi letech obrovskézměny. JZD jsou většinouv |ikvidaci,
vznikajízemědě|skéakciovéspolečnosti,spo|ečnosti
s r.o.a na částipozemkůhospodařísoukromízemědě|ci.V důs|edku
značnéhodovozu zemědě|skýchproduktů,
uýrobkůa hovězíhoi vepřovéhomasa ze zahraniči,za
cukru,ovoce, m|éčných
nízké,dotovanéceny, dochází postupně k ma|émuzájmu o výrobky našichovocnářůa zemědě|ců.Jejich produktyjsou
protoprodáványzanízkéceny'kteréjsou u mléka'masa a ovoce pro zemědě|ceztrátové.Je to způsobenotím,Že stát nemá
zdrojůna dotace, narůstají
dostatekfinančních
ceny náhradníchdí|ů'pohonnýchhmot,e|ektrické
energie a s|uŽeb.Ceny
produktůnašichzemědě|cůjsou proto vyššía tím méně konkurenceschopné.Dochází postupně k omezovánírnýroby,
nárůstunezaměstnanostina venkově a k od|ivupracovníků
do měst. SniŽujíse výdě|kypracovníků
v zemědělstvía tim se
sniŽujekoupěschopnostobyvate|ů
venkova'
Ve většíchměstechjsou zahraničními
firmamibudoványhypermarkeýa supermarkeý na prodejpotravin,ovoce a
zeleniny,drogistickéhoa průmys|ového
zboŽí.Jen v našem okresnímměstě M|adá Boles|av by|y v pos|ednÍch|etech
vybudovány supermarkety Kauf|and, P|us, Penny, Rema 1000, Mana na prodej potravin a drogistickéhozboŽi l a
supermarketBaumax na prodej průmys|ového
zboŽÍl. Týo ve|koprodejnyvyuŽívajímoŽnostidovozu |evnéhozboŽÍze
zahraničí,kteréknámdopravujíkamiony.Ve|koprodejnymohouprodávatzaniŽšíceny/vprůměru
o1o.20%l.Tímnutně
docházík postupnélikvidacimalýchprodejentohotozboŽíve městech'
V pos|ednídobě se tentotrend přenášíi na venkov.Ma|éprodejnypotravinmusízboŽídováŽet,p|atitnájemnéa
vyššíreŽijnínák|ady.Svými cenami nemohoukonkurovatniŽšímcenám supermarketůa ve|koprodejen.obyvate|évesnic
dnes šetřía proto jezdí na ve|kénq$upy do měst' VŽdyt' na ve|kémnákupu mohou ušetřit200 aŽ 300 Kč. Nikdo si
neuvědomuje,žepo |ikvidacima|ýchprodejensupermarketya ve|koprodejny
ovládnoutrha budousi diktovatceny.Nutněje
podstatnězvýší,aby si vykopenzovalynák|adyna nízkéceny z uplynu|ýchdvou let.
obyvate|évesnic a městečekbudou musetdojíŽdětna nákupydo většíchměst, nakupovatzdeza ceny stanovené
ve|koprodejcia navícp|atitnákladyza cesty do měst.
Proto v dnešnímvese|ickémZpravodajiukazujemena rznikajícísituaci a na moŽnéprob|émyv budoucnu.občanénaší
peěiva,ch|eba,zák|adníchpotravin,ovoce,zeIeninya zák|adníhodrogistického
obce si zvyk|ina moŽnostnákupu čersfuého
zboŽív místěbydliště.Uvědomujísijak ve|kouvýhodouje pro ně prodejnav obci ?
Ptáme se: vydĚí veselická prodejna tuto konkurenci, budou . li občanénašíobce jezdit na nákupy do
MIadéBoles|avia jiných obcí?
R. D.

Kronika obce . Wpráví po sedmdesáti letech: Rok dvacátÝ
Tento rok by|pro Vese|icidost kruý. Začátkemměsíceúnorauhodi|ytřeskutémrazy / kolem - 30.c /. V důs|edku
toho pomrz|yovocnéstromy azkázu dovrši|o|etnísucho. Po|ovinaovocnýchstromůusch|aa muse|abýtvykácena. Šrooy
na 16 tisÍcKč.To by|av těch letechznačnáčástka'Navícje nutnopřipomenout,
na ovocnýchstromechv obci bylyvyčís|eny
Že u někteých hospodářstvíl zejménamenších/ představova|prodej ovoce jednu třetinuaŽ jednu polovinu pěněŽního
příjmurodiny/pozn, redakce/.
zaschnutíotava jete|ů,
takženasta|značnýnedostatekze|enéhoi suchéhokrmiva.
Suché|étozapříčini|o
uýkupníceny hovězíhodobýka na 7,- Kč,
Hospodářibyli nucenisniŽovatstavy hovězíhodobýka. Zýšená nabídkazat|ačiIa
5,. Kčažkonečněna 3'- Kčza 1 kg Živéváhy.To znamena|opro hospodářeznačnéztrá|y.
Životem.V p|esovésezoně se v obci uskutečni|y
I přes tatoobtížeŽi|aobec Vese|icebohaým ku|turním
tři p|esy.JiŽ 1. |edna
dorostu/ založenav r. 1928pozn. redakce/ p|esv hostinciu Rýd|ůa 6. |edna
uspořáda|amístíorganizacerepub|ikánského
p|esvhostinciuSíbů.
V tomto roce veseličtíobčanétakézhléd|itři divade|nípředstavení.Sehrála je místnískupina repub|ikánského
uSíbů
Hav|íčekBorovský'.vhostinci
uRýd|ů.1.květnapředstavení'.Hvězdave|etrhu''vhostinci
dorostu.1.dubnahru'.Kare|
a 25. prosincehru .'Vojnarka,.,
takév hostinciu Síbú.
ku|turní
udá|ostíroku 1929 však by|y31. srpna .,staročeské
doŽínky''
Nejatraktivnější
a takénejvícenavštívenou
/ PořadateIemakce by|republikánskýdorost/.
spojenés krojovanýmprůvodemVese|icÍ,
Takovým bohatým kulturnímŽivotem se zdaleka nemohla pochlubit kaŽdá obec tehdejšíhoSobotecka. / Pozn,
redakce/.
J. P.

Městské

S ob

DolníhoBousova a Libáně:

Jako v celé Evropě, tak i v našízemi uŽíva|aměsta a městečkaod středověku v|astníznaky, kteréjim byly
propůjčeny
panovníkem.Takje tomu i u městv oko|íVese|ice.

MěstoSobotka:
Původní
ves za|oŽenápočátkem14. sto|etíbyla krá|emVác|avem||.povýšenana město po ŽádostiJana
privi|egiem
Še|enberka
v roce1498.
Na modrém
štítě
znakuje stříbrnákvádrovávěŽs cimbuřím
a otevřenoubránouse z|atýmivratya šedomodým
kováníma vytaŽenouz|atoumříŽí
s ocelovýmišpičkami.
Nadzdívystupují
dvě čýřhrané
věŽe.KaŽdáznich má ve|kéoknos
jazykem.Uprostředmezi věŽemije v ová|ném
kamenýmkřÍŽema pod nÍmčernoukančih|avus ve|kýmik|ya červeným
zeleném
vavřínovém
věnciznakpánůz Lobkovic.
MěstoDo|níBousov
na městocísařemRudo|fem
||.privi|egiem
Do|niBousovby|povýšen
z2' července
1600naŽádostoldřichaFi|ipaz
Lobkovic.
je vyšší
Městskýznakmá v patěmodrého
štítu
červenou
ská|uo třechpahorcích,
z nichŽstřední
a stojína němbí|á
okrouh|ávěŽ s otevřenoubránou,z|aými černěkovanýmivraý a z|atouvýaŽenou míÍŽi.
YéŽje opatřenacimbuříma
červenou
střechou.Po oboustranáchvěŽestoupáke krajištítu
kupo|ovitou
bíláhradební
zed'sk|íčovými
stří|nami.
NadvěŽí
se vznášíčernáor|icese z|aýmispáry a zobákem.Přesprsa a kříd|amá z|aý půlměsíc,
zakončený
na každé
straně
trojlístkem.
V zobákudrŽIor|ice
ze|enouvětvičku
se z|atourůŽí.
MěstoLibáň:
Libáňby|aměstemjiŽpředrokem1340'a|epo pok|esuuýznamuměstabylototoprivi|egium
zrušeno.
Na město
bylaznovupouýšena
v roce1574císařemMaxmiliánem
naŽádostJiříkaPruskovského
z Pruskova.
Ve znakumá na spodníčástičerveného
z|até
trojvrší'
štítu
na němŽje uprostřed
stříbrná
hradebnivěŽz kvádrů
a s cimbuřím,
dvěmaokrouhlými
oknya branouzavřenoučernými
vraty.Na vratechvisízámek,nad kteýmje špicemido|ůobrácena
podkova.Po oboustranáchjsoustříbrné
stříbrná
okrouh|é
věŽez kvádrú
s k|íčovou
stří|nou
v přízemí
a dvěmaokénky
ved|e
je|ens
sebev poschodí.
VěŽejsouzavršeny
stříbrnou
střechouse z|atoumakovicí
a hrotem.MezivěŽemistojína cimbuří
pozvednutou
pravoupřednínohoua s parohyo sedmišpicích'
jejichcharakterplatnýpro město,jehodústojnost
popisměstskýchznakůse snaŽívystihnout
Uváděnýstručný
a spo|e.
postavení.
čenské
J. D.

Kulturní památky v okolí Vese|ice IZávéreěná
část/:
Lhotky: V obci se nacházíkíiŽzroku1797, pozdnébarokní,kamenný.
Dlouhá Lhota: V obci stojízvonice,barokní,z roku .t730, bedněná s úzkoustanovoustřechou.
Březno: V obci je baroknízámek ze ,17.sto|etí'kteý by| rozšÍřenv roce 1770. Uvnitř zámku jsou síně zdobené
rokokovýmisupraportamis krajinoma|bami
a krásnýmirokokovýmikamny'Při zámku stojíkoste|svatéhoVác|ava, baroknÍ,
z roku 1718. jedno|odní.PrŮče|ía bočníÍasáda nad okny jsou zdobeny osmi sochami a bustami světcův průčelí
a
evange|istůna bočnífasádě. Pochází z roku 1760 od sochaře M. Je|ínkaz Kosmonos. Zařízenije bohaté,částečně
soudobé, částečněpocházejícíz období ko|em roku 1740. H|avnío|tář je rámový, s obrazem zavraždénisv. Vác|ava,
neseným andě|y/ zroku 1720l,Yýzdoba kazate|ny,zpovědnice a křtite|nicepocházízroku 1740.V koste|eje náhrobník
Heřmana st.z Bubna,zroku1631.Zvonicejezděná' hladká'jednopatrová,se sedIovoustřechou.
Na návsije socha sv. Floriána' barokní,z roku 1730 a sv, Prokopa,z roku 1727' Na hřbitověse nacházísocha sv. Linharta,
rokoková,z roku 1752.Na cestě k obci D|ouháLhotastojísocha sv. |sidora,zroku 1753.
Židněves: V Židněvsije kap|esv' Anny, pseudogotická,z roku 1866.Je zde socha sv. Vojtěcha,z druhépoloviny
18. sto|etÍ,
s re|iéfemsv. F|oriánana sok|u.Rovněžse zde nacházi socha Jana Nepomuckého,pozdně barokní,z druhé
po|oviny18.stoIetí.
Sukorady: obec zdobí socha sv. Vác|ava na podstavci s re|iéfemsv. Vojtěcha, z roku 1780, oko|o kteréje
ba|ustráda
Za obcístojíkamennýkříž
z kamennýchs|oupků'
,zroku 1712.
obrubce: V katastruobce stojíkoste|nejsvětější
trojice' původněgotický'kteý by| zbarokizovánv 18. sto|etÍ.
Hlavnío|tářje rámouý' rokokový,s obrazem korunováníPanny Marie a sochami sv. Vojtěchaa sv. Prokopa. Kazatelnaje
zdobena sochou Krista Pastýře. Zvonice je barokní,bedněná, jednopatrová.Sousošínejsvětějšítrojiceje barokní,na
trojbokémpodstavci a pocházízroku 1721.

J. D.

Z ěinnostiSboru

občanské
záležitosti:

děnív obci.
SPOZ obce Vese|icese aktivněpodílína ku|turním
Dne 6. prosince 1998 uspořádal v součinnostis obecním úřadem miku|ášskounadí|ku.Tatotradiční
kaŽdoroční
akceje veImik|adněhodnocenaspo|uobčany.
Všechnyděti shromáŽděnéve VeseIickéhospůdcenetrpě|ivěpokukova|yke dveřím,v nichžse měl objevitMiku|ášs čertem'
Ti menšíse chou|ilyk suknímmamineka babiček'a ti většíjiŽvědě|y'a těšilyse na něco dobrého.KdyŽ se všakve dveřích
objevi|čert'
vyleka|idospělé.Kdýseve dveříchobjevi|Mikuláš'rozáři|yseočivšechdětí.
KaŽdédítěbylo za přednesenou básničkunebo zazpívanoupísničkuodměněno pěkným dárkovýmba|íčkem.
Dárky by|y
zabezpečenyobecnímúřademnebo někteými občanyobceVese|ice,zacoŽjimmocděkujeme.
Dne 29. Února 1999 uspořáda|SPoZ ve Vese|ickéhospůdcedětskýmaškarníkarneva|.Děti přiš|yvhojnémpočtu
s rodiči,babičkamii dědečky.Karneva|se dětem moc líbi|.Byly vese|éa skotačilyce|éodpo|edne.By|a pro ně připravena
řada soutěŽía her s odměnami z bohatétomboly.SoutěŽe byly střídány s hudbou, o kterou se stara|a slečna Soňa
Boučková.Akcese vydaři|aa děti odcházely domůšťastné
a vese|é.Radost spo|us nimi mě|i i rodiče,babičkyi dědové.
Děkujeme všem, kdo se podí|e|ina organizacidětskéhomaškarníhokarneva|ua všem,kteřípřispě|idětem na dárky do
tomboly.
Dne27 ' března 1999 uspořáda|SPOZ setkáníjubilantů,
kteřív roce 1999 os|avísvávýznamnáŽivotní
výročí'Ce|á
akce byla organizovánave Vese|ickéhgspůdce.Setkánízaháji|starostaMiros|avPaŽout.Za obecnÍúřadi SPoZ přivíta|
os|avencez našíobce, i přáte|eVese|ice. pana Josefa Pažouta zPrahy a pana Václava Bohuslava z Turnova. Všem
popřál k jejich významnýmŽivotnímvýročímhodně zdraví'štěstÍa spokojenostido da|ších|et.KaŽdémuoslavenci by|a

předána kytiěkaa dárkový balíček.
SPoZ děkuje touto cestou obecnÍmu úřadu,panu Josefu PaŽoutovi a panu Vác|avu Bohus|avoviza jejich podí|na
pohoštění.
ce|éakce a panÍLudmi|e Buckové
Dá|e děkujemes|ečněSoně Bouěkové z Bechova za hudebnízabezpečení
za vzornouobsluhu.

Jaroslava' íiff:í.".:"É"Y:itj;;
"
jubilantiděkují:
Veseličtí
uk|íze|yse
Dne27.března1999se Vese|icevyhřiva|anajamíms|uníčku'
zahradya ve Veselické
hospůdce
bylopříjemně
a
připravova|y
pohoštění.
StarostaobceMiros|av
tep|o.PaníBuckováa paníHofmanová
PaŽouts předsekyní
SPOZ Jarmi|ou
Bu|ířovou
upřesňovali
organizaci
setkání
s jubiIanty'
a panÍVěrouPaŽoutovou
čestnámísta:
Krátcepo 14.hodiněos|avencizauja|isvá
Rudo|fCld|Ina/ 86 let/,MarieRýdlová ěp.28l 82let/,MarieKoubová/ 75 let/' Mi|oslavRýdl/ 75 Iet/,MarieRýd|ová/
70 Iet/' Jana Cid|inovál 70 let/' ZdenaSolcová / 65 Iet/' MilosIavBulíř/ 50 let /.Dále dva dlouholetípřáte|éVeselice
Václav Bohuslav/77letl a Josef Pažout/75let/.
jubi|eu'S|ečnaSoňkaBoučková
k Životnímu
StarostaMiros|avPaŽoutpřivíta|
os|avencea všemb|ahopřá|
vykouz|i|a
na
veršia písničkami.
k|ávesáchs|avnostní
tónyVerdihoNabuccaa hospůdka
oži|a
Tovese|ické
děti:LuckaPaŽoutová,
Lucka
HegedŮsová,
Jakubecpřišlygratu|ovat
oslavencům.
JendaCidlina,JendaHegedÚsa Frantík
jejichproŽité
kvetoudá|''pňpomenu|y
Písně..K|uci,
k|ucisholkama''
a h|avně'RůŽe
býva|ým
vese|ickým
děvčatům
a k|ukům
přitomukápla.
mládí.Inějakáslzička
Rozda|yse kýičkya dárkya všichnise sesedliko|emsto|ůs pohoštěním.
PovÍda|o
se, Soňka podma|ováva|a
hezkou
pohodudalšími
sousedskou
a dalšími
melodiemi.
den27.března1999'kdybylov hospůdcetak
útu|no,
ida|ší
Na krásněproŽitý
budoujubi|antia
hostéd|ouhovzpomínat.
Zejménavšakstarostoviobce Miros|avuPaŽoutovi,Jarmi|eBulířové,
Našedíkypatřívšemorganizátorum
a účinkujícím.
Věře PaŽoutové
a Soně Boučkové.
Jubihntiroku1999.
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Zemřel:

pan Dobros|av Hekerle z Vese|ice čp.50
dne 21. |istopadu1998 ve věku 73 |et.
Čestjeho památce l!!

Životní jubiteum:
Životní
iubiteum:
11.3.1999
11.3.
1999
31.3.1999
3.5.1999
26.6.1999
2. 1.1999
15.4. 1999
12.5.í999
14.5.1999
21.2,1999
16.3.1999
1' 6. 1999
11.1.1999
6. 3. í999
9.6.1999

RůŽena
RůŽenaPaŽoutc
PaŽoutová
MarieKoubová
JosefPaŽout
Mi|oslavRýd|
MarieRýdlová
JanaCidlinová
ZdenkaŠo|cová

75|et
75|et
75|et tčp'15l
75|et lčp'47|
70|et lčp.47
l
70 |et
65let

Mi|os|av
Bulíř
50let
Věra Jakubcová
45let
JanaBurdová
35|et
MartinŠtěpanovský
15 |et
Pave|Cmár
10|et
Jan Hegedlis
í 0 |et
KvětaHavránková
í0|et
BIahopřejeme!!!
Dne 20. června1999 se doŽívá90 |etpaníAloisie Simonová,
oběanka obce Veselice, dnes Žijícív domově důchodcův Krnsku.

jubi|eujíupřímněblahopřejeme.
Životnímu
K tomutokrásnému
df'')

Sňatek uzavřeli:

d(r
Ť^]l
\\-r
*

b)í

Dne24.dubna1999

uzavře|ive svatebnísíni na zámku Sychrov sňatek
Marie Jenčovská z Jiěína a Milan Rýdlz Vese|icečp.28.
přejeme:
Na spolecnou
l\a
spo|ečnouceslu
cestu zlvolem
Životemjim
Jlm preJeme:
..hodně
štěstí,spokojenostia radosti!!!''

Vzpomínka:

vese|ického
YgoEilu^grrv
Zpravodaje
A
PrqYvuoJg
iinformuje
lIvtttluJg
t\guqnvtil
trada
qvq
dodatečně
w
vvoLgvtt9
touto
tvurv
vcestou
Eotvu
tnaše
lo09
včtenáře,
(gtlqt9,
{ /1\edakční
\ ) Že dne 20. |istopadu1998 navŽdyóoešetpan Františer.paŽout z Vese|icečp.60.
By| zakládajícímč|enemZpravodajea d|ouho|etým
č|enemredakčnÍ
rady Zpravodaje.
V našÍda|šíčinnostinám bude hodněchybět.Kdo jste ho zna|i,vzpomeňtena něho s námi.

oznámení:
Dne21.prosince
1998

zemře|ave věku80 |et
paníAnežkaHnátová,rozená Pažoutováz Vese|icečp.60 - trvaleŽijící
v Kopidlněěp' 405.
Poděkování:
Děkujemevšem'kteříse přiš|iroz|oučit
s naším
drahýmtatínkem
a dědečkem
FrantiškemPažoutemz Veseliceěp.60.
ManŽe|ka
a dětis rodinami.
Děkujitoutocestou
obecnímuúřadua SPoZ Veseliceza blahopřání
a věcnýdar k mým65. narozeninám'
práci.
ve VašídalšÍ
VšemVám přejistá|ézdravía hodněúspěchú
Zdena Solcová
Děkujisrdečně
zástupcům
obce,
našemustarostoviMiros|avuPaŽoutovi,JaroslavěBu|ířové
a Věře PaŽoutové
jubi|eu.
za pěknáb|ahopřání
a krásnás|ovak mémuŽivotnímu
MarieRýdlová,Veselicečp,28.

Rada pro našehospodyňky:
Jak správněupravovatcibu|i:

h|adká'cibu|iěka
s|adká!!!/
/ Cibulička
potraviny.
p|Ísním,
obsahujeve|miúčinné
látkyprotibakteriím,
virům.
Napomáhák
Cibu|epatřímezinejzdravější
pravide|nému
sloŽenístřevnímikroflóryzvyšujechuťk jíd|u'upravujekrevníoběh a uýměnu|átkovou,
trávení,regu|uje
je konzumovat
rovněŽprotikaš|i
a nespavosti.
Nejvhodnější
cibuIusyrovou.
zejména
činnost
|edvin.
CibuIeje účinná
Některémoudrostinašichbabiček:
ji?
Jak osmaŽitcibuIia nepřipá|it
zvo|nana mÍrném
ohni,aŽse vodaúp|ně
vyvařía
Na pánevdámetrochuvody,másloa jemněnakrájenou
cibu|i.Smažíme
nežje cibu|ehotová,trošku
vodypřiIijeme.
z|atoubarvu.Pokudse vodavyvařídříve,
cibu|edostanepotřebnou
prouŽky
a sa|áý?
Jakzískatkřupavé
cibuIenach|ebíčky
vody,pakjiopatrněvymačkáme'
vysušíme
a nakrájíme.
asi najednuhodinudostudené
CibuIinamočíme
Cibu|epropo|évky:
pakmá krásnouzlatavoubarvu.
vařiti se s|upkou.
Po|évka
Cibulidámedo po|évky
JakzbavitrucezápachupocibuIi?
vodou,výřemeje so|ía znovuop|áchneme.
op|áchneme
rucestudenou
- |iVám očipři krájení
cibu|e,nahnětese nadhorkouplotnukamennebonadhrnecs horkouvodoua s|zení
P|áčou
přestane.
Příspěveknám zas|al pan Váctav BohuslavzTůrnova.Dlouho|etýpřítelnašíobce.

Do našeho Zpravodaje č.15 přispě|i:
M' SÍfa|dová,
Solcovi,Michňovi,M. Matoušek'P.
V. Brodský,A' Dobiášová,Rýd|ovičp,47,F. PaŽout,H. Runčíková,
M. Dvorská' J. Cid|inová,V. Bohus|av J' Srb st., M.
Fischel Z. Šo|cová,A. Šimonová,K. Buková, Buckovi, M. ŠÍbová,
Marešová, M. Rýd|ová čp.28 a Z. Breziániová..
Děkujeme!!!
Veselický Zpravodai vydává redakčnírada obce Vese|ice:
Rudo|fDufek, ing. Josef Doškář,Josef PaŽout,Jaros|avaBulířová,Věra PaŽoutováa Marce|aŠafránková.
Prosíme,abystepřípadnénávrhy,připomínkya příspěvkyadresova|i
na paníMarcelu Safránkovou, Vese|ice čp.8' 294 04 Dolní Bousov.

