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VEsELSKÁ
/ 1. část /

Pod čemý |es, tam jakoby stu|ená,
vesnióka se světu ukýá,
lidská duše často žitím znavená,
ráda se přec na ni podívá.

Podívá se zase na tu rodnou stráň,
jeŽ se srdcem srostla od mládí,
rodná víska unavenou |idskou skráň,
měkkou rukou matky poh|adí.

Vesničko schou|ená Veselským podlesem,
vzpomínku na tebe světem si ponesem,
nic za Tě nemůŽe náhradu dát,
p-roto tě vesnióko nadevše mám rád.

Tato báseň o naŠí vesničce byla prvně uveřejněna před 10 roky ve VeseÍickém Zpravodaji číslo 1.

DEsÁTÉ yÍnoČí VEsELlcKÉHo zP RAVoDAJE

Nechce se tomu anivěřit, ale náš obecnízpravodaj |etos os|avídesáté výročí od svého vzniku. Jakten čas
neúprosně letí. V roce 1991 navrhnu|i pánové František PaŽout st. a Josef PaŽout tehdejší starostce obce Veselice.
paní JarmÍle Bulířové, vydávání obecního časopisu' Pro tento návrh se vyslovi|o rovněž obecní zastupitelstvo a

podporu získal i u da|ších nadšenců.
Byia ustanovena redakóní racla ěasopisu ve s|oŽení: vedoucí pan Josef PaŽout, členové:
lng. Josef Doškář CSc', František PaŽout st. a Marcela Matoušková / Šafránková /' Důle.
žitým a prvořadým úko|em by|o získání zájemcŮ o odběr časopisu, zajištění jeho tisku a
distribuce. Na setkání rodáků a přáteI obce veselice, agitací u obyvatelů, cha|upářů a chatařů
se podaři|o potřebný počet odběratelů zajistit. By|y získány adresy odběrate|ů a
v měsícisrpnu 1992 by|o zabezpečeno vydání prvého čís|a Zpravoda1e.Znaónou zás|uhu na
jeho tisku a rychlé distribuci mě|a paní Marcela Matoušková / Šafránková !, která v té době
pracova|a vtiskámě v Mladé Bo|esIavi.
Čašopis by| přijat příznivě a okruh zájemců o něj se postupně zvyšoval. V roce 1994 bylo jiŽ
rozesíláno .150 kusů ýisků rodákům a přáte|ům obce a 50 kusů předáváno obyvatelům

obce, cha|upářům a chatařům. V roce 1993 by|a Redakční rada doplněna o paní Jaros|avu
Kabmovou, která časopis obohacova|a kresbami. V roce 1994 by|vedoucím Redakění rady jmenován pan Rudo|f
Dufek. V pniběhu dalších |et se obsah i úroveň časopisu stá|e z|epšova|y. Informace byly rozšířeny o s|ovo starosty'
obsah byldop|ňován o udá|ostiz minulosti, o děnív obcích na Dolnobousovsku, o informace o kultumích památkách v
nejb|iŽším oko|í Vese|ice' V roce 1998 byla Redakční rada doplněna o mladé č|enky / paní Jarmilu Bu|ířovou a paní
Věru PaŽoutovou /. Vsoučasné době usi|ujeme o dop|nění rady nouými, m|adými nadšenci.

SnaŽilijsme se, aby obsah Zpr:avodaje by| zajímarný jak pro starší, tak"pro střední a m|adou generaci. Po
celou dobu vydávání časopisu byly tisk i distribuce financovány pouze z příspěvků čtenářů a to svědčí o jeho ob|ibě.
Zdali je toto hodnocení oprávněné musí posoudit sami čtenáři. Těší nás, Že časopis je využíván též veselickou
mtádeŽíve ško|e a napomáhá informovanostiobčanů o děnív obci. Zpravodaj je též kladně hodnocen starostou obce
i obecním zastupite|stvem. Značně jim napomáhá v jejich činnosti, zejména v informovanosti občanů o plnění úko|ů a
o plánech do budoucích |et.

Věříme, Že Vese|ický zpravodaj nezanikne a bude iv da|ších |étech obohacovat ínformacemi obyvatele naší
vesničky, její rodáky a přáte|e.

Redakčnírada



SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoIuobčané!

Dovo|uji si Vás v krátkosti seznámit s událostmi v průněhu roku. Dne 16. června se náš hasicský sbor/ druŽ.
stvo muŽů / zúčastnil soutěŽe' která se koná|a v Řitonicích. DruŽstvo přijeIo s nově opraveným požárním autem L|AZ
cAS 25 a v nových uniformách, které muži obdrže|ijako sponzorský dar od místních podnikatelů Radka Šafránka a
Martina Kadeřábka' Touto cestou jim děkuji- jak osobně, tak jménem obecního zastupite|stva.

Dne 29' 6. 200,1 poda|a obec Vese|ice u Referátu Životního prostředí okÚ Mladá Bo|es|av návrh na vydání
kolaudačního rozhodnutí pro užívání stavby ..Vodovod VeseIice''. Předmětem ko|audačního řízení by|a
vodohospodáfuká dí|a: Čerpací stanice' Výt|ačný vodovodní řád, Zemni vodojem, Pojistný přepad, Zásobní
vodovodní řády .,A'', .A1 '' a ..M''. Tomu všemu předcházely t|akové zkoušky všech řádů a zkouška těsnosti vodojemu,
revize elektrických zařízení a testy pouŽitých materiálů. PředIoŽen by| rozborvzorku vody provedený |aboratořífirmy
Ecochem a.s. ' Před|oŽený rozbor vyhovuje ve všech ukazatelích poŽadavkům vyh|ášky č. 376/2000 sb., kterou se
stanoví poŽadavky na pitnou vodu. Stanovisko okresního hygien ika zní: S ko|audací stavby Vodovodu Vese|ice se
souh|así. Toto rozhodnutí naby|o právní moci dne 14. 9. 2001. Stanovisko zně|o krásně, a|e ještě není všem
prob|émům konec. Nastávají starostis dokončením vodovodních přípojek do domácností a propojením na v|astní
domovní řád.

od 1. |edna 2002 nabývá účinnost i  norný zákon c.185/2oo1sb. o odpadech. To znamená, Že si  kaŽdý musí
koupit známku na pope|nici a cha|upáři i chataň pyt|e určené k svozu odpadu' |ge|itové tašky nacpané odpadem a

odhozené v příkopě za vsí, v |ese či u potoka neprospívají Životnímu prostředí a nepřidají na kráse
ani pověsti naší obce.
Prostřednictvím Veselického zpravodaje chci veřejně poděkovat kronikáři a členu redakční rady,
panu Josefu PaŽoutovi, za d|ouho|etou poctivou práci. Přes své zdravotní obtíže má stálý záiem o
děnív obci a o kroniku, kterou předa| panu Josefu Šoftysovi. Tomu přeji mnoho zdaru a úspěchů v
práci s kronikou. Ještě jednou děkuji panu PaŽoutovi jménem sr4ým i jménem obecního

zastrrpite|stva a přeji pevné zdraví.
Dá|e děkuji panu Rudolfu Dufkovia redakční radě za pravidelné a obsáhlé vydávání Vese|ického zpravodaje.

Vám všem přejí hod ně pevného zdraví,štěstí a spokojenosti v novém roce 2002.
PaŽout M.
starosta

UDALOSTI Z VESELICE V ROCE 2OO1

VESEL|GE MÁ NoVoU DoMINANTU
V tomto roce vybudova|a Íjrma RAD|oMoBlL a.s. v blízkosti naší obce 54 metrů vysokou retranslační věŽ

pro zesí|ení signálu k mobi|ním telefonům. Véž je postavena na nejvyššším vrcholu Do|nobousovska na kopci
KOPANINA, 374 metrů nad mořem' Lidově se zde říká Na Větráku. Nachází se na rozhraní okresů Mladá Bo|es|av a
Jičín, mezi obcemi Veselice a Bačálky. V minulosti zde stával větrný m|ýn. Vrcho| retrans|ačnívěŽe je v noci osvět|en
zářivě červeným svět|em a je vidite|nýzvelké dá|ky.

V NAŠí oBc! BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ TELEFoNruí srarulcr
Dne ,| 9. října by|a v naší obci, a|e i v obcích Řitonice a Skyšice zrušena veřejná te|efonnístanice. DemontáŽ

proved|i pracovníci firmy Telekom a.s. pro údajnou ztrátovost těchto zařízení. Pro naši obec je to opatření
po|itováníhodné. Řada občanů te|efonní zařízení využívala a ze)ména v letních měsících je využívalí cha|upáří i
chataři. Ve|mi cite|ně opatření Telekomu pocítí pracovnice našeho obchůdku a Vese|ické hospůdky. Věříme, Že
starosta obce a obecní úřad podají protidemontáži Veřejné teIefonnístanice stíŽnost a budou Žádat obnoveníjejího
provozLl.  Dornníváme se, Že íirma Te|ekoi l  a.s. je rratol ik Ílnančně si lná, aby nentusela zvyšovat svůj z isk na úkor
občanů v malých obcích. Zjištěno dodatečně: Starosta obce intervenovaI v této věci u praŽského ředite|ství firmy
Telekom a.s.. Žádosti obecního úřadu by|o vyhověno. V obcije nově zapojen Veřejný te|efonní přísťoj, který
však je mincový. číslo telefonu zůstává stejné: 396 606.



z Č!NNosTl HAs|ČsKÉHo sBoRU oBcE VEsEL|cE
Hasičský sbor zakoupi| v |etošním roce pro hasičské druŽstvo muŽů nové cvičné uniformy.
Na jejich zakoupeníse Íinančně podí|e|i pánové Radek Šafránek a pan Martin Kadeřábek.
oběma za jejich veIký flnančnídartouto cestou za všechny veseláky děkujeme.
om|azené hasÍcské druŽsfuo Vese|ice se 16. června 2001 l v nových cvičných uniformách /
zúčastni|o soutěže hasičských sborů 22. okrsku, která byla organizována v obci Řitonice.
Naše hasičské družstvo se zde umísti|o až na pátém místě. Špatně připojaná hadice
zapříčini|a horší čas druŽstva při útoku a tím i sestup v celkovém hodnocení. l to se můŽe při

velké snaze o co nej|epší rnýkon přihodit. Zvítězi|o hasičské druŽstvo Domousnice, před družsfuy Ledce a Skyšice.
Naše hasióské druŽsfuo Žen se soutěŽe nezúčastni|o, neboť dvě cienky jsou na mateřské dovo|ené. Věříme, že v příš-
tím roce jiŽ budou soutěŽit.

z čtNNosTl sPoz oBcE VEsELtcE
Sbor pro občanské zá|ežitosti našíobce uspořádaltak jako kaŽdý rok, pro vese|ické

děti miku|ášskou nadílku a dětský karneval. Na přípravě hezkých dárků a občerstvení
se podí|e|í rodiče a Íinančně obecní úřad. Při těchto akcích hudbou a zpěvem
obvese|ova|a dětislečna Soňa Boučková. Úpravu sá|u a občerstvení zabezpeóova|y
paní Ludmila Bucková a Marie Hofmanová. Materiá|ní a organizační úkoly ve|mi
odpovědně zajisti|y paníJarmila Bu|ířová a Věra PaŽoutová.

Všem' kteříse na úspěšném provedení a materiálním zabezpečení akcí pro děti
podí|e|i, touto cestou upřímně děkujeme. Dětem se obě akce velmi |íbily, domů se
suými maminkamia babičkami odcháze|y rozradostněné a urcitě d|ouhou dobu budou
mít na co vzpomínat.

z ČIurtosTl zEMĚDĚt.sxÉ a.s. BŘEzNo
Letošní úroda by|a nad očekávání dobrá. Sk|izňové práce však koncem |éta prováze|a nepřízeň

poóasí.Měsíc září bylve|mi deštirný. Pole byla promáčená a neumoŽňovala nasazenítechniky' Některá zemědě|ská
druŽstva' zemědělské spo|ečnosti i  soukromÍzemědě|ci nemohli včas skl idit obi|íz po|í' RovněŽ Zemědě|ská a.s.
Březno nestih|a včas sk|idit přes 80 hektani obí|ovin, z toho část byla i v katastru naší obce . Na Jívě . a jejich sk|izeň
dokonči|a aŽ počátkem října. Značně se tím opozdily i podzimní práce, sk|izeň slámy, orba po|í a setíozimů.

yýsrnvgA VoDoVoDU V oBc| VESELICE
Stavba obecního vodovodu je pro obec VeseIice oprávněně nazývána stavbou sto|etí. VŽdyť rozsah stavby a

její mi|ionové nák|ady vzbuzu1í i v oko|ních obcích u občanů obdiv. V měsíci září 2oo1 byly úspěšně provedeny
zkoušky.zařízeníčerpací staníce a vodojemu. obě zařízení byla po dokončení menších úprav převzata obecním
úřadem bezzávad. Dokončeno by|o rovněŽ poloŽenívodovodního potrubírozvodného zařízenív obci. Úspěšně by|y
provedeny t|akové zkoušky vodovodu v jednot|ivých částech obce a přezkoušena kva|ita pitné vody. Nepodaři|o se v
termínu provést napojeníjednotlivých domů a chalup na rozvodnou vodovodnísíť. Ténto úkoI bude plněn v závislosti
na počasíaŽv průběhu měsíce |ístopad . prosinec, nebo v prvním čtvrtletíroku 2002'

oBEc VEsELlcE tvtÁ t,tovÉHo KRoNlxÁŘr
. od 1. lístopadu 2001 má naše obec nového kronikáře. Je jím pan Josef Šofiýs z Veselice č. 44. Dosavadní

kronikář, pan Josef Pažout, nemůŽe tuto činnost pro onemocněnívykonávat. Za jeho zásluŽnou a dlouho|etou práci
/ kroniku vedI za roky 1982 - 2000 /mu touto cestou za všechny občany obce VeseIice upřímně děkujeme.

Novému kronikáři přejeme v jeho prácipro obec hodně zdaru.

BLÝsKÁ sE oBct VEsELlcE NA LEPŠí Čnsy e
V |étech 1941 až 1944 dosáh| počet obyvate|ů naší obce nejvyššího počtu v její historii, přes 300 osob. V po-

vá|ečných |étech 1945 aŽ 1948 se' v důs|edku odchodu řady občanů a ce|ých rodin do pohraničí nebo za prací do
měst, počet značně sníŽiI a tento trend pokracovaI postupně i v da|ších |étech. V roce 1996 mě|a naše vesnička jiŽ jen



105 obyvate|ů. Pesimistické h|asy poukazova|y na to, že se Veselice vy|idňuje a stárne.
V pos|edních pěti |étech jsme však svědky z|epšování tohoto stavu. Do obce se natrva|o
nastěhova|y rodiny: Havránkova, Červova, Steyova a Novákova' Býovky bývalého JZD pro
osm rodin jsou p|ně obsazeny. Nově byly postaVeny domy pana Josefa Rýd|a a paníZdenky

oudrnické. Rozestavěny jsou domy pana radka Jakubce a Milana Rysa. Nové byty byly
vybudovány m|adými rod inymi: Šafrán kovou' Kadeřábkovou, KříŽovou a panem Legnerem.
K|adně musíme hodnotit, Že kromě dvou chalup, jsou všechny domy, cha|upy a chaty jejich

majite|i udržovány v dobrém stavu a v letních měsících vyuŽívány. Majite|é postupně z|epšují

Novým, velmi potěšitelným jevem je, Že se podstatně zrnýši| pbčet m|adých občanů v naší
obci. Napřík|ad m|ádeŽe ve věku jeden aŽ osmnáct |et je u nás vsoučasnosti24. /Ztoho je 15

ch|apců a 9 děvčat./ DouÍáme, Že a|espoň někteříz nich zapustí kořeny v naší hezké vesničce natrva|o a napomohou

tak k jejímu om|azenív budoucích |étech. Na podk|adě uváděných zjištění rádi konstatujeme, že se obciVeselice
.'blýská na |epší časy''. Věříme, Že se našim obyvatelům, cha|upářům a chatařům zde bude nejen |íbit, a|e dobře žít i
v příštích létech.

vírÁruí NoVýcH ogČÁt{xŮ n oslnvR JUBILANTŮ
23. června 2001 se uskutečnilo ve vese|ské hospůdce s|avnostní vítání nových.obqánků a,os|ava jubi|antů

naší obce. os|avu zaháji|starosta obce, pan Miros|av PaŽout, přivítáním '.té T"r".ffil#s|frišry Šaíánrové
a Miros|ava Horáka jako nové
občany Vese|ice. & do.orpvodu
hezké hudby a zpěvu s|eěny Soni
Boučkové a básniček přednesených
vese|ickými dětmi, byli noví občánci
postupně ko|ébáni v krásné ma|o-
vané kolébce, gbdarováni malými
dárky a jejich maminky květínami.
Touto cestou přejeme jmenovaným
novým občánkům naší vesničky
..hodně zdraví, štěstí na jejich Životní
cestě''. Ať se jim v naší obci daří a
moca moclíbí.

Po ukončenítéto hezké a dojemné akce byla zahájena os|ava |etošních vese|ických jubi|antů. Starosta obce
Vese|ice je mile přivíta|, všem poděkova|zavykonanou prácia do da|ších |et jim popřá|hodně zdraví. Čtenky sPoz
předaly každému dárkorný balíček a kýičku. Vese|ické dětijim potom přednes|y nacvióené pásmo básniček a slečna
Soňa  Boucková  všechno
doprováze|a hezkým zpěvem a
hudbou.

V |etošním roce slaví
Životníjubileum:
paní Kar|a Buková - 80 let, paní
Růžena Čechovská. 80 let, pan
Rudo|f Dufek - 75 |et, paní
Ludmila Antošová . 70 |et, pan
Jaromír Ďouba|ík . 50 |et, pan
František Jakubec . 50 let.
odiněněn by| rovněŽ pan Vác|arr
Bohuslav - býva|ý vese|ák a
veIký příznivec naší obce.

irJ
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Všem touto cestou přejeme do da|ších |et..hodně a hodně zdraví a štěstí'' !!!!
Za všechny jubi|anty poděkoval panu starostovia SPoZ pan Rudo|f Dufek. oceni|zejména záslužnou práci ,

úsilí a obětavost paní Jarmily Bu|ířové a paníVěry PaŽoutové, které akce SPoZ v obci kaŽdoročně zabezpečují.
Zdůrazni|, Že v současnosti je jiŽ ve|ice má|o obcí, které dokáŽí takové akce nejen materiálně zabezpečit, a|e í tak
dobře zorganizovat. Na závěr starosta obce pozvaIjubilanty k s|avnostnímu přípitku a pak, spo|ečně s účinkujícími

dětmi k ma|ému občerstven í.
Ještě jednou touto cestou děkujeme obecnímu úřadu za finanční zajištění a SPoZ za zorganizování a

materiá|nízabezpečení těchto krásných a ve|mi náročných akcí.
Redakční rada

VLČí PoLE . PoUTNÍ MísTo VESELÁKŮ

V minu|ých staletích se v obci V|čí Po|e kaŽdoročně o první nedě|i po sv. Jiří, zpravid|a o první květnové
nedě|i, kona|y s|avné poutě. Do vsi, jejíŽ náves by|a vŽdy zce|a zap|něna stánky prodavaÓů, ko|otoči, houpačkami a
jinými atrakcemi, se ke zdejšímu kostelíku vypravili obyvatelé Dotního Bousova a okolních obcí. Zejména děti a

mládeŽ se na tuto pouť velmí těšily. Starší a střední generace dnešních vese|ických občanů sijistě na tyto s|avné
poutě vzpomíná. obec V|čí Pole jim by|a již od dětských let ve|mi b|ízká, mi|á. Ztěchto důvodů uveřejňujeme v tomto
Zpravodaji historiitéto obce a jejího kostelíka.

obec V|čí Pote a její tvrz se v dějinách dok|ádá V roce 1313. Jejím majite|em tehdy byl ýíř Su|ek z Mčího

Po|e. V roce 1352 je zde historicky uváděn již i koste|ík sv. Šimona a Judy. Tehdy zde síd|i| rytíř Dobrana z V|čího Po|e
a po něm Vaněk z Vartenberka. V roce .1363 v|astniIves itvz Petrz Vartenberka.

Ve 14. sto|etí menší statky, jakým bylo iV|cí Po|e, neby|y schopné uŽivit početné zemanské rodiny. Jejich
přís|ušníci proto často odcháze|ido služeb bohatších šlechticů v sousedních panstvích nebo h|eda|i obŽivu ve vojsku.
V roce 1417 zde síd|i| rytíř Zdeněk z V|čího Po|e. ten by| i patronem budovaného koste|íka sv. KříŽe v obci KříŽany,
lidově KřiŽánky' V |étech 1465 až 1486 zde síd|i|v|adyka Jan Vlóopolský ze Semčic. Po něm ves s tvzíjako souóást
Kosteckého panství koupiI nejvyšší kancléř království Českého . Jan ze Še|emberka. V roce 1 524 odkoupi|i ves itvz

se statkem od jeho zad|uŽeného syna Va|kounové z Ad|eru' Tijejv roce 1600 proda|i Vladislavu odko|kovi zÚiezda'
Jeho dědic Jindřich odko|ek by| po bitvě na Bí|é Hoře odsouzen císařem ke árátě po|oviny veškerého majetku' Tuto
po|ovinu prodal Polyxeně z Lobkovic a na Kosti a vystěhovalse jako nekato|íkze země.

od roku 1621 jsou ves, furz a statekVlóí Po|e trva|e spojeny s Kosteckým panstvím. Novýmiv|astníky jsou od
roku 1637 Černínové z Chudenic. Po nich od roku 1738 je to šlechtický rod Neto|ických z Eisenberka. První vlastník
Václav kazimír Neto|ický z Eísenberka, byl v té době jedním z nejvyšších dvořanů císařovny Marie Terezie. Po jeho

synovi Janu Adamovi přewaI celé panství hrabě Antonín Vratis|av Neto|ický z Eisenberka. Ten da| kolem roku 1790
starou tvz a dvůr přestavět v pohod|ný jednopatrorný empírorný zámek. Ko|em něho da| zřídit ang|ický park a nový

dvůr necha| postavit na okraji vsi. V zámku potom kaŽdorocně v letním období sídli|i majitelé Kosteckého panství. Z
nich prosluI zejména rakouský maršál EvŽen Vratis|av Netolický. Zemře|V roce 1867 aje pohřben v kryptě koste|a v
So.botce. Pos|edními majiteli by|i přís|ušníci rodu Da| Borgo.Neto|ických. od roku 1948 do roku 2000 zde byldomov
důchodců' od roku 1990 je majitelem Kosteckého panstvía zámku Vlčí Pole hrabě Kinský - Da| Borgo.

V čechách je jen málo vsí s tvaemi u nichŽ je moŽné tak dokonale do|oŽit archívními materiá|y jednot|ivé

v|astníky od roku 1300 a změny v úpravách objektů.



Výročí:
Dne23. června 2001

Dne 12. Iistopadu 200í

Dne 1 5' óervence 2001

Dne 31 ' července 2001

sPoLEČENsKÁ KRoNIKA / 2. potoletí roku 2oo1 l

os|avili padesát let spo|ečného života - zlatou svatbu RůŽena a Rudolf DUFKoVl

ostavilitřicet pět Ietspo|ečného Života Marie a Josef KoDRlKoVl

osIaviIi třicet Iet společného Života Libuše a František šrĚpnruovsxÝ

os|aviIi třicet |et společného života Jarmita a Mitoslav BuÚŘovl

Všem upřímně b|ahopřejeme !!!!!!!

ŽivotníjubiIeum:
80let 20. prosince 2001
45 |et 21.září2001
45 |et 16. ěervence 2001
45 |et 12'září20o1
35 let 17. srpna 2001
30 let 31 . prosince 2001
15 |et 4. července 2001

21 . srPna 2001
23. srpna 2001
23. prosince 200'l

5 let 21 . listopadu 200't

paníKarolína BUKoVÁ
paní Miros|ava ĎougRtÍrovÁ
pan MitoslavRÝot
panZdeněkHLAVÁč
panVáclavBUGEK
paní MarceIa šnrnÁruxovÁ
FrantišekJAKuBEc
JanaPEěENKoVÁ
JaroslavBURDA
JaromírĎoUBALíK
Anetat(ADEŘÁeKovÁ

B|ahopřejeme a do da|ších |et přejeme -hodně zdraví a štěstí''!

Narození:
Dne 5. září 2001 se v Jičíně narodi| Jan RÝot.

Na jeho Životnícestu mu upřímně přejeme .hodně zdraví a štěstí''!

Vzpomínka:
Dne29.záií2001 vzpomínáme 6. qýrocí úmňímanže|a a tatínka pana Josefa RÝotR z vese|ice ě.28.

Vděěně vzpomínajímanželka a rodiny Rýdlova a Šífaldova.

Dne20.listopadu2001vzpomínáme3.rnýročíúmrtítatínkaadědečkapanaFrantiškaPAŽouTA zVeseliceč.60.
Vděčně vzpomínajídětiJaruška, František a Miros|av s rodinami.

Poděkování:
" Děkuji obecnímu úřadu a sPoz obce Veselice za uspořádání oslavy jubi|antů, osobní poanání, pohoštění a dar
kmým80. narozeninám.

Karolína BUKovÁ - Vese|ice č. 59

Děkujitouto cestou obecnímu úřadu a SPOZ obce Vese|ice za blahopřání a dar k mým narozeninám.

.. Ludmi|aAntošová

Děkujiobecnímu úřadu a SPOZobceVese|iceza osobnípozvánínasetkáníjubi|antůadark mým75 narozeninám'
Rudolf Dutuk



Chorály varhan s pů|nočními zpěr'ry,
nesou se měkce lodí ďtrámovou,
na oltář božství povznesen je č|ověk,
jenŽzbožně šeptá dnešní prosbu svou.

vÁruočruí gÁseŇ

Vánoce. lásky lidsfuíkrásní dnové,
v objetí Vašem krásnější je svět,
radostně vždy Iegendy stále nové
dáme si o Vás všichniv'yprávět.

Měkkýmitóny doznívají housle -
mírv sdci hřeje. svíce p|ápo|á,
na cestě domů jiskří sněžné hvězdy
a láska tep|e na nás zavo|á ....

Redakfuí radaZpravodaje obce Veselice přeje všem spoluobčanům,
rodákům a přáte|ům naší obce
a všam &enářům časopisu:

, ÍPřg ett,é prožití adnočnícfi sodtKu
a ďo nouéfro ro&t 2ffi2 fCIútzíraz,í, štěstr, sPofojenostl a raďostL

* Na Vese|ický zpravodai ďisoěli:
paní Dvorská t Živná/, R. Cid|ina, V. Bohusiav. Š. .lunďvá, M. Jírovcová, Šoftysovi, L. Antošová,

z. srb, lng. M. Ha|ama, L. Brezániová, A. Brodská' paní Pokomá, A. Dobiášová' Pav|íčkovi, !ng. J. Koliáš,
M. Spárová, A. Dyorská, J. Novotný, J. PaŽout, J. Rýd|, M. Rýdtová, M. ŠífaHová, P. Fischer, K. Buková

a M. Kobzáňová.
Redakčnírada Zpravodaje touto cestou všem pňspívajícím upřímně ttěkuje tll

Veselický Zpravodď1vydává Redakční rada ve s|ožení:
Rudotr DufeK |ng. Josef Doškář CSc., Josef Pažout, Marcela Šafránková, Jarmila Bulířová a Věra Pažoutová.

Zpravodaj rrychází dvakrát ročně.
Prosíme, abyste-případné návrhy, příspěvky a pfipomínky adresovali

na paní Marcelu Safránkovou, Vese|ice č. 6' Psc 294 04 Dolní Bousov


