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VEsELSKÁ

/ 1. část
/

Pod čemý|es,tamjakobystu|ená,
vesniókase světuukýá,
znavená,
lidskádušečastožitím
ráda se přec na ni podívá.
Podíváse zase na tu rodnoustráň,
jeŽse srdcemsrostlaod mládí,
rodnávískaunavenou|idskouskráň,
měkkourukoumatkypoh|adí.
Veselskýmpodlesem,
Vesničko
schou|ená
na tebesvětemsi ponesem,
vzpomínku
náhradudát,
nicza Tě nemůŽe
p-roto
tě vesniókonadevšemám rád.
Tato báseň o naŠívesničce byla prvně uveřejněna před 10 roky ve VeseÍickémZpravodaji číslo1.

yÍnoČíVEsELlcKÉHozP RAVoDAJE
DEsÁTÉ
od svéhovzniku.Jaktenčas
|etosos|avídesáté
výročí
Nechcese tomuanivěřit,ale nášobecnízpravodaj
pánovéFrantišek
starostceobceVeselice.
PaŽoutst. a Josef PaŽouttehdejší
neúprosně
letí.V roce1991navrhnu|i
paníJarmÍleBulířové,
a
vydáváníobecníhočasopisu'Pro tentonávrhse vyslovi|orovněžobecnízastupitelstvo
podporu
získali u da|ších
nadšenců.
Byia ustanovenaredakóníraclaěasopisuve s|oŽení:
vedoucípanJosef PaŽout, členové:
/ Šafránková
lng.Josef DoškářCSc', FrantišekPaŽoutst. a MarcelaMatoušková
/' Důle.
jeho
prvořadým
úko|emby|ozískánízájemcŮo odběr časopisu,zajištění tiskua
žitýma
Na setkánírodáků
cha|upářů
a chatařů
distribuce.
a přáteIobceveselice,agitacíu obyvatelů,
se podaři|o potřebný počet odběratelůzajistit. By|y získány adresy odběrate|ůa
v měsícisrpnu
1992by|ozabezpečeno
vydáníprvého
čís|a
Zpravoda1e.Znaónou
zás|uhuna
jehotiskua rychlédistribucimě|apaníMarcelaMatoušková
/ Šafránková
!, kteráv tédobě
pracova|a
vtiskáměv MladéBo|esIavi.
Čašopis
by|přijatpříznivěa okruhzájemcůo nějse postupnězvyšoval.
V roce1994bylojiŽ
.150
rozesíláno kusůýisků rodákům
a přáte|ům
obce a 50 kusůpředávánoobyvatelům
obce,cha|upářům
a chatařům.
V roce1993by|aRedakční
radadoplněnao paníJaros|avu
Kabmovou,kteráčasopisobohacova|a
kresbami.V roce 1994by|vedoucím
Redakěníradyjmenovánpan Rudo|f
Dufek.V pniběhudalších
|etse obsahi úroveňčasopisu
stá|ez|epšova|y.
bylyrozšířeny
o s|ovostarosty'
Informace
památkách
obsahbyldop|ňován
o udá|ostiz
minulosti,
o děnívobcíchnaDolnobousovsku,
o informace
o kultumích
v
nejb|iŽším
oko|í
Vese|ice'
V roce1998bylaRedakční
rada doplněnao mladéč|enky
/ paníJarmiluBu|ířovou
a paní
doběusi|ujeme
VěruPaŽoutovou
/.Vsoučasné
o dop|nění
radynouými,m|adými
nadšenci.
jak pro starší,
SnaŽilijsmese, aby obsahZpr:avodaje
by|zajímarný
tak"prostřednía m|adougeneraci.Po
celoudobuvydáváníčasopisubylytiski distribucefinancoványpouzez příspěvků
čtenářů
ojeho ob|ibě.
a to svědčí
Zdalije toto hodnoceníoprávněnémusíposouditsami čtenáři.Těšínás, Že časopisje využíván
téžveselickou
je téžkladněhodnocenstarostouobce
ško|ea napomáháinformovanostiobčanů
mtádeŽíve
o děnívobci.Zpravodaj
jim
jejich
i obecním
zastupite|stvem.
Značně napomáháv
činnosti,
občanů
o plněníúko|ů
zejména
v informovanosti
a
o plánechdo budoucích
|et.
Věříme,Že Vese|ickýzpravodajnezaniknea budeiv da|ších
|étech
obyvatelenaší
obohacovatínformacemi
jejírodákya přáte|e.
vesničky,
Redakčnírada

SLOVO STAROSTY OBCE
VáženíspoIuobčané!
Dovo|ujisi Vás v krátkostiseznámits událostmiv průněhuroku.Dne 16.červnase nášhasicskýsbor/ druŽ.
soutěŽe'kteráse koná|av Řitonicích.DruŽstvopřijeIos nově opravenýmpožárním
stvo muŽů/ zúčastnil
autemL|AZ
podnikatelů
cAS 25 a v novýchuniformách,kterémužiobdrže|ijako
sponzorskýdar od místních
Radka Šafránka
a
jim
jak
jménem
Touto
cestou
děkujiosobně,
obecního
MartinaKadeřábka'
tak
zastupite|stva.
Dne 29' 6. 200,1poda|aobec Vese|iceu ReferátuŽivotníhoprostředíokÚ Mladá Bo|es|avnávrh na vydání
..Vodovod VeseIice''. Předmětem
kolaudačníhorozhodnutí pro užívánístavby
ko|audačníhořízení by|a
vodohospodáfukádí|a:Čerpacístanice' Výt|ačný vodovodnířád, Zemni vodojem, Pojistný přepad, Zásobní
.,A'',.A1'' a ..M''.Tomuvšemupředcházelyt|akovézkouškyvšech
vodovodnířády
řádůa zkouškatěsnostivodojemu,
pouŽitých
materiálů.
revizeelektrickýchzařízenía testy
PředIoŽenby|rozborvzorkuvody provedený|aboratořífirmy
Ecochem a.s. ' Před|oŽenýrozborvyhovujeve všechukazatelíchpoŽadavkům
vyh|áškyč.376/2000sb., kterouse
stanovípoŽadavkyna pitnouvodu.Stanoviskookresníhohygienika zní:S ko|audací
stavbyVodovoduVese|icese
souh|así.Toto rozhodnutínaby|oprávnímoci dne 14. 9. 2001. Stanovisko zně|o krásně, a|e ještě nenívšem
prob|émům
vodovodníchpřípojekdo domácnostía propojením
konec. Nastávajístarostis dokončením
na v|astní
domovnířád.
od 1. |edna2002 nabýváúčinnosti
norný
zákon c.185/2oo1sb.o odpadech.To znamená,Že si kaŽdýmusí
koupitznámku na pope|nicia cha|upářii chataňpyt|eurčenék svozu odpadu' |ge|itové
taškynacpanéodpadema
prostředía nepřidajína kráse
odhozenév příkopěza vsí,v |esečiu potoka neprospívají
Životnímu
ani pověstinašíobce.
Prostřednictvím
Veselickéhozpravodajechci veřejně poděkovatkronikářia členuredakční
rady,
panu Josefu PaŽoutovi,za d|ouho|etoupoctivoupráci. Přes svézdravotníobtížemá stálý záiem o
děnív obci a o kroniku,kteroupředa|panu Josefu Šoftysovi.
Tomu přejimnohozdaru a úspěchů
v
práci s kronikou. Ještě jednou děkuji panu PaŽoutovi jménem sr4ými jménem obecního
zastrrpite|stva
a přejipevnézdraví.
Dá|eděkujipanuRudolfuDufkoviaredakční
raděza pravidelné
a obsáhlévydáváníVese|ického
zpravodaje.
Vám všempřejíhodně pevnéhozdraví,štěstí
a spokojenosti v novém roce 2002.
PaŽoutM.
starosta

UDALOSTI

Z VESELICE

V ROCE 2OO1

VESEL|GE MÁ NoVoU DoMINANTU
V tomto roce vybudova|aÍjrmaRAD|oMoBlL a.s. v blízkostinašíobce 54 metrůvysokouretranslační
věŽ
pro zesí|enísignálu k mobi|nímtelefonům.Véžje postavena na nejvyššším
vrcholu Do|nobousovskana kopci
KOPANINA, 374 metrůnad mořem' Lidověse zde říkáNa Větráku.Nacházíse na rozhraníokresůMladá Bo|es|ava
Jičín,mezi obcemiVeselicea Bačálky.V minulostizde stával větrným|ýn.Vrcho|retrans|ačnívěŽe
je v nociosvět|en
zářivě červeným
dá|ky.
svět|ema je vidite|nýzvelké

VEŘEJNÁ TELEFoNruí
V NAŠí
oBc! BYLA ZRUŠENA
srarulcr

Dne ,|9. říjnaby|av našíobci,a|ei v obcíchŘitonicea Skyšicezrušenaveřejnáte|efonnístanice.
DemontáŽ
proved|ipracovnícifirmy Telekom a.s. pro údajnouztrátovosttěchto zařízení.Pro naši obec je to opatření
po|itováníhodné.
te|efonnízařízenívyužívala a ze)ménav letníchměsícíchje využívalí
Řada občanů
cha|upáříi
pocítí
pracovnice
chataři.Ve|mi cite|něopatřeníTelekomu
našehoobchůdkua Vese|ickéhospůdky.Věříme,Že
starostaobce a obecní úřadpodajíprotidemontáži
VeřejnéteIefonnístanice
stíŽnosta budouŽádatobnoveníjejího
provozLl.
se, Že íirmaTe|ekoila.s.je rratolik
Dornníváme
Ílnančně
silná,aby nentuselazvyšovatsvůjzisk na úkor
občanů
v malýchobcích.Zjištěno dodatečně:Starostaobce intervenovaI
v tétověci u praŽskéhoředite|ství
firmy
Telekoma.s.. Žádosti obecního úřaduby|ovyhověno.V obcije nově zapojen Veřejný te|efonnípřísťoj,který
všakje mincový. číslotelefonuzůstávástejné:396 606.

HAs|ČsKÉHo
sBoRUoBcE VEsEL|cE
z Č!NNosTl

uniformy.
rocepro hasičské
druŽstvomuŽůnovécvičné
Hasičský
sborzakoupi|v |etošním
podí|e|i
pánovéRadekŠafránek
Íinančně
a panMartinKadeřábek.
Na jejichzakoupeníse
jejich
veselákyděkujeme.
cestouza všechny
oběmaza
veIkýflnančnídartouto
/
uniformách
om|azenéhasÍcské
druŽsfuoVese|icese 16.června2001l v novýchcvičných
sborů22. okrsku,kterábylaorganizována
v obciŘitonice.
zúčastni|o
soutěže
hasičských
pátém
připojaná
místě.Špatně
hadice
až na
Naše hasičské
družstvose zde umísti|o
hodnocení.
zapříčini|a
časdruŽstvapři útokua tími sestupv celkovém
l to se můŽepři
horší
přihodit.Zvítězi|o
hasičské
druŽstvoDomousnice,předdružsfuy
Ledce a Skyšice.
velkésnaze o co nej|epší
rnýkon
dovo|ené.
Věříme,žev příšNašehasióskédruŽsfuo
Žense soutěŽenezúčastni|o,
neboťdvě cienkyjsounamateřské
tímrocejiŽbudousoutěŽit.

z čtNNosTl
sPoz oBcE VEsELtcE
zá|ežitosti
našíobceuspořádaltakjako kaŽdýrok,provese|ické
Sbor pro občanské
děti miku|ášskou
nadílkua dětskýkarneval.Na přípravěhezkýchdárkůa občerstvení
podí|e|í
se
rodičea Íinančněobecní úřad.Při těchto akcích hudbou a zpěvem
obvese|ova|a
dětislečnaSoňa Boučková.Úpravu sá|u a občerstvení
zabezpeóova|y
paní Ludmila Bucková a Marie Hofmanová. Materiá|nía organizačníúkolyve|mi
odpovědnězajisti|ypaníJarmilaBu|ířováa Věra PaŽoutová.
provedenía materiálním
Všem' kteříse na úspěšném
zabezpečeníakcípro děti
podí|e|i,
toutocestou upřímněděkujeme.Dětem se obě akce velmi |íbily,domůse
suýmimaminkamiababičkami
odcháze|yrozradostněné
a urcitěd|ouhoudobu budou
mítna co vzpomínat.

z ČIurtosTl
zEMĚDĚt.sxÉ
a.s.BŘEzNo
Letošníúrodaby|a nad očekávání
dobrá. Sk|izňovépráce však koncem |étaprováze|anepřízeň
poóasí.Měsíc
záříbylve|mideštirný.
Polebylapromáčená
a neumoŽňovala
nasazenítechniky'
Některázemědě|ská
druŽstva'
zemědělské
spo|ečnosti
i soukromÍzemědě|ci
nemohlivčasskliditobi|ízpo|í'RovněŽZemědě|ská
a.s.
Březnonestih|a
včassk|iditpřes 80 hektaniobí|ovin,
z tohočástbylai v katastrunašíobce. Na Jívě. a jejichsk|izeň
práce,sk|izeň
dokonči|a
aŽpočátkem
října.
Značně
setímopozdilyi podzimní
slámy,orbapo|ía setíozimů.

yýsrnvgA VoDoVoDUV oBc| VESELICE
Stavbaobecníhovodovoduje pro obec VeseIiceoprávněněnazývánastavbousto|etí.
VŽdyťrozsahstavbya
její mi|ionovénák|ady vzbuzu1íi v oko|níchobcích u občanůobdiv. V měsícizáří 2oo1 byly úspěšněprovedeny
zkoušky.zařízeníčerpací
stanícea vodojemu.obě zařízeníbyla po dokončení
menšíchúpravpřevzataobecním
potrubírozvodného
úřadembezzávad. Dokončenoby|orovněŽpoloŽenívodovodního
zařízenívobci. Úspěšně by|y
provedenyt|akovézkouškyvodovoduv jednot|ivýchčástechobce a přezkoušenakva|itapitnévody. Nepodaři|ose v
termínuprovéstnapojeníjednotlivých
domůa chalupna rozvodnouvodovodnísíť.
TéntoúkoIbude plněnv závislosti
. prosinec,nebov prvnímčtvrtletíroku
na počasíaŽvprůběhuměsíce|ístopad
2002'

.

oBEc VEsELlcEtvtÁt,tovÉHo
KRoNlxÁŘr

od 1. lístopadu
2001má našeobecnového
kronikáře.
Je jímpanJosefŠofiýs
z Veseliceč.44.Dosavadní
proonemocněnívykonávat.
kronikář,panJosefPažout,
nemůŽe
práci
tutočinnost
Za jehozásluŽnoua dlouho|etou
/ kroniku
vedIza roky1982 2000/mutoutocestouza všechny
občany
obceVeseIice
upřímně
děkujeme.
přejemev jehopráciproobechodnězdaru.
Novému
kronikáři

BLÝsKÁsE oBct VEsELlcENA LEPŠí
Čnsye
počtuv jejíhistorii,přes 300 osob. V poV |étech1941až1944dosáh|početobyvate|ů
našíobce nejvyššího
vá|ečných |étech1945aŽ 1948se' v důs|edkuodchoduřady občanů
a ce|ýchrodindo pohraničí
nebo za pracído
měst,početznačněsníŽiIa tentotrendpokracovaIpostupněi v da|ších
V roce 1996 mě|anaševesničkajiŽjen
|étech.

a stárne.
h|asypoukazova|yna to, žese Veselicevy|idňuje
105 obyvate|ů.
Pesimistické
tohotostavu. Do obce se natrva|o
V pos|edníchpěti |étechjsme však svědky z|epšování
nastěhova|yrodiny:Havránkova,Červova,Steyovaa Novákova'Býovky bývaléhoJZD pro
osm rodinjsou p|něobsazeny.Nově bylypostaVenydomy pana Josefa Rýd|aa paníZdenky
oudrnické.Rozestavěnyjsou domy pana radka Jakubce a Milana Rysa. Nové byty byly
kovou'Kadeřábkovou,KříŽovoua panemLegnerem.
vybudoványm|adýmirodinymi:Šafrán
K|adněmusímehodnotit,Že kromědvou chalup,jsou všechnydomy,cha|upya chatyjejich
postupněz|epšují
majite|iudržoványv dobrémstavu a v letníchměsícíchvyuŽívány.Majite|é

jevemje, Že se podstatnězrnýši|
pbčetm|adýchobčanů
v naší
Novým,velmipotěšitelným
jeden
je
ve věku
aŽosmnáct|et u násvsoučasnosti24.
m|ádeŽe
/Ztohoje 15
obci.Napřík|ad
DouÍáme,Že a|espoňněkteříznichzapustíkořenyv našíhezkévesničcenatrva|oa napomohou
ch|apcůa 9 děvčat./
že se obciVeselice
tak k jejímuom|azenívbudoucích|étech.Na podk|aděuváděnýchzjištěnírádi konstatujeme,
.'blýskána |epší
a chatařůmzde bude nejen|íbit,
cha|upářům
a|e dobře žíti
časy''.Věříme,Že se našimobyvatelům,
v příštích
létech.

vírÁruí
NoVýcHogČÁt{xŮn oslnvR JUBILANTŮ

jubi|antů
vítání
nových.obqánků
ve vese|ské
hospůdce
s|avnostní
a,os|ava
23.června
2001se uskutečnilo
'.té T"r".ffil#s|frišry
Šaíánrové
obce,panMiros|avPaŽout,přivítáním
našíobce.os|avu zaháji|starosta
jako
a Miros|ava Horáka
nové
občany Vese|ice.& do.orpvodu
hezkéhudbya zpěvu s|eěnySoni
přednesených
Boučkové
a básniček
vese|ickými
dětmi,bylinovíobčánci
postupněko|ébániv krásnéma|ované kolébce,gbdarovánimalými
dárky a jejich maminkykvětínami.
Toutocestou přejemejmenovaným
novým občánkůmnaší vesničky
..hodnězdraví,
štěstí
najejichŽivotní
jim
cestě''.Ať se
v našíobci dařía
mocamoclíbí.
jubi|antů.
vese|ických
Starostaobce
hezkéa dojemné
akcebylazahájenaos|ava|etošních
Po ukončenítéto
jim
je
popřá|hodně
poděkova|zavykonanou
prácia
přivíta|,
Čtenky
do da|ších
|et
zdraví.
sPoz
Vese|ice mile
všem
pásmobásniček
předalykaždému
nacvióené
a slečna
a kýičku.
Vese|ické
dětijimpotompřednes|y
dárkorný
balíček
Soňa Boucková všechno
hezkýmzpěvema
doprováze|a
hudbou.
V |etošním
roce slaví
Životníjubileum:
paníKar|aBuková- 80 let,paní
Čechovská.
80 let,pan
Růžena
Rudo|f Dufek - 75 |et, paní
LudmilaAntošová. 70 |et,pan
. 50 |et,pan
JaromírĎouba|ík
FrantišekJakubec . 50 let.
panVác|arr
odiněněnby|rovněŽ
irJ
?.,
Bohuslav býva|ývese|ák a
naší
obce.
veIkýpříznivec

|et..hodně
a hodnězdravía štěstí''
Všemtoutocestoupřejemedo da|ších
!!!!
jubi|anty
poděkovalpanustarostoviaSPoZ pan Rudo|fDufek.oceni|zejména
záslužnoupráci,
Za všechny
paníVěry
paní
Jarmily
a
Bu|ířové
PaŽoutové,
které
akce
SPoZ
kaŽdoročně
zabezpečují.
v
obci
úsilía obětavost
a|e ítak
Že v současnostije jiŽ ve|icemá|o obcí,kterédokáŽítakovéakce nejen materiálnězabezpečit,
Zdůrazni|,
pozvaIjubilanty
přípitku
pak,
s
k s|avnostnímu
a
spo|ečně účinkujícími
dobře zorganizovat.Na závěr starostaobce
občerstven
í.
dětmik ma|ému
Ještě jednou touto cestou děkujeme obecnímu úřaduza finančnízajištěnía SPoZ za zorganizovánía
akcí.
těchtokrásnýcha ve|mináročných
materiá|nízabezpečení
Redakční
rada

VLČíPoLE . PoUTNÍMísToVESELÁKŮ
o prvnínedě|ipo sv. Jiří,zpravid|ao prvníkvětnové
V minu|ýchstaletíchse v obci V|číPo|e kaŽdoročně
a
houpačkami
nedě|i,kona|ys|avnépoutě.Do vsi,jejíŽnáves by|avŽdyzce|azap|něnastánky prodavaÓů,ko|otoči,
jinýmiatrakcemi,se ke zdejšímukostelíkuvypraviliobyvateléDotníhoBousova a okolníchobcí.Zejménaděti a
mládeŽse na tuto pouťvelmítěšily.Staršía střednígenerace dnešníchvese|ickýchobčanůsijistě na tytos|avné
poutěvzpomíná.obec V|číPole jim by|ajižod dětských let ve|mib|ízká,mi|á.Ztěchto důvodůuveřejňujemev tomto
Zpravodajihistoriitéto
obce a jejíhokostelíka.
obec V|číPote a jejítvrz se v dějináchdok|ádáV roce 1313.Jejímmajite|emtehdy byl ýíř Su|ekz Mčího
Po|e
sv. Šimonaa Judy.Tehdyzde síd|i|rytířDobranaz V|čího
Po|e.V roce 1352je zde historickyuváděnjiži koste|ík
a po něm Vaněkz Vartenberka.V roce .1363v|astniIvesitvz Petrz Vartenberka.
zemanskérodiny.Jejich
Ve 14. sto|etímenšístatky,jakým bylo iV|cí Po|e, neby|yschopnéuŽivitpočetné
přís|ušníci
protočastoodcháze|idoslužebbohatších
panstvích
nebo
šlechticů
v sousedních
h|eda|iobŽivuve vojsku.
Po|e.ten by|i patronembudovanéhokoste|íka
sv. KříŽev obci KříŽany,
V roce 1417zde síd|i|rytířZdeněk z V|čího
Jan Vlóopolskýze Semčic.Po něm ves s tvzíjako souóást
lidověKřiŽánky'V |étech1465 až 1486zde síd|i|v|adyka
. Jan ze Še|emberka.
panstvíkoupiInejvyšší
V roce 1524 odkoupi|ives itvz
Kosteckého
kancléřkrálovstvíČeského
syna Va|kounové
z Ad|eru'Tijejv roce 1600 proda|iVladislavuodko|kovizÚiezda'
se statkemod jeho zad|uŽeného
majetku'Tuto
Jeho dědic Jindřichodko|ek by|po bitvěna Bí|éHoře odsouzencísařemke árátě po|ovinyveškerého
po|ovinuprodalPolyxeněz Lobkovica na Kosti a vystěhovalsejako nekato|íkze
země.
jsou od
od roku 1621jsou ves, furza statekVlóí Po|etrva|espojenys Kosteckýmpanstvím.Novýmiv|astníky
je
vlastník
roku1637 Černínové
z Chudenic.Po nich od roku 1738 to šlechtickýrod Neto|ickýchz Eisenberka.První
Václav kazimírNeto|ickýz Eísenberka,byl v tédobě jednímz nejvyšších
dvořanůcísařovnyMarie Terezie.Po jeho
synoviJanu Adamovi přewaI celépanstvíhraběAntonínVratis|avNeto|ickýz Eisenberka.Ten da|kolemroku 1790
staroutvz a dvůrpřestavětv pohod|nýjednopatrorný
empírorný
zámek. Ko|emněho da| zříditang|ickýpark a nový
dvůrnecha|postavitna okrajivsi. V zámku potomkaŽdorocněv letnímobdobísídli|imajiteléKosteckéhopanství.Z
nichprosluIzejménarakouskýmaršálEvŽenVratis|avNetolický.Zemře|V roce 1867 aje pohřbenv kryptěkoste|av
So.botce.Pos|ednímimajiteliby|ipřís|ušníci
rodu Da|Borgo.Neto|ických.
od roku 1948 do roku2000 zde byldomov
důchodců'
od roku1990je majitelemKosteckéhopanstvíazámku VlčíPole hraběKinský- Da|Borgo.
materiá|yjednot|ivé
V čecháchje jen málo vsí s tvaemi u nichŽje moŽnétak dokonaledo|oŽitarchívními
v|astníky
od roku1300a změny v úpraváchobjektů.

roku 2oo1l
sPoLEČENsKÁ KRoNIKA/ 2. potoletí
Výročí:
2001
Dne23.června

a Rudolf DUFKoVl
života- zlatousvatbu RůŽena
os|avilipadesátletspo|ečného

pětIetspo|ečného
ŽivotaMariea Josef KoDRlKoVl
200í ostavilitřicet
Dne12.Iistopadu
třicetIetspolečného
ŽivotaLibušea FrantišekšrĚpnruovsxÝ
Dne15' óervence2001 osIaviIi
života
Jarmita a MitoslavBuÚŘovl
třicet|etspolečného
2001 os|aviIi
Dne31' července
!!!!!!!
Všemupřímně
b|ahopřejeme

ŽivotníjubiIeum:
80let
45 |et
45 |et
45 |et
35let
30 let
15|et

5 let

20.prosince2001
21.září2001
16.ěervence2001
12'září20o1
17.srpna2001
31. prosince2001
2001
4. července
2001
.
srPna
21
23.srpna2001
23.prosince200'l
21. listopadu200't

paníKarolína
BUKoVÁ
paníMiros|avaĎougRtÍrovÁ
panMitoslavRÝot
panZdeněkHLAVÁč
panVáclavBUGEK

paní
šnrnÁruxovÁ
MarceIa
FrantišekJAKuBEc
JanaPEěENKoVÁ
JaroslavBURDA
JaromírĎoUBALíK
Anetat(ADEŘÁeKovÁ
-hodně zdravía
štěstí''!
B|ahopřejemea do da|ších|etpřejeme

Narození:
narodi|Jan RÝot.
Dne5. září2001se v Jičíně
přejeme.hodnězdravía štěstí''!
muupřímně
NajehoŽivotnícestu

Vzpomínka:

panaJosefaRÝotR z vese|iceě.28.
a tatínka
6.qýrocí
úmňímanže|a
vzpomínáme
Dne29.záií2001
a rodinyRýdlovaa Šífaldova.
Vděěněvzpomínajímanželka

zVeseliceč.60.
Dne20.listopadu2001vzpomínáme3.rnýročíúmrtítatínkaadědečkapanaFrantiškaPAŽouTA
s rodinami.
a Miros|av
František
vzpomínajídětiJaruška,
Vděčně
Poděkování:
" Děkujiobecnímuúřadua sPoz obce Veseliceza uspořádáníoslavyjubi|antů,
a dar
osobnípoanání,pohoštění
kmým80.narozeninám.
KarolínaBUKovÁ - Vese|iceč.59
a dark mýmnarozeninám.
za blahopřání
cestouobecnímuúřadua SPOZ obceVese|ice
Děkujitouto
Ludmi|aAntošová
..
mým75narozeninám'
osobnípozvánínasetkáníjubi|antůadark
úřadua SPOZobceVese|iceza
Děkujiobecnímu
RudolfDutuk

gÁseŇ
vÁruočruí
Chorály varhans pů|nočními
zpěr'ry,
nesouse měkce lodíďtrámovou,
povznesenje č|ověk,
na oltář božství
jenŽzbožněšeptádnešníprosbusvou.

housleMěkkýmitónydoznívají
p|ápo|á,
mírvsdci hřeje. svíce
na cestě domůjiskřísněžnéhvězdy
a láska tep|ena nás zavo|á....

Vánoce. lásky lidsfuíkrásní
dnové,
je svět,
v objetíVašemkrásnější
radostněvždyIegendystále nové
dáme si o Vás všichniv'yprávět.

RedakfuíradaZpravodajeobce Veselice přeje všemspoluobčanům,
rodákůma přáte|ůmnašíobce
a všam&enářůmčasopisu:

ett,éprožitíadnočnícfi
sodtKu
, ÍPřg
a ďonouéfro
ro&t2ffi2 fCIútzíraz,í,
sPofojenostl
a raďostL
štěstr,

*
Na Vese|ickýzpravodai ďisoěli:
paníDvorskát Živná/, R. Cid|ina,V. Bohusiav.Š..lunďvá,M. Jírovcová,Šoftysovi,
L. Antošová,
z. srb, lng.M. Ha|ama,L. Brezániová,A. Brodská'paníPokomá,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.
RedakčníradaZpravodaje toutocestouvšempňspívajícím
upřímněttěkujetll
VeselickýZpravodď1vydáváRedakční
rada ve s|ožení:
RudotrDufeK |ng.Josef DoškářCSc., Josef Pažout,Marcela Šafránková,
Jarmila Bulířováa Věra Pažoutová.
Zpravodajrrycházídvakrátročně.
Prosíme,abyste-případné
návrhy,příspěvkya pfipomínkyadresovali
na paníMarceluSafránkovou,Vese|iceč.6' Psc 294 04 DolníBousov

