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SLOVO STAROSTY OBCE
Y áŽenlspoluoběané,
v áženíčtenáři,
dovoltemi Vas pozdravitprostřednictvím
Veselickéhozpravodaje,kteqýse Vrámdostaldo rukou uŽjako 22,vydánt,
panaing.JiříhoCampra,kterýtutofunkcipřijal. Tímtoděkuji
Redakční
radana svéschuzizvolila za svéhošéfredaktora
panuCamprovi zaptáci,kterouj ižvykonala do dalšímu přeji mnohoúspěchů.
V našemregionuDolnobousovskosezačíná
budovatnová cyklostezkaz MladéBoleslavisměremdo DolníhoBousova'
Na setkanístarostuokresuMladá Boleslav,kterousvolává odborpro regionálnírozvojnám byla nabídnuta
možrrost,
zapojitse
cyklostezekznaěenýchpřímovnašemkatastru
do budovánítěchto
obceVeselice.
Dále se projednávalamožnostumístěnívelké turistickémapy s možnostíprezentacenašíobce se svými
pozoruhodnostmi.
V minulýchdnechmne oslovila starostkaDomousnicpaníVěra Koldová , která nabízíobci spoluprácina projektu
tlakovékanalizaceobouobcí,kde by mohlo dojíti k propojeníDomousnicna nášvodovodnířád. V současbré
doběnášobecní
úřadshrání
ťrmu,kteráby nráš
vodovodprovozovďa'Tímtoseobracímnanašíveřejnostzdaneanáteněkohove svémokolí.
Na závěr připomÍnám,žeje stáleještěněkolik občanů
v našíobci, kteřínemajízaplacenypoplatkyza syoz odpadů
poplatky
poplatek
zapsy
z
hrobu.
a
,
S pozdravem
PažoutMiroslav
Starostaobce

>)vEsELIČrÍ
vLAsTENcI ( . HRDINovtE
kraje, se nacházina kopci převyšujícím
Veselice,ves na konci středočeského
o 100 metrůokolníkrajinu' Je odtud široký
roďtled, na Mladou Boleslav,Bezděz, Ještěda předhůříKrkonoš,jakoži na vesničkyrozsetév rovině kolem Rožd'alovica
Nymburka.Ve Veselicižijíobyvatelé
většinouspokojeným,přátelským,souseds[ýmživotem.
Mnozlznich, ato zvláštěti starší,
ď všakmožr.tá
nejednouvzpomenouna létaválečného-utrpení
během2. světovévállry'kdy nacistickávojskaobsadilabývalou
postavili na odpor
Ceskoslovenskourepublikua byl zřízenProtektorátCechy a Morava. Většinouse tehdyveseliětíobčané
německézvtt|i,a někteříz nich se stali přímo ěleny odbojových skupin, jlrl,i zaěa|iaktivně vytvářet vlasteneckézázemípto
úspěšný
bojza svobodu.Jednírnznichbyl (a dosudstráleje)i veselickýrodákpanVáclavPošta.
V roce 1943vstoupildo odbojovéskupinyPředvoja byl nasazenpracovněnaKostecképanství,a to do VlěíhoPole.Po
navázini spojenís odbojářsko.tt
skupinouv MladéBoleslavi , spolusesqýminejbližšíÍni
spolupracovníky
VlastimilemKůtkem
z Domousnica StanislavemČížkem
z DolníchRokytrlan, měli za úko|sledovatvýrobuvojenského
materiáluv toviírněv JosefověDole ajeho dopravua skladovrání
ve vojenském
skladuv DolnímBousověa dalšítransportdo tajnýchvojenskýchskladů
umístěnýchv lesíchv okolí Ledců,Prodašica Jabkenic. Zjištěnépozratky předavali hlavnÍmuveliteli skupiny majorovi
Francovi do MladéBoleslavi. Přes veškerouopatrnostvšakodbojářská skupina Předvoj byla prozraztna a Václav Pošta
organizovalpřechodjejíchzbývaj(cichčlenů
z místajejich bydlištědo tajnýchúkrytu.Velkouztrátoupro všechnyodbojráře
pak
bylo zatěeníhlavníhovelitele skupiny majora France v Mladé Boleslavi, když ukryt, kde pobýval spolu se třemi dalšírni
odbojráři,prozradil pes, který na povel ''hledej pána'' dovedl gestapo přímo k tajnémuúkÍytuv katakombách
mladoboleslavského
hradu.Po zďěenídalšíchělenůskupinyse ocitly v ohrožení
životaitzv.spojky,které,aě nebylyv přímém
potravina lékůodbojffim. Patřil mezi ně z Veselice
odboji,obětavěa s nasazením
vlasÍríhoživotazajišťovaly
zejménapřísun
např'František
Jakubeca z VlěíhoPole hajnýAntonínTomášek.
Apak nadešel
květen1945.Rráno5.květrravyvěsilveselickýkovář JosefCidlinanasvémdoměčeskoslovenskou
státní
vlajku atentyždense obnovenáodbojováskupina,po předchozídomluvěs domousnickýmičefuiíky'
dostavilanajejichstanici,
kdě byto u'tanon.no revolučnívelitelstvírr ěele s ÉohumilemŘíhou, řídícímuěitďem obecňíškoly v Řitónicich. leho
zástupcemsepak stalnadporučíking.Have|kaz Domousnic.Ihnedbyl zahájennábordobrovolníků
z okolníchvesnic - avšak
s mizivým úspěchem.
Velitel skupiny pak vydal rozkaz k útokuna nacistickévelitelstvía německouvojenskouzrákladnu
v Ledcích.Zde se odbojářůmpodďilo zniěit místnívelitelstvía zajmoutněmeckévojáky.Nicméněněmeckávojenskáposádka
soustředěná
v Jabkenicíchse okamžitěvydala skupiněv Ledcíchna pomoc.V nastďémboji, kdy němeětívojáci použilivelmi
obávané
panaPoživi|azDomousnic,kteréhopřivrázalik tankua hnali před
střely ''dum-dum''ajako živýštítpoužilizraněného
sebou,zahynulo34 vlastenců.
Nicméněse podďilo Němce donutitk ústupua raněnéošetřitv provizomínemocniciziizenév
budověměšťanské
školyv DolnímBousově,kdebyli ošetřovánibousovskýmlékařemMUDr' Vaňkem ajehopomocníkem.
PanVáclav Pošta,kteqýbyl těžceraněnpři střetus hlídkouSS v Sobotce,kdečekalnapÍljezdspojkypůlnoěním
vlakem
zPtahy,sevšakněmeclcýmvojrákům
uždo rukounedostal,ačbyljednímznejhledanějších
odbojářůvlaaji.
Psalsetotiž8.květen1945,Německokapitulovalo,
kvapemseblížilasovětskávojskaaněmecké
posádkyvkraji dostaly
rozkazstráhnoutsekuPraze.
PanPoštatedy
nejen,Žesvéztaněnípřežil,
alezůstáváinadá|emezinrími.
Rozšifujeřadytěchveselickýchoběanů
a rodáků,kteřív tétonelehkédoběnasazovaliživoty,i životysvýchbližníchpro svobodua nezávislostěeského
národa
lns' DoškářJosefCsc.

oBcE vEsELIcE
JAK VZNIKL nÁzBv N.lŠÍ

jménaobcía osadjsou protov Čechácha na Moravě
Podle historikůpřišlido našichzemíSlovanév 5. - 6' století.Nejstarší
původuslovanského.
Teprveo 600 let pozdějik nám přicbllzejíosadníciz okolďch zemíněmeckýoh,aněkteréobcejiž mají
nárvy germánské.
Jménaosada obcívznikala v ájmu jejich rozlišenía obyvatelék tomuvyužívaliobecnýchslov v kraji vžiých a lidem
srozumitelným.
A. Napffklad:Hora' Brod, osfuov,Důl,Bor
Poříěí.Dubá"Doubí/kderostly duby/,Borová"Habrovany,Březovice,neboHoléVrchy
B. Podle polohy:Podvrší,
Meěeříž,Rádlo,
zaměstnání
Zernovylkde se vyráběly mlýnskékameny/,Košílry,Kraslice, stítné,
Podle
osadníků:
c.
/kde
byly
vinice/
se
chovali
ovce/,
Vinařice
Sudoměř,ovčáry/kde
Boleslav,Karlštejn"Valdštejn'Michalovice,Markvartice,JosefovoTerezín
D. Podlejmenjejich budovatelů:
jmen:
Nejěastějipodle staršinyrodu otceomatky
E. Podlevlastních
Například:Husinec,Karlov, Libušín,Pefrovice,Jiř.ice,Bohušovice,Bohoušov/Bousov/.
Žamberk,Varnsdorf Rumburk,Hamry
Šumperk,
F. Zeilov německýchosadníků:Vamberk,
/z německéhoslova Hammer- buchar/
s nánistempočtuosad.Například:Pozorkq Psinice,Lovosice,Židněves,}Irdlořezy,
G. Netradiěnínáuvy:Vznikají
Rabakov,Osenice
Veselice,kterýchje u nás hodně?
Jak všakvznikl názevobcíVeselí,Veselá,Veselíčko,
Řediteléněkteých muzeía archiváři je vysvětlujírůzně.Někteří dokazují,žese takÍonazýva|yvesnice,kde se na cestách,
v nicM bývaloveselo.Například:VeselínaÁLužnebou brodůřek přepřahalypovozy a kde obvyklebyly zájezdníhospody
tomuale
nicí,VeselínadMoravou,Veselá apod.obyvate|ézde žijící
byli nazýváni''De Weselje''tj. ěeskyveselí,šťastní.Tak
zřejmě nebylo.
je ýklad v knize ''ZeměpisnájménaČeskoslovenska,,
z t. 1982.Zde se dokládr!ženázev obcí
Nejpravděpodobnější
radost,štěstí.
slově''vese1je''veselí,
Veselí,Veselá"má původv praslovanském
Zak|aÁate|
do vínku''veselje''veselí,radost,dobréŽití.Byla li osadazakládána
osadydával názvemjeho obyvatelům
a Veselice.Tak tomuasi v případě
sffanoukomunikací,
nejčastěji
v lesích,potombyla pojmenovánazdrobněle,jako Veselíčko
nďí obce skuteěněbylo. Proto si přejme,aby obyvatelůmnašíobce se i do budoucíchlet sp|niloto co jim její zakladateldal do
na obyvatelích
samotných.
vínku.Aby zdežilišťastně
avesele.Toaleávisí především
byly vroce 1646vypálenyŠvédským
opakemje příkladodnašíobce4 kmvzdálené,vsiKřížanyatvrzeKiíŽenec,které
o 2 km dále u ZelenskéLhoty novouobec,kterounarvali,,Záhvba,,
vojsky.obyvatelůmzustalijen holéživoý.Protosi za|oŽilri
obceatvrze.
Tentonázevmělpřipomínatzričení,
zahubeníjejichbývalé
Dufek Rudolf
z r' I982autorůInterrera,Majtana a Šrátnka
Zpracovónopodle tcrlihyůeněpisru|jménaČeskoslovenska<

vČnlaŘsTvÍ

Včelya přínoda t.cast
ovocnářskouoblastí.Vše
co seurodilosesklfuelo.ovoce pro
Veselicebývalavyhlášenou
svoji kvalitu bylo Žádanéa vozilo se ažna Liberecko' Aby shomy měly dostatekkvalitního
lefuía podzimní
ovoce,bylo třebajepravidelněobměňovata zajistitdobréopylení.Pro úspěšnou
sklizeňje ťebamítnajďe co nejvíceopylovačů.včel.\lllžíváse základníěinnostivčel,nutné
jej ich životq sběrpylu. Sběrpylu souvisís opylovárrímrostlin.odhaduje
pro zachovánía udržení
15%
opylováníhmyzosnubnýchrostlinmajívčely,zbývajících
se,žeaž85%podílna zajištění
opylenízajišfujejiný hmyz.Věela se velmi dobřehodík opylováníkultumíchplodina stomů
taképroto,žepři svésběracíčinnostije věrnajednomudruhukvětů.Rozdílmezi čmelákem,motýlem'jiným hmyzema včelouje
ten,ževčelynepřeletujízvěfunajakýkoliv
navštěvujítentýž
druhrostlinpocelýden.
dalšíkvět,
abyzískalypy|,ale
květy jabloní,jinéjen kvěý smetánky
I kdyžkvetousoučastně
smetánkalékďská a jabloně,jedny věely navštěvují
Čmeláhmoýl anijiný hmyz tutovlastnostnemají.Věela má jemně ochlu.pené
tělo,na kterémdobřeulpívajípylová zrna,Má
přenášení
pylu.
nabromadí
větší
takézvlášfuiizaÍlz,en|pro
Jakmile
na
sobě
mnoŽstvípylu, vznesese do vzduchu azaéne
sběr a
pylu.
páry
Tim včelapyl ovlhěísosákem
nabďovatrousku
nohousi otírácelétělo.Pylová zrnaulpína kartáčcích'
Všemitřemi
jej
pravou
přední
pravou
přední
Tlamjej
ěástíobsahuz medného
nohyna
a opětna
zadnído košíčku.
váěku' Pak si podávázlevé
jej
pomocl
pylu. Přitisknutímtlaěítkaholeněk posunovači vytlačík vnějšístaně holeněa
hřebenypatvyěesávána posunovače
pylovou rousku.Tlto činnostprovádíopakovanětak dlouho,dokudnemádostateěněve|lcy
- druhéhopáru nohouvytvářív košíčku
náklad anebodokudjístaěíobsahmedného
váčkunapráci,kterou musívykonat.S rouskamipřiletído úluapomooítrnůdruhého
párunohouvypíchnerouskydo buňky.o dalším
pylu v buňcesepřiěiníjinévčely.Iétavkasenasajemedua vracíseopěl
uložení
poněvadž
ke květůma znovuopakujestejnoučinnost.
Při svýchnávštěvách
květůjenepoškozuje,
má tuhákusadla.Při vstupudc
kterésetřoupyl
kvěfuzanektaremprocházíkolempohlavníohorgánůkvěfu
asamovolněsesvýmichloupkys pylemdotýkáčástí'
je to, žepyl je základnísložkoupotravyvčel,a sběrpylu ajehopřenášen
chloupkůa zajistítak opylení.Rozhodujícím
činitelem

Zajedný denjednavčelanavštíví
ď 1000(
v přírodězajišťujítedy
samovolněv zájmu zajištěnívýávybudoucíchgeneracívče|,
květů.Z blediska ekorovnováhymají včelynezastupitelnouúlohuv přírodějako opylovačikultumícha planě rostoucíc
hmyzosnubnýchrostlin. Je vědecky prokázárrooževčelď získáváod včel 20% a příroda 80o/oz celkovéhoužitku.Náš stá
podporujevčelďe formou ekologicképrémie,to je tzv. přímédotace.Děje se tak proto, že změněnýmiekonomickým
podmínkamiv poslednímdesetiletíminuléhostoletídošlok poklesuvěelstevz 800 000 na souěastných500 000.Tatopomo'
postupněpřispělakstabilizacipoětuvčelstev
najižznríněné
spodníbranici.
ZdenékSrb , důvěrnikvěelďů obceVeselicea Ing.DoškářJosef,Cs.
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jar
shromaŽdlrjek oslavěpřicházejícího
V posledníchdnechdubnase částveselickýchobčanů
rafuv. Severn
formou''páleníěarodějnic''nabývalémpozemkupanaFrantiškaCbromouského,
bývďým JZD Veselicepro skládkuodpadu,kdyžbyl uzavřenlom pan
cestě,na místěurěeném
Tůmynakoncitzv.túrtvé
cesty.Pohledynašlehajícíplameny'jejichzáÍiašířícíseteplo
nechávalyvznikatrůznýmmyšlenkámdo nastávajících
slunnýchdnů.
nanastávajíoíjaro,
původu.obřady a úkonybyly většinouve sv
Zvyk,,pá|eníěarodějnic''je prastarého
podstatěspojenys vírouve schopnostělověka ovlivňovat nadpřirozenéjevynebodomněléduct1
síly
spoleěnostive svévětšiněvíruv nadpřirozené
ěi bohy. Přesto, ževšechnynáboženské
přístup
prvky
příklady
zahrnujínělrÍeré
čarodějniclre
do svýchobřadů.oťesnými
bytostis nimi spojenéodmítajive skutečnosti
procesy.Slo o obviňqváníosobse spojer
bytostiajejich ovládárrílidí byly ve středověkučarodějnické
k vířev nadpřirozené
právě dle ďáblových pokynů.S tímsplývalove 13.stole
s d'áblema následnépoškozování
ostatríchlidí (zejménasousedů)
kacířství,tvrdě a nekompromisněpronásledovanécírkevníinkvizicí. Trestembylo upálenína hranici a propadnutíveškeréh
kteřístálivjejímčele.
majetkukacíře
církevní
asvětskémoci,atíminásledněobohacenítěch,
Papežskou
a procesys nímspojenév 15.stoletípovažoványza soudr
buloupapežeInocenceVIII. bylo čarodějnictví
delikty a o jejich konánínadálerozhodovalasoudníhierarchie.Posledníěarodějnickýprocesse v Čecháchkonď v roce 1756
procesyzrušeÍry
v roce 1759.
císďskýmdekretemcfuďovnyMarie Tereziebyly čarodějnické
Ing .DoškářJosefCsr
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Ing.Miroslava
řIalamyz Veselice
ě.9/
/Vzpomínka

Pod bývalouobecníveseliokoupastouškou
se znenadánlzaéalaohřívatzeméa okolo oelépastouškyse vzrášelapfua.Rozi
řila sepověst;žeu pastouškyvyvěrá ze zeměhorký termálnípramen.Pověst se dostalado podvědomínejenveselickýchoběanr
si představova|i,žn
si v teplémbúně a minerálnívodě budouléěitsvojenedú.
ale i do širokého
okolía znjménastďí
občané
zejménakloubováonemocnění.
Došloi k tomu,žepruvoděíve vlaku hlásilpo jeho příjezdudo stanice:''Domousnice- |án.
Veselice''.Thké
navývěscelinkovéhoautobusuve směruLiěno - Mladá Boleslavbyla uvedenastanicelázněVeselice.
Jak to všakskuteěněbylo?
Při nálrodnémnabírárrí
teplévody plechovýmhmkem ucítil dotyčnýveselický občanv celémtěle brnění,jako kdyby ho zasál
proudua domníva
proud.
pracovníci
elekhiclcý
TéŽ
elekhickérozvodnésítějiž delšídobu hledďi nebýva|éztéúyelekÍrického
''lázně
je
Veselice'' tak skoněila t[m,že pracovní
se, že elektřinaneoprávněněněkým v obci odebírána.Ce|á,zá|ež.ttost
proududo obceavnásled-nérevizi místního
transformátoruobjevili závadu,ktel
rozvodnýchsítíodpojili dodávky elekfuického
po dlouhoudobu způsobovalaony tolik átradnézffity elektřiny.Po jejím odstaněnípřestal zB zeměvytékatproud teplévod
proudpřestalunikatdozemě),aVeselicetakpřišlaolázně.
zhatilasepára,půdavyschla(elektrioký
Ing.DoškářJosefCS

co o NÁs PÍŠÍ
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Nďe obec,ačmďá svouvelikostí,nenívšakmalá sým ýznamem a zrrámostív celémregionu.
podporujev
Zasluhujíse o to obyvateléobceokteřípracujíširokodaleko,moudréa spolehlivévedeníobce,kÍeré
záLežitos
úěastrívšechsoutěží,
Komise pro občanské
modernía pokrokové.Hasičslcýsbor,ktelý sevětšinouúspěšně
kterávelmi dobřeřídíveškeý kulturnía spoleěenslcýživotv obci a takénáščasopis,kteý se dostávádo rukoumno.
lidemaorganizacím,ěasto
dalekomimoobec.
S tímvšírrr
celorepublikovouveřejnostýdeník ''Veřejnázptáva,,ve svémdvojěísle5I-52..
seznámilnejširší
žil
konciroku2002.Tentočasopisvěnovalnďíobciceloustánku,kde velmi srozumitelněaplastiokyvylíčilhistorii'
povědomosta dostává
a aktiviý nďí obce.Můženásvšechnytěšit,žeseo násvíoa ženašeptáceaživotvcMzívširší
jí přiměřenéhouznání.
Jetoj istěpovzbuzeníprovšechnyVeselárky.
Ing.JiříCam

kronika /rok 2003.2004l
Společenská
VzpomÍnka:
nně zg,tz, zemřel pan Rudolf Cidlina ve věku 90 let.
Dne 2.únorauplynulo 10 let
od úmrtínašímaminky NaděždyMatouškové
a dne 9.květrraby se dožilšedesátilet náštatínekJosefMatoušek,
obaz Veselice.
S láskou vzpomínajíMilana Marcela s rodinamia Jana
Poděkování:
Děkujeme všemobčanům,
veselickýma řitoniclcýmhasiěům,
kteříse naposledypřišlirozloučit
s našímdrahýmbratrem,švagrema strýěkempanemRudolfem Cidlinou
z Veselicečp.45.
Děkujemetéžza slova poslednlhorozloučení
řečenápanemMaudrem,za projevysoustrastia květinovédary.
rodinaCidlinova .
Jménemvšechpozůstalých

Živ otnij ubileum /rok 2003/
Pan Nekvapil Jan

20let

Živ otníjubileum l rok 2004t
31.3' PaníMarie Koubová
2' 1. PaníMarieRýdlová (ě,p. a7)
15.4. PaníJanaCidlinová
12.5, P aníZdenaŠolcová
14.5. Pan MiroslavBulíř
2I' 2, PaniVěra Jakubcová
16.3. PaníJanaBurdová
1. 6. Pan Martin Štěpanovský
Květa
9.6. Havrrínková

80let
75let
75 |ď
70let
55 let
50let
40let
20let
15let

zLl'nŽrrosrr
sBoRUPRo onČ.l.lvsxÍt,
z ČINNoSTI
Dne l3.prosince2003 uspořádal sPoZ dětskoumikulášskounadílku.Dárkovébalíčky'které
věnoval obecní úřadudělaly radostkaždémudítěti.Největšíobďv' ale ároveň i strachv očích
nejmenších
dětívyvolal Mikulášs čertem,
básniěkunebopísničku
kteÍ1zapÍednesenou
rozdávali
dárky.
Taképři maškarním
karnevaludne27,3,2004 se v podobáchprincezen,šašků
a jiných
pohrídkoýchbytostíděti vydováděly.Nejvíceje všaklákaly různé
soutěŽea hry, zakteÉbyly děti
po zás|uzeodměňovány.Bohatátombolavšechnypotěšila.Hezká hudbaSoniBouěkovélákalak
radost.
tanci,alei dospělýmpřinášela
Děkujemevšem,kteřína tutoakci přispěli,zvláštěpak oÚ Veselice,panuBohuslavoviz
Turnova,kteý se pokaždé
úěastlrí
a upeěeněco sladkéhona zub. DěkujemepaníBuckovéza
přípravusáluaobsluhuveVeselskéhospůdce.
ZaSPoZ:Bulířová
Janrrilaa Pažoutová
Věra

znuĚnĚLsKÁ a.s.BŘEzNo

pozemcíchv katastrálním
Zemědělskáa. s. Březno, hospodďícítéžna
územínaší
obce v souěasné
době obhospodďuujecelkem 2,096 ha, z toho ornépůdy1.933
ha.Výměrapodniku tak oproti roku 2001 mírněvzrostla o pozemkypo zaniklém
obchodnímdružstvuKlas Přepeřev k. ú.futonice,Skyšicea VlčíPole.
Hospodďenív roce 2002bytovelmi ovlivněnovelkýmdeficitemv polních
pracíchz podzimu 2001 . Nebylo zoráno 500 ha půdya ta se na jďe podmítďaa
plodinami.Velký podíljďin se potépromítlve qýnosovéstránceřepky a obilovin.V rostlinnéprodukcibyl
osévalanráhradními
zantamenánvevýkupníceněuřepkypropad
15%auobilovin20%.Jakorentabi|níserysovalacenaucukrovéřepy,alepak
zrušena
ícenacukru 17.30 Kč/kgarovněžýkupová cenacukrovkysezrrrěnila.
minimráln
V živoěišné
vyroběse produkujemlékona VK Židněvesa ýkupní cenamlékapokleslao 3%oprotiroku2001.Chov prasat
prasetesepohybovalaod 37 Kč/kgv ledmraŽna25Kčza 1 kg
by|téžpoznamenfui
nízkýmivýkupnímicenami.Cenajatečního
v listopadu'Rok 2002skoněilv hospodářském
výsledkuztrátou8.630 tis Kč.
Hodnoceníhospodrířslcých
výsledkůroku2003bylo provedenonařádnévalnéhromadě,lrÍeráse
konaladne26.5.2004,
Zemědělskáa. s. uskuteěnilav roce 2003velkéinvesticedo zemědělské
technikya do přebudovárrí
velkokapacitního
kravínu
v Židněvsi,cožsilně ovlivnilo celouekonomikupodniku,hlavněspláceníúvěruá leasingovýchsmluv.Aktivá i pasivapodniku
jsouvyrovnanák3|.12,2003ěinila82.4mil Kě.
V roce2003sezemědělcipoýkali s velkýmsuchem,jeŽ bylo příěinouslabších
výnosůve všechkomoditách.Přestorok skoněil
uspěšně
a to s plusovýmhospodářskýmvýsledkem1 126tis.Kč.
Na závěrchci poděkovatZemědělské
a. s. Březno zato, žeobdělávápozemkyv katastrunašíobcea nenecháváje v ne.
blahémstavu,jakotomujevjiných oblastechnaší
republiky.
FrantišekPažout

INFORMA CE Z REDAKčNÍ naoy
Najednáníredakěnírady,konanédne 5.května2004byl do kolekÍivurady zvolen panJosefŠotys, kronikář obce.
Na tomtojednáníbyl předsedouredakční
rady zvolen panIng.Jří Camr.
Na Veselickýzpravodaj přispěli:
BrodskáA., BohuslavV., Runčíková
H., Jakuboovi,Buková K., Kobzáňová,ing J. Campr,Štěpanovská
L,,BrezaniováL.,
SíbováM., PelikrínL.,HLerzénL.,CinkejsováL., StiádníkJ., FischerP., Koubová M., FischerK., MatějkováM., MarešováM.,
PokornáV.,MatouškováJ., Cidlinovi, J. Fleková.
Redakčnírada Zpravodajetouto cestouvšempřispívajícím
upffmněděkuje!!!
VeselickýZprrvodajvydává Redakčnírada ve složení:
PředsedaRedakěníradyIng.Campr,Ing.DoškářCsc, M. Pažout,F. Pažout,F' Navrátil, J. Bulířová,Z. oudrnická,M. Šafrán.
ková,. dopisovatel
R. Dufek.
Zpravoďajvychénidvakrátročně.
Prosímeo zasi|éní
případnýchnávrhů,příspevků
a připomínekna adresu:
PaníM. ŠafiánkováVeselice.
PsČ 29104DolníBousov.

