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SLOVO STAROSTY OBCE

Váženíspoluobčané
Milí ětenáři - příznivci Veselického zpravodaj e

oslovuji Vás při otevřeni23 .rydáníZpravodaje, kteqý se zrovu rozjel ke spokojenosti nás ětenďů.
V letošním roce se uskuteěnily dvoje volby, v ěervnu do Parlamentu EU a v listopadu do Krajského zasfupitelstva
Středočeského kraje. Jak se v naší obci volilo, se doětete na dalších stránkách dnešního Zpravodaje'

Upozorňuji majitele psů, aby zamezi|i pobíhání svých psů na veřejném prostoru obce' Dochází k nepříjemnému
setkání s cizím psem, ačkoli svého vedete na vodítku' Zfuoveň' wTlnléún neplatiěe poplatků za psy, poplatků za odvoz
komunálního odpadu a poplatků z hrobu, abyještě do konce roku splnili svoji občanskoupovinnost.

Znrímky na svoz odpadu na rok 2005 j sou k zaplacení a odebrání u paní Marcely Safrránkové.
S příchodem nového roku a následnějara,vyzyvá Zastupitelstvo obce a Redakění raďaZpravodaje spoluoběany

jako každým rokempo náročném zimním obdobíkjarnímu uklidukolem svých domků aveřejnýchproshanství celé obce'
V obci stríle dobře pracuje Sbor dobrovolných hasiěů - družstvo žen a družstvo mužů, kteým děkuji zarcprezentaci

obce Veselice v požární soutěži družstev, kde se zúěastňují a vracejí se s vynikajícími ýsledky .
Dále děkuji Všem, kteří se zuěastnili brigády - ,,Plnění lesních hospodářsfiých osnov.., vymýcení náletových dřevin, kde
bylo odevzdáno velké mnoŽství dobře vykonané práce '

zÁvĚnnru u,,iu vŠna, MILÍyPaLUaBčANÉ,PŘEIr ZA CELÉ ZASTaPITELyTVo
HuDNĚ ZDRAVÍ, šrĚsrÍ, sPoKoJENosTI A RADosrNÉ pnoŽruÍ sVÁrKŮ witvočnÍcn,
vŠn NBlrcpŠÍ V NoVÉM RqCE 2005

Spozdravem
PaŽoutMiroslav
starosta obce

VCELARSTVI
Včely a jejich produkty -2, ěást

Med - potravina, pro kterou včelďi věely chovají. Člověk neumí uměle vyrobit med s jeho typickými vlastnosnni a účínky'
Pokusů o qýrobu bylo v historii několik, všechny však skoněily neúspěšně' Spotřeba medu v CRje v souěasné době nižší, než
v okolních státech, což je chyba, neboť o ěeský med je v zahraničí zé$em pro jeho lahodnou chuť' vůni, pravost a nenaruše-
nost látkami medu nenáleŽejícimi.
S rozvojem farmaceutického prumyslu dochází k ocenění i dalšíchvěelíchproduktu, které získávajímovunahodnotě.

Včelí vosk - také ten má své zvláštnosti, pro které je vyhledávanou surovinou' nejen pro farmaceutic\ý prumysl, ale i
pro prumysl kosmetic\ý. Nachází uplatnění i v elektrotechnice, galvanoplastice, v prumyslu textilním a papírenském.
Největší spotřebu věelího vosku však mají sami věelďi pro obnovu věelího díla'

Včelí jed - je rovněž žádanou surovinou. Jeho cena je stále vysoká. Včelí jed je výměšek jedové ž|ázy dělnic, shro-
máŽdéný v jedovém váěku žihadlového ústrojí. Ziskáváni je velmi náročné a obtižné. Ze věelího jedu se vyrábí mast pod
názvemVirapin. Postižené místo natřenétouto mastí se dobře prokrví.

Mateří kašička - se také zpracováváve farmaceutickém prumyslu jako lék. Daleko větší uplatnění však nachází v
kosmetickém prumyslu. V lidovém lékařství bývájejí účinnost přeceňovi{na. Má však velmi dobré účinky na lidský organis-
mus.

Propolis - jeho získr{ní se věnuje zvýšenápozornost. To proto, že má vynikající antibakteriální úěinky. Používá se v
zubním lékďství, částečně i v kožním lékďství' Hojně se používá v lidovém lékařství v ruzných mastech, nebo v lihovém
výažkuzpropolisu' obsahuje znaěné množství ruzných látek' Zatímneníplně prozkoumáno jeho složení aproto ani využití
není dostatečné. Propolis se přidává do ruzných laků' Speciální využití má ve qýrobě hudebních nástrojů a při restaurátor-
ských pracích pro udržení vlastností dřeva'

Nemenší ýznalnmá včelďství pro zachování a tvorbu životního prostředí' Včelařství v žádném ze svých oborů
nenarušuje životní prostředí. Naopak je ve všech směrechjen prospěšné. Včela sama se bezprostředně a aktivně podílí na
ochraně živofurího prostředí.

Zdenék Srb, důvěmík věelařů obce Veselice a Ing. Doškrář Jose{ Csc.

Z kuchařských receptů VendyBohuslava
Domácí suchary
Zbýek domácí vánočky nebo mazance nakrájíme na plátky a v troubě osušíme.
Pak potřeme rozpuštěným máslem a obalíme v moučkovém cuku.
Necháme oschnout a máme rychlé a chutné suchary k čaji.



POJIZERSKÁ ARCHITEKTURA
Pojizerské chalupy.

Mnozí veseliětí občané se oběas zastaví před
veselickým domem ě.1 byvalého rychtráře Holanao ve
kterém nyní bydlí paní Antošová a domem Ing'
Halamy č.p. 9' Domy patří ke skupině dřevěných
pojizers\ých domů stavěných v 18. století. Byly
stavěny zejménav Kosteckém panství a jejich stavba
úzce souvisela s ěinností tehdejších tesďů a stala se
slohoým vyvojem ěeského dřevěného domu v Poji-
zeří. Sloh byl rozšířen na další stavby ve Spďenci,
Skuřině, Sobotce a dalších,jež spolu patřily ke hradu
Kosti nebo k němu přiléhaly.

Bohatství tvarů pojizerského domu vrcholilo v letech 1795 až 1810 v Sobotce, kde přední nadaní tesďi
působili pod vedením panského kosteckého mistra Josefa Havlíka. První dům ě. 82 byl vystavěn v roce 1750, poté
následovala stavba č. 65 v rcce 1782, ě. 86 v roce 1788, ě,73 v roce 1789, č' 140 v roce l789,který stavěl mistrJan
Krejčí stovaryši Josefem Medlem, Františkem Strejčkem aFrancemNyplem, ě. 81 v roce I789,ě'I42v roce7790,
ě. 48 v roce 1794 a dalších. Jedním z nejhonosnějších domů uzavírajicích vývoj pojizerských dřevěných domům na
kosteckém panství je dům ve Spďencích z roku 1 8 1 5.

SoboJka se svým okolím je hrdá na uchovaný slohový vývoj pojizerských domů a ve svém muzeu uchovává
oj,u,y akademického malíře Brouska, z nich některé byly přímo přivezeny z d,epozit Nrárodopisné qýstavy
Ceskoslovenské,kterásekonalavPrazevroce 1895. DoškářJosef, Csc.

MYSLIVOST V NAŠEM REGIONU

Y rcee2}O2byla provedena v celé České republice nová fuansformace myslivosti. Tomu se nevyhnula arri mysli-
Vostv našem kraji.

V únoru 2002 byla ustavena nová honební společnost, která zahrnuje katastry obcí Veselice, Domousnice,
Rabakov, Čizovty, Řitonice, Skyšice a část polesí Křimenice. Celkoqý rozsáh honitbyje cca 1200 ha.

V ěele nájemní honební společnosti jsou: pan Jaroslav Rys z Domousnice a pan JIIDr. Pavel Urbanec zJiětna,
Podle zrákona o myslivosti CRje její povinností starat se o zvěř ajejí ochranu zejména v zimních měsících, (přikrmo-
viáním a ochranou před škodnou zvěří).

V posledním desetiletí došlo u nás k znaěnému nánistu černé zvěře, která způsobuje velké škody na lesním a země-
dělském hospodrářství. Z těchto důvodů byl Ministerstvem zemědělství na našem ókresu povolón odstřel i dospělé
ěerné zvěře (kňourů abachyní).
V letošním roce bylo zasťeleno přes 20 kusů' cožje podstafuié zvýšení oproti minul1ým rokům'

Myslivost není jenzáieŽitostí lovu, ale patří sem i přikrmovrání v zimních měsících, stavba krmelců a dalších mys-
livec\ých zďlzeni,dálrelrtě|ýodchov bažantil,kachen ďd.Nárustpoětů ěerné zvěře měl amávelmi negativní dopad
na stavy drobné zvěře (koroptví , bažantu azajíctt). Bohužel strále jsou ještě občané, kteří myslivost odsuzují a nevidí
dobrouprácimyslivců.
Tímto ělránkem chceme ětenráře Zpravodaje zéroveň informovat, že

podle zákona o myslivosti CR je v našem regionu zřizena myslivecká
strráž. Jejím úkolem je doh|ížetnato, aby nedošlo k přemnožení škodné a
škodlivé zvéře arozšíření onemocnění zvěře (vzteklinou, morem černé
zvěřeajnýchnemocí).

U nás tuto funkci plní pan Miroslav Kašík z Jabkenic, pan Milan
Zima zBačalek a pan Vladimír Burda z Veselice. Proto žádríme občany,
aby případné néanaky onemocnění zvěÍe, úhyny zv#e, nebo jiné
nedostatky hlásili uveden;ým ělenům myslivecké sttáže, nebo nájemci
honitby panu Jaroslavu Rysovi z Domousnic 

Vladimír Burda
Rudolf Dufek



PTACTVO naŠBrro wrurcÉHo oKoLÍ 1vesetice, futonice, Domousnice)

Tato práce vznkla na zák|adě mého desetiletého pozorování Avifauny. Výzkum ukáza| na zde převafující
výs$rt ptáků z řádu pěvců.

V této oblasti se vyslrytuj í nejen běžné druhy ptactva, ale i druhy ohrožené.
Zvodnichptáků se zde vyslgrtujíptitcizÍáduvrubozubí brodiví,potápky na rybníku v Domousnicích a okolí. I vyslq.t
dravců asovje vtěchto lokalitríchpestý ato díkyrozsálrlým okolním lesům.

V těchto lokalitrách jsou biotopy, které jsou pro svoji přirozenost potravních řetězců a také pro dobré možnosti
hnízdění ptactvem hojně vyhledávrány.
V lokalitách této oblasti se vyslrytuje na 90 druhů ptráků.

Takézdehnfudí ohrožený druh a sice čráp ěemý ( ciconia negraL,), kteý se republikově ahnízdně vyskytujejen
ostrůvkovitě.

Naše oblast paiříz tohoto hlediska k ýznamné lokalitě právě pro velmi dobré podmínlry ke každoroěnímu
úspěšnému hnízdění v okolních lesích.
Příště si povíme o málo známých druzích ptáků s podrobným popisem.

JosefAntoš
futonice

rnŠrn K HosPoDAŘENÍ zEMĚDĚmrÉ .a.s.BŘEzNo za rok 2003

Dostaly se niím do'rukou definitivní výsledky Zemědělské a. s. Březno za kok 2003 ajejich ýroění zprátva"amůžeme
tímto doplnit iďormace, kteréjsme otiskli v minulém 22, ě[s|e Zpravodaje.
Ze zís|<aný ch m ateriálů vyj ímáme :
Rostlinná qýroba byla v roce 2003 vážně narušena veftým srážkovým deficitem, což mělo za následek nízké hektarové
qýnosy anízkou kvalitu, hlavně zrrrin.

V roce 2003 byly pěstovány t5rto plodiny :
ozimá pšenice
ozimý jeěmen
ozimá řepka
Jamí pšenice
Jarní ječmen

Dojnice
Telata

Hrách pobavinářs(ý 80 ha

V živoěišné qýrobě bylo dosaženo poměrně dobých výsiedků.

Stavy skotu k 3 I.I2.2003 byly následující:

388 ha Kukuřice 331 ha
72ha Sluneěnice 73ha

377 ba Tricikale 32ha
42ha Vojtěška 23|ha

178 ha Cukrovka 65 ha

355 ks Jalovice 296 ks
276ks Býci 129ks

Pruměrná užitkovost krav byla 6:608 kg mléka od jedné dojnice. Do mlékrárny Čejetičky bylo dodríno o l9% mléka více,
než v roce 2002. Veškeré mléko bylo dodáno v I. j akostrí třídě.

Vroce2003 byloprodríno 196ksbýkůopruměrnév áule652kg,piipruměrnéceně36,50Kě zalkg,
Stavy prasat k31 .t2.2003 byly t5rto:
Prasnice 209 ks výkrm prasat 655 ks
Prasniěky 324ks Kanci 2 ks
Selata 1 145 ks

Vpruběhu roku 2003 bylo dodráno najatka celkem2 587 ks prasat o pruměrné vaze 110,50 kg a bylo dosaženo pruměrné
prodejní ceny ceně 3 0 Kč za 1 kg, což bylo na hranici rentability.

V investiění ěinnosti byla největší a nejdůležitější akce rekonstnrkce a modernizace velkokapacitního kravína v
Židněvsi. Kolaudace úspěšně pioběhla Ig:I2,2003 ' Realizace této akce bude m ítpŤíný vliv na rerrtabilitu chovu krav,
na n4ýšenou produkci mléka a snížení nrákladů najednotku produkce.
Znaéné byly také investice do strojového parku. Bylo nakoupeno: Nová žací kombinace Potinger, noý obraceě píce
Fella, starší shrnovaě píce Fella, vykusovaě siláže Schafer a Go krmného vozu Schefezik'

Pažout František



VOLBY NAVESELICI V ROCE 2OO4

Ve dnech lI. a|2. června2004proběhly vnaší obciprvní volby do Ewopskéhoparlamentu.
Zúčastnilo sejich  4oÁoptávnénýchvoličů. Zezapsarých92 osobodvolilo41 občanů.
Pro iednotlivé volební strany se hlasovalo takto':
Čísiokandidátlqy Názeípolitickéstrany

I4
3
1
2

4
6
9

l8
2 l
23
24
25
31
)./.

I
9
3
1
2
I
I
I

Sdružení ne závis|ýchaEvropští demokraté
Ceská strana sociálně demokratická
občarrská demokratická strana
Strana zelených
Balbínova politická strana
Praqý blok
Unie liberálních demokratů
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana venkova
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí

Počet získanýchhlasů
5
a
J

6
1
a
J

2
1

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 se uskutečnily v obci volby do Krajského zastupitelstva
Sťedočeského kraj e. Voleb se zúěastnilo celkem 3 6 občanů, ze zapsartých osob
85 oprávněných osob. Celkem 42Yo voličtt,
Pro jednotlivé politické stany byl odevzdiíntento počethlasů:
Císlo kandidátky Název politické strany Výsledek voleb:
54 KSCM 10

CSSD
ODS
SNK
Koalice pro Středoěeshý kraj
Nezívislí
Svobodní
Pravý blok
Neplatný

36
26
2
I

t9
30
34

INFoRMACE o ČIrvxosTl sBoRU DoBRovol,ttrÝcn HASIČŮ vEsEtIcE
okresní sdružení dobrovolných hasiěů dvakrát během každého kalendářního roku svolává schůzi všech Svazů

dobrovolných hasiěů z celého okresu, kde zúěastněné sbory informuje o ěinnosti a chodu všech soutěží,které se konají na
okrese a o další budoucnosti dobrovolného hasiěstva. Z důvodu nedostatku financí na ěinnost oSDH byly zvýšeny ceny
příspěvkoqých známek z 50 Kč na 80 Kě. Toto zr4ýšení se odrazilo ve velkém úbytku přihlášených hasičů z členské
zék|adty všech sboru, protože z okresního sdružení na vesnické sbory nebyly uplatněny žádné výhody ani dotace.
Každý sbor zaplatizasvé hasičenaoSDH známky apro sbor samofirýztoho není užitek žádný '

Clenská zik|adna SDH Veselice v letošním roce ěítá 17 ělenů přihlášených k evidenci' Starostou hasiěů je pan
BulířMiloslav, velitelemPažoutFrantišek,jednatelemBuckováLudmilaapokladníkem CidlinováJana.

Takjako každý rok se hasiči podílejí na všech pomocných akcích a brigádách vyhlášených obecním úřadem.
V letošnímroce seběhem dvou sobotanedělívměsícíchúnoru abřeznupodílelinavyřezávráníroští akřovinv okolívod-
ního zdroje obecního vodovodu. V měsíci záĚíby|o provedeno za pomocí hasiěů čištění vodojemu a odvzdušnění vodo-
vodu. Třetí rok po sobě se v měsíci květrru opět sbíral kovoqý odpad a utržené ťtnance budou použity na další ěinnost
SDH.

Věervnusekonalave Skyšicích okrskováhasiěská soutěž, kÍeré sezúěastnilyznašeho SDHdružsfroženadruž.
stvo mužů. okrsková soutěž přilákala pouze2 družstvažen a jen 5 družstev mužů ze 4 vesnic, což je velrni slabá účast v
historii konaní okrskoqých soutěží. Družstvo žen se umístilo na druhém místě za ženami ze Ritonic a družstvo mužů skon-
ěilo drúé za muži z Domousnic. Soutěže se nezúčastnily sbory z Ledec, Ujkovic, Prodašic a Rabakova.
Po soutěži odjeli hasiěi do Veselské hospůdky, zde oslavovali své umístění při menším pohoštění.

Závérem chci všechny ětenďe porvat na příští okrskovou soutěž, kterou bude pořádat v příštím roce SDH
Veselice. Též chcipoděkovatvšemhasičům úěastnících senaakcíchpořádaných SDHzajejichpráci aobětavost,
Každým rokem se stiále snižuje počet fungujících sborů a v blízké budoucnosti ďejmě dojde k rozpadu dalších, poněvadž
financí není nazbyt a předpisy k činnosti sboru vyžadují velké finanění nráklady.

František Pažout



JAK JSEM )>NA STARÁ KOLENA( CEsTovAL Do AMERIKY I{LEDAT SYNA
12. říjen 1999 t2,30 hodin, odlétrám z Prahy do New Yorku. Za sedm a půl hodiny letu jsme překonali vzdálenost

7000 km a v 15 hodin jsem vystoupi| z|etad|ana Kennedyho letišti. V 19 hodin jsem pokraěoval dalším letem do Raleigh v
SeverníKarolíně. Povoleníkpobytujsem mělnapůlroku, s možnostídalšího prďlužování. Nahotelu, kdejsem se chtělňby.
tovat, nebylo místo, a tak jsem rád přijal nocleh na podlaze u jedné ze servírek. V noci mne, spolu s dal-šími nocležríky, odve.
z|jejíznámý do Richmondu (Virginia) avzal sinašezpátečníletenky stím, ženámzměnítermínodletu.Netušilijsme, žejej,
ani naše letenkyjiž nikdy neuvidíme. ,,Bydleli ..jsme v bytě se dvěma místnosÍni, spali po šesti na podlaze, obleěeni a přikry-
ti pouze kabáty' ve kteých j sme přijeli. Slibovaná práce veškerážádná, naděje také žádná av kapse posledních 200 dolaru' A
tak jsme zaěali shanět práci sami. Po 14 dnech jsme mysleli, že se to podďilo. Měli jsme uklízet obchod v Jižní Karolíně.
Nakonec to nevyšlo. Ale protože jsme nutně poťebovali penízeonezbylo nám nic jiného,nežv mrazivém a deštivém poěasí
ěistit na mycí lince auta, podle přríní zrákazríků.

Trochupříjemněamezinoýmipřáte|i já,Lída,Látďa,Josef,ČendaaStandajsmestráviliprvníViínoce.Bylvánoě-
ní sÍomek, cukroví, natalířích bramboroý salát a řu|q,,záů<usky, káva, karradskáwhisky ipivo.
Po necelých třech měsících jsme se vydali na Floridu West Palm Beacho hotel Ritz Carlton, kde jsme měli mý nádobí.
Bohužel to zase nevyšlo' Strávil jsem tu celý měsíc a na Floridě oslavil své šedesátiny. Byly to narozeniny o ja\ých jsem si
nikdy nedovolil ani snít. V lednu a únoru jsem se koupal v moři a opaloval se na překrásných plážích. Připadal jsem si jako v
pohádce. Těžko tu krásu popsat, to se prostě musí prožít. V únoru jsem dostal zptávu, že mámjet na sever Floridy do
Jacksonvillu. Atak jsem jel zase do nezn:íma. Dostal jsem se na ostrov Ferdinanda Beach, do sportovního a rekreaěního stře-
diskaAmelia Island. Je to krásný ostrov se spoustou golfoqých hřišt a tenisoqých kurtů ,překrrásné písěité plráže, pr1ý nejkrás.
nější z celé Floridy. Hotel, kde jsem měl pracovat se jmenuje Ritz Carlton a patří k nej-luxusnějším na světě. Navštěvuje ho
jen skuteěná smetánka. Atakjsem se tu setkával sjídly' o nichžjsem ani nevěděl, že existují. Denně bylo prckaŽdého zaměst-
nancevnabídcekolem12druhůzeleninovýchsalátů,masacosedokaždéhovejde většinouupravenávmedu;ochutnaljsem
i krevety, raky, žabí stehýnka, sépie atd. Konečně to byla práce pod střechou a v teple, i když makat se muselo. Celý ostrov mi
velice přirostl k srdci. Pěkně jsem si to užíval a věděl jsem, že se s tímto překrásným místem budu jen velice těžko louěit.
Denněprocházkapo pobřeží, ěivýletnakole, koupánív moři, nebo vbazénu akmémumilémupřekvapenípotkávrám mnoho
Cechů a Poláků. Sezóna však skoněiIa a já s Ceškou Marcelou odlétrám II ' zéŘí do Chicaga, zajistit si prodloužení pobytu v
USA. Bohužel to bylo právě v období po tragickém pádu ,,dvojěat.. a pro cizince tak nastaly obrovské potíže. Niáhoda mne
svedla dohromady s českou studentkou Markétou a spolu jsme odjeli do Baltimoru v Marilandu, kde jsme měli uklízet
obchod. Já koupil auto Ford Taunus combi, abychom byli mobilní. Markéta uměla velmi dobře anglicky a tak vyřizovala vše
potřebné. Spolu jsme navštívili Washington D. C.; viděli jsme Bílý dům, monumenty prezidenta i hřbitov vojáků padlých ve
Vietnamu a spoustu dalších nádherných míst v okolí' NaVanoce jsme spolu sehnali práci v Pitsburgu, ale bez vyplatyjsme
byli propuštěni. odměnou bylo pouze ubýovrání a strava. Vydali jsme se přes Pensylvánii, Mariland, Washington, Virginii'
Severní Karolínu do Gronvillu v Jižní Karolíně. Po dvoudenním cestování jsme v Gronvillu sehnali práci - úklid obchodů.
Mělijsme na starost 2 obchody.

V dubnu Markéta odletěla domů a já zaěal shánět jinou ptáci, 74 dní jsem trávil u kamaráda v hotách v Severní
Karolíně. Potom jsemjel doArkansasu Jacksonvillu. Tady jsem pozna|dvabezvadnékamarády,VencuaBohouše.Ataké s
jejich pomocíjsem sehnal dobrou práci. Zase úklid obchodu, ale dostaljsem dobý a lehce ovladatelný stroj, s nímŽjsem umý-
valpodlahuv polovině obehoduakolem pokladen. Tuto prácijsem dělal dalšíhojeden apůlroku, až do svého
odletu domů. Při té vší pohodě jsem ale nezapomínal, že jsem doAmeriky přijel hlavně kvůli synoviAlešovi, abych s ním
vypořádalrodinné starosti, které zanechal v Humpolci. V ěervenci jsem se vydal do Chicaga na smluvenou schůzku s ním.
Vše dopadlo dobře. Vyřídili jsme všechno potřebné, navštívili několik Čechů a prohlédli si Chicago. Ve Spojených Strátech
bylo moc hezky, našelj sem tam spoustu ýborných přátel, na které se mohu vždy spolehnout. Zdej ší podnebí velmi prospíva.
lo mému zdravioprožil jsem tu kus krásného Život4 splnil jsem si své předsevzetí aještě i něco navíc. Přesto bylo mé rozho-
dovaní co dál, velmi těžké. Touha po vnouěatech, dětech a dom ově zvitězi|a,
A tak v lednu 2004 jsem po více než 4letém pobytu v Americe, objednal letenku domů do Čech. Rráno 24, inon2004 mne
Bohouš a kamarádka Kimberly odvezli na letiště Little Rock. odlétal jsem se spoleěností Delta do Atlanty, kde jsem
přestupoval na New York' A tady opět přestup' tentokrát již na letadlo do Prahy' V 1 8 hodin odlétalo letadlo Boeing ČSA se
180 cestujícíminapalubě do Prahy, kdejsme přistálikolem 8hodinyrarrní' Z letištějsempřejelnaH|avnínádraži
vPraze aodtud vlakem do Humpolce. Protožejsemnevěděl, zdaběhem cesty domůnenastanou nějaké komplikace,
o svémnávratujsemnikomunic neřekl. oto bylo domavětší akrásnějšípřekvapení.

Josef Tomsa

Z kuchařslcých receptů Vendy Bohus|ava
Rumové kuličky
25 dkg stoprocentlrího tuku, 8dkg kakaa, 20 dkg práškového cukru, 1 vanilkový cukr,
2lžlce Solamylu, 1 plechovka slazeného mléka Salko, 2 až3 |žícerumu.
Vše rozpustíme na mímém ohni a dobře promícháme.
Po vychladnutí dráme hmotu ztutrnout do ledničky.
Pak lžičkou vykrajujeme a tvoříme kuličky' které obalíme v kokosové moučce.



z ČrnNosTI SBoRU PRo onČaNsrcÉ. zttnŽrrosrr
Váženíobčané
Stalo se již pěknou tradicí, že se setkáváme ke spoleěné oslavě vašich ýznamných životníchjubileí.
Velmi nás těší, že všichni, i Ti starší oběané, přijdou do naší Veselické hospůdky a společně si vzpomenou na své mládí,
naveselé i smutné historky' Yyptávi o sqých dětech, o svých osudech aplánech do budoucna. Všichni vzpomenou i na
své kamarády, a i na přátelé aznámé,kteří sejiž tohoto setkrání nedožili'
Při krásné hudbě Soni Bouěkové a občerstvení paní Buckové apanaBohuslava, kteý vŽdy upeče něco sladkého, je
celé odpoledne pro všechny příjemným slavnostním zážitkem, Ti, kteří bydlí ve svém rodišti, už vše znají. Vás,
které osud zavá|do všech koutuvlasti, jakza zaměstnráním,takzarodinou a jste v naší vesniěce jen občas a svá
životrrí ýroěí oslavujete, tak vám také upřímně blahopřejeme.

Na světě na celémo krásnější nenajdeš místo o
Místo, kde vzpomínkou vždycky se vracíš rádo
Kde je tvůj domov' kde bývalo vždyclry tak jisto'
Tatínek s maminkou byli Tvůj pevný hrad .
Tam se vždy vrátíš rád !

Za SPOZ Bulířová Jarmila
Pažoutová Věra

Vzpomínka:

Dne 10' dubna2004zemřelavevěkunedožiých 90letpaníAnnaBrodská,rozenáPažoutovázChřibské.

Dne 9. záŤi 200 4 zemřela ve věku 79 let paní Anna Jakubcová z Veselice ě. p. 4 8.

Dne 1 . prosince 2004 uplynulo 10 let, co nás navždy opustil
po tragické nehodě náš drahý a milovaný syn, bratr, Leošek Jakubec.
Kdojste ho znali aměli rádivzpomeňte s nrámi.

Rodiěe, bratr Fanda a Radek s rodinou

Dne 20. listopadu 2004 uplynulo 6 let od úmrtí pana Františka Pažouta.
S láskou vzpomínají rodina Pažoutova a Hadincova

Poděkování
Děkujeme Všem přátelům a známým, kÍeří se přišli naposledy rozlouěit s naší drahou maminkou, babiěkou a pta-
babičkou, paní Annou Jakubcovou.
Děkujemetéžzaprojevy soustrasti, květinové dary azaposlední slovanarozloučenoupronesenápanemF. Pažoutem.

RodinaJakubcova
ž.ivotní jubileum

V letošním roce oslavil své osmdesáté narozeniny veselický rodák, zak|ádajiciělen Redakčnírady Zpravodaje,
dlouholeý dopisovatel a okresní kronikář pan JosefPažout z Veselice čp. 15.

Do dalších let života mu upřímně přejeme hodně zdravi a spokojenosti. á'^ . Redakční rada

60 let 07 'll.Bravenec Josef Veselice 17 \$ ŘeaJtr'
50let 17.11. oudrnickáZdettka Veselice 46 r Pr Ť C\/^ i
35let 26,08, KadeřábekMartin Veselice 18 ) \-*l -Q5, 

- 
730let ?l:3l: ši.x'#'ffi.n"" {,T'.J'':ii \cÍi=,e.p

25|et ,,1,trtr;,".:HřÍi:- Y:::lff;8 *q. t.D
10let 23.t0. KŤížováŽaneta Veselice 19 v \^?7a5let ll:?l''*}l;,:*|l#:"" x:::lffÍ; ft[tpVýročí
10let společného života í ., ll \\
oslavilidne 16' zátí2004 Martina a Martin Kadeřábkovi , Veselice ě.p.18 , r 

'l \\

SPOLEČENsKÁ KRoNIKA hok 2004l



č,q's vÁnočNÍ
Je tady opět ávěr roku a s ním nejkrásnější období ,,Vánoceo.. Tladice Vánoc sáhá do minulých ěasů.
Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé ýdny avůbec jim nevadilo, že peněz bylo poskovnu a vánoční drírky, které
nadělí JeŽíšek, budou nejspíš potřebné věci, které by se takjako tak musely koupit.
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vájemné lásce a přátelství, radostném pocitu souniáležitosti v rodině, která se
sešla ke společným oslavrím pod rodným krovem. Několik dnů před Viírrocemi napekly hospodyně chléb a uložily do ošatek. V bo-
haých domácnostech daly k bochníkům péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a mríslem pomaštěné vánočky z bílé mouky,
hrozinek a mandlí. o Štedrem dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečemí večeře. Vďil se
hrách, několik druhů polévek, mezi nimi nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezi tím, co se
hospodyně snaži|a zabavit děti, přinesl v někteých krajích hospodář tajně shomeček a ustrojil do slavnostního hávu' Jinde se
stavěly betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli ,,z|até prasáúko... S přicházejícím soumrakem děti stale vybíhaly ven,
pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým
ubrusem' Večeři zahajovala společná motlitb4 vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl izato, co
vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny
stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro každé zdomácíchzvířat. Teprve pak si podle vážtosti a
stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky' potom čočka, aby byly peníze, kuba masifý pokrm nebo ryba pro radost'
Kosti se dávaly nata|íř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a
cukroví. Pila se biIákáva, čaj' nechybělo ani trochu piva" vína nebo pálenky pro dobré zažit|.Kdyžzazloni| zvoneček, přinesl
hospodrář do místnosti stromeček ověšený jablíčky' sušeným ovocem' cukrovímo kostkami cukru zabalenými do barevných
papírků, ořechy ařetězy. Na stromečku se zapálily súčky a všicbni zpíva|i koledy. Tak u stromečku zpívali každý večer, dokud se
neodstroj il a Vanoce neskončily.
Někde však stromeček neznali, nebo ho povaŽovali za německý zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle. o svátku Narození
Páně do nich kladli figurku novorozeňátka, přidávali postavičky anděla, pastyřů a darovníků. Postavičky třech králů ajejich

pruvodců se staly součiástí betlémského j evu až 6. ledna.
o Stědrém večeru se po veěeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se
lodičky ze skořápek vlašslcých ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím
házs|a bota. A na venkově děvčata třrísla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval první
štěkot psa. \ývrcholením štědrovečemích oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v
kosteleo kousek vedle oltríře stály jesličky. Venku byla zima" sníh a tma. Uvnitř kostela"
ohřátého dechem věřících, zářily svíce' Varhany doprovázely hlasy zpěvráků, ke kteým
se postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Stědrého večera narodil v srdcích lidí
Kristus' Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v jejich kostele. cítili
přítomnost lásky malého a s nadějí hleděli do nového roku.

zdroj: Mďá encyklopedie Vánoc

Sdělení Redakční rady Veselického zpravodaje

Váženíčtenáři!
V dnešním Zpravodaji Vás chceme informovat o způsobu tvorby časopisu naší obce. Redakční rada shromažduje články a příspěvky u pí
Marcely Šafránkové' Na svém jednaní v měsíci květnu av listopadu články zlrodnotí a roďtodne o jejich zďazení do obsahu Zpravodaje.
Schválené články předá manželům Nawátilovým, kteří je přepíší na počítači do celkové textové formy' Závětečné zhodnocení textu
článků, členění a pravopisné formy provádí předseda Redakční rady Ing. C*p., a p. Nawátil s p. Dufkem. Předají je pak paní Evě
Nawátilové, která upřesní opravy a na počitači vše převede na ďsketu. Disketu odveze pan Dufek do pracovny paní Pánkové v Mladé
Boleslavi, která dlouhodobě připravuje náš Zpravodaj pro tisk v tiskárně. Provede úpravu ařazenljednotlivých článků, grafickou
úpravu, členění a korekturu a předá matrice do tiskámy v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Celkem necháváme tisknout 160 ks ýisku
Zptavodaje. Finanční nárklady se pohybují poďe počtu stan a listů v ronnezí ló00 Kč - 2200 Kč' odběr vytisknufých výtisků
zabezpečuje od paní Piánkové pan Dufek. Tenje přeďívá pí oudrnické ( 60 ks ) pro občany a chalupáře z obce Veselice. Ta zabezpečuje
jejich distribuci v obci. Zby|ých 100ks předá pan Dufek paní Šafránkové, kÍerá provádí jejich postupné rozesílání rodákům a přátelům
obce Veselice. Náklady na poštovné a na obálky jsou celkově 1000'. Kč' Zatím se nám dďí ná{<lady na přípravu pro tisk, na vytištění
časopisu a náklady na rozesílání čtenářům poloývat z ťrnančních příspěvků čtenářů. Touto cestou všem přispívajícírn upřímně děkujeme
avěříme, Že námzachovajísvojipřízeň iv dalších letech.
Zároveň setouto cestou omlouvámečtenářům zanedotisknadruhé straně vloženého listuuminulého číslaZpravodaje. Vinouobsluhy
v tiskrárně, (posunutím matrice na válci) došlo zde k nedotisku na někteých řádcích o 1 nebo 2 písmena. 

Redakční rada

NaVeseliclcýzpravodaj přispěli: Křížovi,Navrátilovi, Jansovi, ing. M. Halam4 F. Cbromovský, ing.J. Koliáš,
J. Novotný, M. Rýdl(ě.p. a8 )' D. Konyvka,V. Neufusová, Jansovi,V. Karban,V. Brodský, J. Brodská, Jakubcovr,
pí. Spárová, J' Šoltys, R. Čechovskrá, M. Nitscheová, Z. Šolcová
Redakční ra daZptav odaje touto cestou všem přispívajícím upřímně děkuje ! ! !

ZpravodajVeselice vydrává Redakční rada ve složení: Předseda Redakční rady Ing. C*p', Členové : Ing' Doškář Csc, M.
Pažou| F. Pažout, F. Navrátil, J. Bu|íÍová,Z,oudrnická, M. Šafrránková, Šoltys J' + dopisovatel R. Dufek.

Zptavodajvycháai,dvakráltroěně. Prosíme o zasílríní případných návrhů, příspěvků a připomínek na adresu:
Paní M. Safr ánková Veselice 8. P s C 29 4 0 4 D o|ní Bousov.


