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SLOVO STAROSTY OBCE

Váženíspoluobčané
Milí ětenáři- příznivciVeselického
zpravodaje
násětenďů.
kteqýsezrovu rozjelke spokojenosti
oslovuji Vás při otevřeni23.rydáníZpravodaje,
V letošnímroce se uskuteěnilydvoje volby, v ěervnu do ParlamentuEU a v listopadudo Krajskéhozasfupitelstva
Zpravodaje'
kraje.Jaksev našíobcivolilo, sedoětetenadalších
stránkáchdnešního
Středočeského
Upozorňujimajitelepsů,aby zamezi|ipobíhánísvýchpsůna veřejnémprostoruobce' Docházík nepříjemnému
neplatiěepoplatkůza psy,poplatkůza odvoz
setkánís cizímpsem,ačkolisvéhovedetena vodítku'Zfuoveň'wTlnléún
komunálního
odpadua poplatků
z hrobu,abyještědokoncerokusplnili svojiobčanskoupovinnost.
u paníMarcely Safrránkové.
Znrímkynasvozodpadunarok 2005j souk zaplacenía odebrání
S příchodemnovéhoroku a následnějara,vyzyváZastupitelstvoobcea RedakěníraďaZpravodajespoluoběany
jako každýmrokemponáročném
zimnímobdobíkjarnímu
uklidukolemsvýchdomkůaveřejnýchproshanství
celéobce'
mužů,
žena družstvo
kteým děkujizarcprezentaci
V obci stríledobřepracujeSbordobrovolnýchhasiěů- družstvo
soutěžidružstev,
kde sezúěastňují
avracejíses vynikajícími
obceVeselicev požární
ýsledky .
Dále děkujiVšem,kteříse zuěastnilibrigády - ,,Plněnílesníchhospodářsfiýchosnov..,vymýcenínáletovýchdřevin,kde
bylo odevzdánovelkémnoŽství
dobřevykonanépráce'

zÁvĚnnru u,,iu vŠna,MILÍyPaLUaBčANÉ,PŘEIrZA CELÉZASTaPITELyTVo
HuDNĚ ZDRAVÍ,šrĚsrÍ,sPoKoJENosTI A RADosrNÉpnoŽruÍ sVÁrKŮ witvočnÍcn,
vŠnNBlrcpŠÍV NoVÉMRqCE 2005

Spozdravem
PaŽoutMiroslav
starostaobce

VCELARSTVI

Včelya jejich produkty -2, ěást
Med - potravina,pro kterouvčelďi věely chovají.Člověkneumíumělevyrobitmeds jeho typickýmivlastnosnnia účínky'
Spotřebameduv CRje v souěasné
doběnižší,
než
Pokusůo qýrobubylov historiiněkolik,všechnyvšakskoněilyneúspěšně'
jeho
je
je
pro
pravost
lahodnou
chuť'
nenarušemed
v
zahraničí
zé$em
vůni,
a
v okolníchstátech,což chyba,neboťo ěeský
nostlátkamimedunenáleŽejícimi.
kterézískávajímovunahodnotě.
prumysludocházík oceněníi dalšíchvěelíchproduktu,
S rozvojemfarmaceutického
je
prokteré vyhledávanousurovinou'nejenpro farmaceutic\ýprumysl,alei
Včelívosk takétenmá svézvláštnosti,
v prumyslutextilníma papírenském
pro prumyslkosmetic\ý.Nacházíuplatněníi v elektrotechnice,galvanoplastice,
Největší
spotřebuvěelíhovoskuvšakmajísamivěelďi proobnovuvěelíhodíla'
Včelíjed - je rovněžžádanousurovinou.Jehocenaje stálevysoká.Včelíjedje výměšekjedovéž|ázydělnic,shroZe věelíhojedu se vyrábímastpod
Ziskávánije velmi náročné
a obtižné.
máŽdéný
v jedovémváěku žihadlového
ústrojí.
názvemVirapin.Postižené
místonatřenétouto
mastísedobřeprokrví.
prumyslujako lék.Daleko většíuplatnění
všaknacházív
Mateří kašička- setakézpracovávávefarmaceutickém
přeceňovi{na.
prumyslu.V lidovémlékařství
Má všakvelmi dobréúčinky
na lidskýorganiskosmetickém
bývájejíúčinnost
mus.
To proto,žemá vynikajícíantibakteriální
úěinky.Používásev
Propolis - jeho získr{ní
sevěnujezvýšenápozornost.
v ruznýchmastech,nebov lihovém
i v kožnímlékďství'Hojně se používáv lidovémlékařství
zubnímlékďství,částečně
prozkoumánojeho složení
aprotoanivyužití
množství
ruznýchlátek' Zatímneníplně
výažkuzpropolisu'obsahujeznaěné
nástrojůa při restaurátorPropolissepřidává do ruznýchlaků'Speciálnívyužitímá ve qýroběhudebních
nenídostatečné.
vlastností
dřeva'
skýchpracíchproudržení
prostředí'Včelařstvív žádnémze svých oborů
pro zachovánía tvorbuživotního
Nemenší
včelďství
ýznalnmá
Včelasamasebezprostředně
a aktivněpodílína
nenarušuježivotníprostředí.Naopakje ve všechsměrechjenprospěšné.
prostředí.
ochraněživofurího
věelařůobceVeselicea Ing.DoškrářJose{ Csc.
ZdenékSrb, důvěmík

Z kuchařských receptůVendyBohuslava
Domácísuchary
naplátkya v trouběosušíme.
Zbýek domácívánočkynebomazancenakrájíme
potřeme
moučkovém
rozpuštěným
máslem
a
obalíme
v
cuku.
Pak
sucharyk čaji.
Nechámeoschnouta mámerychléa chutné

POJIZERSKÁ ARCHITEKTURA
Pojizerskéchalupy.
Mnozíveseliětíobčané
se oběaszastavípřed
veselickýmdomemě.1byvaléhorychtrářeHolanaove
kterémnyní bydlí paní Antošová a domem Ing'
Halamy č.p.9' Domy patří ke skupině dřevěných
pojizers\ých domů stavěnýchv 18. století.Byly
stavěnyzejménavKosteckémpanstvía jejich stavba
úzcesouviselas ěinnostítehdejších
tesďů a stalase
slohoým vyvojeměeskéhodřevěnéhodomu v Pojizeří. Sloh byl rozšířenna dalšístavby ve Spďenci,
Skuřině,Sobotcea dalších,jež
spolupatřily ke hradu
Kosti nebok němupřiléhaly.
Bohatstvítvarůpojizerskéhodomu vrcholilo v letech 1795 až 1810 v Sobotce,kde přednínadanítesďi
působilipod vedenímpanského
kosteckého
mistraJosefaHavlíka.Prvnídům ě. 82 byl vystavěnv roce 1750,poté
následovalastavbač.65 v rcce 1782,ě. 86 v roce 1788,ě,73 v roce 1789,č'140v roce l789,kterýstavělmistrJan
Krejčí
stovaryši
JosefemMedlem,Františkem
Strejčkem
aFrancemNyplem,
ě. 81v roceI789,ě'I42v roce7790,
ě. 48 v roce 1794a dalších.
Jednímz nejhonosnějších
domůuzavírajicích
vývoj pojizerskýchdřevěnýchdomůmna
je důmve Spďencíchz roku 1815.
panství
kosteckém
SoboJkase svýmokolímje hrdána uchovanýslohovývývoj pojizerskýchdomůa ve svémmuzeuuchovává
oj,u,y akademickéhomalíře Brouska, z nich některébyly přímo přivezeny z d,epozitNrárodopisné
qýstavy
Ceskoslovenské,kterásekonalavPrazevroce
1895.
DoškářJosef,
Csc.

MYSLIVOST V NAŠEM REGIONU
Y rcee2}O2bylaprovedenav celéČeské
republicenováfuansformace
myslivosti.TomusenevyhnulaarrimysliVostvnašem
kraji.
V únoru2002 byla ustavenanová honebníspolečnost,
která zahrnujekatastryobcíVeselice,Domousnice,
Rabakov,Čizovty,Řitonice,Skyšicea částpolesíKřimenice. Celkoqýrozsáhhonitbyjecca 1200ha.
jsou: panJaroslavRys z Domousnicea panJIIDr. PavelUrbaneczJiětna,
V ěelenájemníhonebníspolečnosti
Podlezrákonao myslivostiCRje jejípovinnostístaratseo zvěř ajejíochranuzejména
(přikrmov zimníchměsících,
viáníma ochranoupřed škodnouzvěří).
V posledním
desetiletí
došlou násk znaěnému
nánistučerné
zvěře,kterázpůsobuje
velkéškodyna lesníma zemědělskémhospodrářství.
Z těchtodůvodů
byl Ministerstvemzemědělstvína našemókresupovolónodstřeli dospělé
ěerné
zvěře(kňourůabachyní).
V letošním
rocebylo zasťelenopřes20kusů'cožjepodstafuié
zvýšení
oprotiminul1ým
rokům'
MyslivostneníjenzáieŽitostí
lovu,alepatřísemi přikrmovrání
v zimníchměsících,
stavbakrmelcůa dalších
myslivec\ýchzďlzeni,dálrelrtě|ýodchovbažantil,kachen
ďd.Nárustpoětůěernézvěře měl amávelmi negativnídopad
jsouještěobčané,
na stavydrobnézvěře (koroptví, bažantuazajíctt).
Bohuželstrále
kteřímyslivostodsuzujía nevidí
dobrouprácimyslivců.
Tímto ělránkemchceme ětenrářeZpravodaje zéroveňinformovat, že
podle zákona o myslivosti CR je v našemregionu zřizenamyslivecká
strráž.
Jejímúkolemje doh|ížetnato,
abynedošlok přemnožení
škodné
a
škodlivézvéřearozšíření
onemocnění
zvěře (vzteklinou,moremčerné
zvěřeajnýchnemocí).
U nástutofunkciplnípanMiroslav Kašíkz Jabkenic,panMilan
Zima zBačaleka panVladimírBurdaz Veselice.Protožádríme
občany,
aby případnénéanakyonemocněnízvěÍe,úhyny zv#e, nebo jiné
nedostatkyhlásili uveden;ým
ělenůmmysliveckésttáže,nebo nájemci
honitbypanuJaroslavuRysovi z Domousnic
VladimírBurda
Rudolf Dufek

PTACTVO naŠBrro wrurcÉHo oKoLÍ

futonice,
Domousnice)
1vesetice,

Tato práce vznkla na zák|aděméhodesetiletéhopozorováníAvifauny. Výzkum ukáza| na zde převafující
výs$rt ptákůz řádu pěvců.
V tétooblastisevyslrytujínejenběžné
druhyptactva,ale i druhyohrožené.
Zvodnichptákůse zdevyslgrtujíptitcizÍáduvrubozubí
brodiví,potápky
na rybníkuv Domousnicícha okolí.I vyslq.t
dravcůasovjevtěchtolokalitríchpestýato díkyrozsálrlýmokolnímlesům.
V těchtolokalitráchjsou biotopy,kteréjsou pro svoji přirozenostpotravníchřetězcůa taképro dobrémožnosti
ptactvemhojněvyhledávrány.
hnízdění
V lokalitáchtétooblastisevyslrytujena90 druhůptráků.
Takézdehnfudí
ohrožený
druha sicečráp
ěemý( ciconia negraL,),kteý serepublikověahnízdněvyskytujejen
ostrůvkovitě.
Našeoblast paiříz tohoto hlediska k ýznamné lokalitě právě pro velmi dobrépodmínlryke každoroěnímu
hnízdění
v okolníchlesích.
úspěšnému
povíme
si
o
málo
známýchdruzíchptákůs podrobnýmpopisem.
Příště
JosefAntoš
futonice

rnŠrnK HosPoDAŘENÍ zEMĚDĚmrÉ .a.s.BŘEzNozarok2003
Dostalyse niímdo'rukoudefinitivnívýsledkyZemědělskéa. s. Březno za kok 2003ajejich ýroění zprátva"amůžeme
tímtodoplnitiďormace, kteréjsmeotiskli v minulém22, ě[s|eZpravodaje.
Ze zís|<aný
ch materiálůvyj ímáme:
Rostlinnáqýrobabyla v roce2003vážněnarušena
veftým srážkovýmdeficitem,cožmělo za následeknízkéhektarové
qýnosyanízkoukvalitu,hlavnězrrrin.
V roce2003byly pěstoványt5rtoplodiny:
ozimá pšenice
388ha Kukuřice
331ha
ozimý jeěmen
72ha Sluneěnice 73ha
ozimá řepka
377ba Tricikale
32ha
Jamípšenice
42ha Vojtěška
23|ha
Jarníječmen
178ha Cukrovka
65 ha
Hrách pobavinářs(ý 80 ha
qýroběbylo dosaženo
V živoěišné
poměrnědobých výsiedků.
Stavyskotuk 3 I.I2.2003byly následující:
Dojnice
355ks Jalovice
Telata
276ks Býci

296 ks
129ks

Pruměrnáužitkovost
kravbyla 6:608kg mlékaodjednédojnice.Do mlékrárny
Čejetičky
bylo dodríno
o l9% mlékavíce,
nežv roce2002.Veškeré
mlékobylo dodánov I.j akostrítřídě.
Vroce2003byloprodríno
196ksbýkůopruměrnév
áule652kg,piipruměrnéceně36,50Kě
zalkg,
Stavyprasatk31 .t2.2003bylyt5rto:
Prasnice
209 ks
výkrm prasat
655 ks
Prasniěky
324ks
Kanci
2 ks
Selata
1 145 ks
Vpruběhuroku2003bylo dodráno
najatkacelkem2 587ks prasato pruměrné
pruměrné
vaze 110,50kg a bylo dosaženo
prodejnícenyceně30 Kčza 1kg, cožbylo nahranici rentability.
V investiěníěinnosti byla největšía nejdůležitější
akce rekonstnrkcea modernizacevelkokapacitníhokravínav
Židněvsi.Kolaudaceúspěšně
pioběhla Ig:I2,2003' Realizacetétoakcebudem ítpŤíný vliv narerrtabilituchovukrav,
nan4ýšenou
produkcimlékaa snížení
nrákladů
najednotkuprodukce.
Znaéné
byly takéinvesticedo strojového
parku.Bylo nakoupeno:Nová žacíkombinacePotinger,noý obraceěpíce
Fella,starší
shrnovaěpíceFella,vykusovaěsilážeSchafera Go krmného
vozu Schefezik'
PažoutFrantišek

VOLBY NAVESELICI V ROCE 2OO4
Ve dnechlI. a|2. června2004proběhly
vnašíobciprvnívolbydoEwopskéhoparlamentu.
Zúčastnilo
sejich 4oÁoptávnénýchvoličů.
Zezapsarých92osobodvolilo41občanů.
Pro iednotlivévolebnístranysehlasovalotakto':
Čísiokandidátlqy Názeípolitickéstrany
Početzískanýchhlasů
Sdružení
nezávis|ýchaEvropští
demokraté
5
a
4
Ceská stranasociálnědemokratická
J
6
občarrskádemokratickástrana
6
9
Stranazelených
1
a
l8
Balbínovapolitická strana
J
2l
Praqýblok
2
23
Unie liberálníchdemokratů
1
24
Komunistická stranaČecha Moravy
I4
25
Stranavenkova
3
31
RepublikániMiroslava Sládka
1
)./.
Nezávislí
2
Ve dnech5.a 6.listopadu2004seuskutečnily
v obcivolby do Krajskéhozastupitelstva
Sťedočeského
kraje.Voleb sezúěastnilo
celkem36 občanů,
ze zapsartých
osob
85oprávněnýchosob.Celkem 42Yovoličtt,
Projednotlivépolitickéstany byl odevzdiíntento
počethlasů:
Císlokandidátky
Název politickéstrany
Výsledekvoleb:
54
KSCM
10
36
CSSD
I
26
ODS
9
2
SNK
3
pro
I
Koalice
Středoěeshýkraj
1
t9
Nezívislí
2
30
Svobodní
I
34
Pravý blok
I
Neplatný
I

INFoRMACEo ČIrvxosTl
sBoRUDoBRovol,ttrÝcnHASIČŮ
vEsEtIcE
okresnísdružení
dobrovolnýchhasiěůdvakrátběhemkaždého
kalendářníhoroku svolává schůzivšechSvazů
dobrovolnýchhasiěůz celéhookresu,kdezúěastněné
sboryinformujeo ěinnostia choduvšechsoutěží,které
sekonajína
okresea o dalšíbudoucnostidobrovolnéhohasiěstva.Z důvodunedostatkufinancína ěinnostoSDH byly zvýšenyceny
příspěvkoqýchznámekz 50 Kč na 80 Kě. Toto zr4ýšení
se odrazilove velkémúbytkupřihlášenýchhasičů
z členské
zék|adtyvšechsboru, protožez okresního sdruženína vesnickésbory nebyly uplatněnyžádnévýhody ani dotace.
KaždýsborzaplatizasvéhasičenaoSDHznámkyapro sborsamofirýztohoneníužitekžádný'
Clenská zik|adnaSDH Veselicev letošním
roce ěítá17 ělenůpřihlášenýchk evidenci'Starostouhasiěůje pan
BulířMiloslav,velitelemPažoutFrantišek,jednatelemBuckováLudmilaapokladníkem
CidlinováJana.
Takjakokaždýrok sehasičipodílejí
navšechpomocnýchakcícha brigádáchvyhlášených
obecnímúřadem.
V letošnímroce
seběhemdvousobotanedělívměsícíchúnoru
abřeznupodílelinavyřezávráníroští
akřovinv okolívodníhozdrojeobecníhovodovodu.V měsícizáĚíby|oprovedenoza pomocíhasiěůčištění
vodojemua odvzdušnění
vodovodu.Třetírok po soběse v měsícikvětrruopět sbíralkovoqý odpada utržené
ťtnance
budoupoužityna dalšíěinnost
SDH.
VěervnusekonalaveSkyšicíchokrskováhasiěskásoutěž,
kÍeré
sezúěastnilyznašeho
SDHdružsfroženadruž.
jen
stvomužů.
okrsková soutěžpřilákala pouze2 družstvažen
a
5 družstevmužů
ze 4 vesnic,cožje velrni slabáúčast
v
historii konaníokrskoqýchsoutěží.
Družstvoženseumístilonadruhémmístěza ženamize Ritonic a družstvomužůskoněilo drúéza mužiz Domousnic.Soutěžesenezúčastnily
sboryz Ledec,Ujkovic, Prodašica Rabakova.
Po soutěžiodjelihasiěidoVeselskéhospůdky,
při menším
zdeoslavovalisvéumístění
pohoštění.
Závéremchci všechnyětenďe porvat na příštíokrskovousoutěž,kteroubude pořádatv příštím
roce SDH
Veselice.Téžchcipoděkovatvšemhasičům
úěastnících
senaakcíchpořádaných
SDHzajejichpráci aobětavost,
Každýmrokemse stiálesnižujepočetfungujícíchsborůa v blízkébudoucnostiďejmě dojdek rozpadudalších,poněvadž
financínenínazbyta předpisyk činnostisboruvyžadujívelkéfinaněnínráklady.
FrantišekPažout

JAK JSEM )>NASTARÁ KOLENA( CEsTovAL Do AMERIKY I{LEDAT SYNA

12.říjen1999 t2,30 hodin,odlétrám
z Prahy do New Yorku. Za sedma půlhodiny letujsme překonalivzdálenost
jsem
7000km a v 15hodin
vystoupi|z|etad|anaKennedyholetišti.V 19hodinjsem pokraěovaldalšímletemdo Raleighv
SeverníKarolíně.
Povoleníkpobytujsemmělnapůlroku,s možnostídalšího
prďlužování.Nahotelu,kdejsemsechtělňby.
tovat,nebylomísto,a takjsemrád přijal noclehnapodlazeu jednéze servírek.
nocležríky,
V noci mne,spolus dal-šími
odve.
z|jejíznámý
doRichmondu(Virginia)avzal sinašezpátečníletenky
stím,ženámzměnítermínodletu.Netušilijsme,
žejej,
..jsmev bytěsedvěmamístnosÍni,
aninašeletenkyjižnikdy neuvidíme.
spalipo šestinapodlaze,obleěenia přikry,,Bydleli
ti pouzekabáty've kteých j smepřijeli. Slibovanápráceveškerážádná,
nadějetakéžádnáav kapseposledních
200dolaru'A
takjsme zaěali shanětpráci sami.Po 14 dnechjsme mysleli, žese to podďilo. Měli jsme uklízetobchodv JižníKarolíně.
jsme nutněpoťebovalipenízeonezbylo
Nakonecto nevyšlo.Ale protože
poěasí
nám nic jiného,nežvmrazivéma deštivém
ěistitnamycílince auta,podlepřríní
zrákazríků.
Trochupříjemněamezinoýmipřáte|ijá,Lída,Látďa,Josef,ČendaaStandajsmestráviliprvníViínoce.Bylvá
nísÍomek,cukroví,natalíříchbramboroý saláta řu|q,,záů<usky,
káva,karradskáwhiskyipivo.
jsme se vydali na Floridu West Palm Beachohotel Ritz Carlton,kde jsme měli mý nádobí.
Po necelýchtřech měsících
Bohuželto zasenevyšlo'Stráviljsem tu celý měsíca na Floridě oslavil svéšedesátiny.
Byly to narozeninyo ja\ých jsem si
jsem
nikdy nedovolilani snít.V lednua únoru
sekoupalv moři a opalovalsena překrásnýchplážích.Připadaljsem si jako v
pohádce.Těžkotu krásu popsat,to se prostěmusíprožít.V únorujsem dostal zptávu,že mámjet na severFloridy do
Jacksonvillu.Atak jsemjel zasedo nezn:íma.
Dostaljsem sena ostrovFerdinandaBeach,do sportovního
a rekreaěního
střediskaAmeliaIsland.Je to krásnýostrovse spoustougolfoqýchhřišta tenisoqýchkurtů,překrrásné
písěité
plráže,
pr1ý
nejkrás.
nějšíz celéFloridy.Hotel,kdejsem měl pracovatsejmenujeRitz Carltona patřík nej-luxusnějším
na světě.Navštěvujeho
jen skuteěnásmetánka.
Atakjsem setu setkávalsjídly'o nichžjsemani nevěděl,žeexistují.Denněbylo prckaŽdéhozaměstnancevnabídcekolem12druhůzeleninovýchsalátů,masacosedokaždéhovejde
většinouupravenávmedu;ochutnaljse
i krevety,raky,žabístehýnka,sépieatd.Konečněto byla prácepod střechoua v teple,i kdyžmakatsemuselo.Celý ostrovmi
velice přirostlk srdci.Pěknějsem si to užívala věděljsem, žese s tímtopřekrásnýmmístembudujen velice těžkolouěit.
pobřeží,
Denněprocházkapo
ěivýletnakole,koupánívmoři,nebovbazénuakmémumilémupřekvapenípotkávrám
mnoho
Cechůa Poláků.SezónavšakskoněiIaa já s CeškouMarcelouodlétrám
II ' zéŘí
pobytuv
do Chicaga,zajistitsi prodloužení
USA. Bohuželto bylo právě v obdobípo tragickémpádu ,,dvojěat..
a pro cizince tak nastalyobrovsképotíže.
Niáhodamne
svedladohromadys českoustudentkouMarkétoua spolujsme odjeli do Baltimoru v Marilandu,kde jsme měli uklízet
obchod.Já koupil autoFord Taunuscombi,abychombyli mobilní.Markétaumělavelmi dobřeanglickya tak vyřizovalavše
potřebné.
Spolujsme navštíviliWashingtonD. C.; viděli jsme Bílý dům,monumentyprezidentai hřbitovvojákůpadlýchve
Vietnamua spoustudalších
nádhernýchmístv okolí'NaVanoce jsme spolusehnalipráci v Pitsburgu,ale bez vyplatyjsme
byli propuštěni.
odměnoubylo pouzeubýovránía strava.Vydali jsme sepřes Pensylvánii,Mariland,Washington,Virginii'
jsme v Gronvillu sehnalipráci - úklidobchodů.
SeverníKarolínudo Gronvillu v JižníKarolíně.Po dvoudenním
cestování
Mělijsme nastarost2 obchody.
V dubnuMarkétaodletěladomůa já zaěal shánětjinou ptáci, 74 dníjsem trávil u kamarádav hotách v Severní
Karolíně.Potomjsemjel doArkansasu Jacksonvillu.Tadyjsem pozna|dvabezvadnékamarády,VencuaBohouše.Ataké
s
jejichpomocíjsemsehnaldobroupráci.Zaseúklidobchodu,aledostaljsemdobý a lehceovladatelnýstroj,s nímŽjsemumývalpodlahuvpoloviněobehoduakolempokladen.Tutoprácijsemdělaldalšíhojeden
apůlroku,aždo svého
odletudomů.Při tévšípohodějsem ale nezapomínal,
žejsem doAmeriky přijel hlavněkvůlisynoviAlešovi,abychs ním
vypořádalrodinné
starosti,kterézanechalv Humpolci.V ěervencijsem se vydal do Chicagana smluvenouschůzkus ním.
Všedopadlodobře.Vyřídilijsme všechnopotřebné,
navštíviliněkolik Čechů
a prohlédlisi Chicago.Ve SpojenýchStrátech
bylomochezky,našeljsemtamspoustuýborných přátel,nakterésemohuvždyspolehnout.
Zdejšípodnebívelmi prospíva.
jsem tu kus krásnéhoŽivot4 splniljsem si svépředsevzetí
lo mémuzdravioprožil
aještěi něconavíc.Přestobylo mérozhodovaníco dál,velmi těžké.
Touhapo vnouěatech,dětecha domovězvitězi|a,
A tak v lednu2004jsem po vícenež4letémpobytuv Americe,objednalletenkudomůdo Čech.Rráno24, inon2004 mne
Bohouša kamarádkaKimberly odvezli na letištěLittle Rock. odlétaljsem se spoleěnostíDelta do Atlanty, kde jsem
přestupovalnaNew York' A tady opětpřestup'tentokrátjiž na letadlodo Prahy'V 18 hodinodlétaloletadloBoeing ČSAse
180cestujícíminapalubě
doPrahy,kdejsmepřistálikolem8hodinyrarrní'
Z letištějsempřejelnaH|avnínádraži
vPrazeaodtudvlakemdo Humpolce.Protožejsemnevěděl,
zdaběhemcestydomůnenastanou
nějakékomplikace,
o svémnávratujsemnikomunic
neřekl.oto bylodomavětší
akrásnějšípřekvapení.
JosefTomsa

Z kuchařslcých receptů Vendy Bohus|ava
Rumové kuličky
25 dkg stoprocentlríhotuku, 8dkg kakaa, 20 dkg práškovéhocukru, 1 vanilkový cukr,
2lžlce Solamylu, 1 plechovka slazenéhomlékaSalko, 2 až3 |žícerumu.
Vše rozpustímena mímémohni a dobře promícháme.
Po vychladnutí drámehmotu ztutrnoutdo ledničky.
Pak lžičkouvykrajujemea tvořímekuličky'kteréobalímev kokosovémoučce.

zttnŽrrosrr
z ČrnNosTI
SBoRUPRo onČaNsrcÉ.
Váženíobčané
oslavěvašichýznamných životníchjubileí.
Stalose jižpěknoutradicí,žesesetkávámeke spoleěné
přijdoudo našíVeselickéhospůdkya společně
si vzpomenouna svémládí,
oběané,
Velmi nástěší,ževšichni,i Ti starší
historky'Yyptávi o sqýchdětech,o svýchosudechaplánechdo budoucna.Všichnivzpomenoui na
naveseléi smutné
sejižtohotosetkrání
nedožili'
svékamarády,a i napřáteléaznámé,kteří
je
paníBuckovéapanaBohuslava,kteý vŽdy upečeněco sladkého,
Při krásnéhudběSoni Bouěkovéa občerstvení
příjemným
vše
znají.
Vás,
pro
rodišti,
už
slavnostním
zážitkem,
Ti,
kteří
bydlí
ve
svém
celéodpoledne všechny
a jste v našívesniěcejen občasa svá
kteréosud zavá|dovšechkoutuvlasti,jakza zaměstnráním,takzarodinou
životrrí
ýroěí oslavujete,tak vám takéupřímněblahopřejeme.
Na světěna celémokrásnějšínenajdešmístoo
Místo,kde vzpomínkouvždyckyse vracíšrádo
Kde je tvůjdomov' kde bývalo vždyclrytak jisto'
Tatíneks maminkou byli Tvůj pevný hrad .
Tam se vždyvrátíšrád !
Za SPOZ BulířováJarmila
PažoutováVěra

SPOLEČENsKÁ KRoNIKA

hok2004l

Vzpomínka:
90letpaníAnnaBrodská,rozenáPažoutovázChřibské.
Dne 10' dubna2004zemřelavevěkunedožiých
Dne 9. záŤi2004 zemřelave věku 79 letpaníAnna Jakubcováz Veseliceě.p. 48.
Dne 1. prosince2004uplynulo10let,co násnavždyopustil
potragické
nehoděnášdrahýa milovanýsyn,bratr,LeošekJakubec.
Kdojste ho znali aměli rádivzpomeňtes nrámi.
Rodiěe,bratrFandaa Radeks rodinou
panaFrantiškaPažouta.
Dne 20.listopadu2004uplynulo6 letod úmrtí
rodinaPažoutova
a Hadincova
S láskouvzpomínají
Poděkování
DěkujemeVšempřátelůma známým,kÍeříse přišli naposledyrozlouěit s našídrahoumaminkou,babiěkoua ptapaníAnnou Jakubcovou.
babičkou,
Pažoutem.
soustrasti,
květinovédaryazaposledníslovanarozloučenoupronesenápanemF.
Děkujemetéžzaprojevy
RodinaJakubcova
ž.ivotní
jubileum
Zpravodaje,
narozeninyveselickýrodák, zak|ádajiciělenRedakčnírady
roceoslavil svéosmdesáté
V letošním
z Veselicečp.15.
dlouholeýdopisovatela okresníkronikářpanJosefPažout
rada
Redakční
Do dalšíchlet životamu upřímněpřejemehodně zdravia spokojenosti.
á'^ .

60let
50let
35let

Josef
07 'll.Bravenec

17
Veselice

17.11.oudrnickáZdettka Veselice46
26,08,KadeřábekMartin Veselice18

30let?l:3l:
ši.x'#'ffi.n""
{,T'.J'':ii
,,1,trtr;,".:HřÍi:Y:::lff;8
25|et
10let
23.t0.KŤížováŽaneta Veselice19

5letll:?l''*}l;,:*|l#:""
x:::lffÍ;

Výročí
života
10letspolečného
oslavilidne 16'zátí2004Martinaa MartinKadeřábkovi, Veseliceě.p.18
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Je tady opět ávěr roku a s nímnejkrásnějšíobdobí,,Vánoceo..Tladice Vánoc sáhá do minulých ěasů.
Češise v 19. stoletítěšili na příchodVánoc dlouhéýdny avůbecjim nevadilo, že penězbylo poskovnu a vánočnídrírky,které
potřebnévěci, kteréby setakjako tak musely koupit.
nadělíJeŽíšek,
budounejspíš
v rodině,která se
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích,jako spíšeo vájemné lásce a přátelství,radostnémpocitu souniáležitosti
sešlake společnýmoslavrímpod rodnýmkrovem.Několik dnůpřed Viírroceminapekly hospodyněchléba uložilydo ošatek.V bohaých domácnostechdaly k bochníkůmpécttaképečlivěupletené,žloutkempotřenéa mríslempomaštěné
vánočkyz bílémouky,
rána praskal v peci a kamnech oheň.Připravovala se štědrovečemí
hrozinek a mandlí.o Štedrem
dnu od časného
večeře.Vďil se
hrách, několik druhůpolévek,mezi nimi nechybělabramboračkaa rybípolévka,pekl se kuba z krup a česneku.Mezi tím,co se
hospodyně snaži|azabavit děti, přinesl v někteých krajíchhospodář tajně shomečeka ustrojil do slavnostníhohávu' Jinde se
S přicházejícímsoumrakemděti stalevybíhalyven,
stavěly betlémy.Lidé se od rána postili, aby večeruviděli ,,z|atéprasáúko...
pozorovalynebea hlídaly,kdy se objevíprvníhvězdička.S prvníhvězdou si rodina sedlak slavnostnímustolu prostřenému
bílým
ubrusem'Večeřizahajovalaspolečnámotlitb4 vzpomínkana uplynulý rok a poděkováníBohu za všedobré,co přinesl izato, co
vzal. Nejdřívehospodyněpostavila na stůlmísus hrachem.Klíčekhrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny
stolovníkyv dobrémi zlém.Potom panídomuodebralaz mísypo lžícipro každézdomácíchzvířat.Teprvepak si podlevážtostia
stářínabíraliostatní.Po hrachu se podávaly polévky'potom čočka,
aby byly peníze,kuba masifý pokrm nebo ryba pro radost'
Kosti se dávaly nata|ířa po večeřije hospodář odneslve lněnémubrouskupod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočkaa
cukroví.Pila se biIákáva, čaj'nechybělo ani trochu piva" vínanebo pálenky pro dobrézažit|.Kdyžzazloni| zvoneček,přinesl
hospodrářdo místnostistromečekověšenýjablíčky'sušenýmovocem' cukrovímokostkami cukru zabalenými do barevných
papírků,ořechy ařetězy. Na stromečkuse zapálily súčkya všicbni zpíva|ikoledy. Tak u stromečkuzpívali každývečer,dokud se
neodstrojil a Vanoce neskončily.
Někde všakstromečekneznali,nebo ho povaŽovaliza německýzvyk a po starodávnémzpůsobustrojili jesle. o svátku Narození
Páně do nich kladli figurku novorozeňátka,přidávali postavičkyanděla, pastyřůa darovníků.Postavičkytřech králů ajejich
j evu až6. ledna.
pruvodcůse staly součiástí
betlémského
po
o Stědrémvečeruse
veěeři věštilo.Na stůlse postavilo umývadlo a pouštělyse
lodičkyze skořápek vlašslcýchořechů.Lilo se olovo. Přes ramenose směremke dveřím
házs|a bota.A na venkově děvčatatřríslabezem. Vdala se tam, odkud se ozval první
štěkotpsa. \ývrcholením štědrovečemích
oslav byla půlnoční
mše.Lidé se scházeli v
kosteleokousek vedle oltrířestály jesličky. Venku byla zima" sníha tma. Uvnitř kostela"
ohřátéhodechemvěřících,zářily svíce'Varhanydoprovázelyhlasy zpěvráků,
ke kteým
se postupněvšichni přidávali. Tak se o půlnociStědréhovečeranarodil v srdcíchlidí

právěv jejich kostele.cítili
Kristus' Všichnivěřili, žeje přítomenna bohoslužbě
přítomnost
láskymalého
a s nadějíhledělidonového
roku.

zdroj: Mďá encyklopedieVánoc

SděleníRedakčnírady Veselickéhozpravodaje

Váženíčtenáři!
V dnešním
tvorbyčasopisu
našíobce.Redakční
radashromažduje
ZpravodajiVás chcemeinformovato způsobu
článkya příspěvkyu pí
Marcely Šafránkové'
Na svémjednanív měsícikvětnuav listopadučlánkyzlrodnotía roďtodneo jejich zďazenído obsahuZpravodaje
Schválenéčlánkypředá manželům
na počítači
do celkovétextovéformy' Závětečné
zhodnocení
textu
Nawátilovým,kteříje přepíší
článků,
členění
rady Ing. C*p., a p. Nawátil s p. Dufkem.Předajíje pak paníEvě
a pravopisné
formy provádípředsedaRedakční
Nawátilové,která upřesníopravy a na počitači
všepřevedena ďsketu. Disketu odvezepan Dufek do pracovnypaníPánkovév Mladé
Boleslavi, která dlouhodoběpřipravuje nášZpravodaj pro tisk v tiskárně. Provede úpravu ařazenljednotlivých článků,grafickou
úpravu,členění
a korekturua předámatricedo tiskámyv Domě kulturyv MladéBoleslavi.Celkemnechávámetisknout160ks ýisku
Zptavodaje.Finančnínárkladyse pohybujípoďe počtustan a listův ronnezí ló00 Kč - 2200 Kč' odběr vytisknufýchvýtisků
panDufek.Tenje přeďívápíoudrnické( 60 ks ) pro občanya chalupářez obceVeselice.Ta zabezpečuj
zabezpečuje
od paníPiánkové
jejich distribuciv obci. Zby|ých100kspředápan Dufek paníŠafránkové,
kÍeráprovádíjejich postupné
rozesílání
rodákůma přátelům
jsou
poštovné
obceVeselice.Náklady na
a na obálky
celkově 1000'.Kč' Zatímse nám dďí ná{<lady
na přípravupro tisk, na vytištěn
poloývatz ťrnančních
příspěvků
časopisu
a nákladyna rozesílání
čtenářů.
Toutocestouvšempřispívajícírn
čtenářům
upřímněděkujeme
avěříme,Ženámzachovajísvojipřízeň
iv dalších
letech.
Zároveňsetoutocestouomlouvámečtenářům
listuuminuléhočíslaZpravodaje.
zanedotisknadruhé
straněvloženého
Vinouobsluhy
v tiskrárně,(posunutímmatricena válci) došlozdek nedotiskunaněkteých řádcícho 1nebo2 písmena.
Redakčnírada

NaVeseliclcýzpravodajpřispěli: 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
radaZptavodajetoutocestouvšempřispívajícím
upřímněděkuje!!!
ZpravodajVeselicevydráváRedakční
radave složení:
PředsedaRedakční
rady Ing.C*p', Členové
: Ing' DoškářCsc, M.
Pažou|F. Pažout,F.Navrátil,J. Bu|íÍová,Z,oudrnická,
M. Šafrránková,
ŠoltysJ' +dopisovatelR. Dufek.
případných
Zptavodajvycháai,dvakráltroěně.
Prosímeo zasílríní
návrhů,příspěvků
a připomíneknaadresu:
PaníM. Safránková Veselice 8.P s C 294 04 D o|níBousov.

