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Novri stót no Ínopě CvroPv
RozhodnutÍm polnických stran v|ádní koa|ice [niko|iv refer.endemJ wnik|a 1. 1. 1993 Ceská repub|ika. Tím

zanikl spo|eÓný stát CechŮ a S|ovákŮ' ktery v roce 1945 naváza| na Ceskos|ovenskou r.epub|iku rrzniklou V roce
19,18 a přer.ušenou Ve svém ýoji německou nacistickou okupací. PrvnÍm prezidentem Ceské r.epub|iky
ínntó nn nonnněo| 'to|bou ve FS $SFB] by| alo|en Vác|av Havel. Je autonem absundních dramat Zahradnív v  ' , e P '

cI=rrnnct í1aAe. l  \/yt.ozuměni [1965] a da|ších divadelnÍch esejí. Absurdita je původem lat inské slovoL  I  v v e J t

znamenající neomy|nost, pr^otismyslnost. Ve filosofii jde o |ogickou charakteristiku pr.avdivosti poznání světa
abstr.aktnÍm, tj. pomyslným, obecným, nenázonným myšlením odtrŽeným od skuteÓnosti. Jde v podstatě
o postup ve kteném se absur.dita . protismys|nost . dokazuje nesprávností jejího pnavdivého logického
pr.otikladu. V ideaIistické filosofii jde o kategonii I tj. o zák|adní pojmy] odráŽející nejvšeobecnější l'rztahy jevů
vycházející ze1ména z absurdity spojení věĎného lboŽského] a histor.ického [časového] jeŽ má byt základem
|idskeho bytí ve světě. Navazující fi|osoficky směr existenciona|ismus absurditou rryvozuje pocity ilověka ze
sr.áŽky se světem. Vyp|yvá to-ze střetnutÍ názor.Ů inaciona|ity, tj. z neschopnosti rozumového poznání svě|a
a s |idskou touhou po jasnoti' C|ověk se tedy dotazuje a svět protismys|ně m|čí neboli člověk je ov|ádán chodem
věcÍ zdánlivě jím ov|ivnite|ných, a|e které přesto probíhají nezávisle na něm. V divade|níworbě se v absurdnÍch
hnách odr.áŽí směr umělecké wot.by vy1adřující individuá|ní pocity a názory umě|ce na odcizení člověka na
negaci, tj. mimo jiného popření a odmítání podmíněnosti jeho Života ve spo|ečenském Systému.

Mnohdy přechází v absurdum, krené má ve fi|osofii něko|ik ypnamŮ d|e je1ich Wůrců, fi|osofů. U Caniuse
1deoodc izení i |ověka,uMar.c i laotajup lnost ,ozáhadu| idskéexistenceauSartraonesmyslnostex is tence
vesminu.

Pozn: odvozené stovo Absur.distán pouŽívají někteří po|itici a po|ito|ogové pro označení polistopadového Českos|ovenska, viz Pakistán'
Afganistán' .. , .

I{ronika v5rpráú po 70 letech

Stavba veselické silnice
Má|okoho napadne, kdý pt.ojíŽdívese|ickou si|nicí K Bačalkám, kol ik Žádostí a poníŽených proseb muse|o

napsat, ko|ik jednání abso|vovat tehdejší obecní zastupitelswo . a kolik staností a těŽkostí je čeka|o, kdyŽ
V Toce 1920 zapoĎa|o s přípr.avou stavby si|nice.

\/^^^l;^^ L.' l^ |^L.lyv|astně bez si|ničního spojenís okolním světem. 0d Bačalekve!|a polníÚvozová cesta,VE . ]Ě | |UE  L , y l o  t J E |  | L

^^ |,F^^Á ^^ ̂ ^;'.'^ ;elské povozy nevyhnu|y, proto na několika místech by|y zřízenyvyhybky. Cesta ved|a blíŽeI  t o  t \ uE l  d  5d  d t  i l  u vd  i

k chalupam' podé| Matouškovy a Svejdovy usedlosti, od Tomsova slaveni do kopečka k PaŽoutovŮm
: Qúr{|nrn.rm ÍDnntn se také říká u PaŽoutŮ a u Fýdlů .,na kopečku'']. Spatně sjízdná cesta tnápilo jiŽ delší dobu
nňorlct-=rlil-olo rloco|inftg obce, zejména když okolní vesnice by|y pr.opojeny pohod|nou oknesní si|nicí'
pŘipnnva BYlá PHoMYšLENA, DŮKIÁDNA

SkonČilo válečné ulnpení, na Vese|ici se vráti| míror,ny Život. V roce 1919 by| veselickým starostou opět
zuolen František Matoušek. Kronika: .......Nově zvolený starosta Fr. Matoušek se v prvé řadě stanal o to, aby
co ne1dříve přrkr^očeno bylo ku stavbě oknesní si|nice ve zdejší obci. Stavba ta byla nás|edkem válečných
poměrŮ oddá|ena. Jel ikoŽ nově aro|ení členové obecního zastupite|swa mě|i p|né pochopení pro nutnost
.}^.,L. ' ^;I^:^^ ^^'^xilo se obecnÍmu staí.ostovi docÍ|it toho. Že V noce 192o bv|o moŽno ke stavbě okresníJ U o V U y  J l l l  l l L J Ě !  P U u o l  I l U  D E  U U E U |  | | |  | l u  D U q I  U Q U u v I  u U U | | | U  U U |  | U '

siInice ve zdejší obci př iknočit. Na si|nici by| rozpočten nák|ad v obnosu 436 ooo'- Kč..... ' '
13 května 192O se v hos|inci Františka Hýdla ve Vese|ici seš|i zástupci obecního zastupiteIswa Bačalek

[Jan Vojtíšek, Fnant. Cidl ina a Josef Bouzek] a Veselice [Frant. Matoušek, Josef Jansa, Josef PaŽout]
a pr.o1ednali pr.otokol ve věci společné stavby siInice:

.,.....Clenové obecních zastupite|stev se jednoh|asně usnášejí na tom, by přikr.očeno by|o ihned ku stavbě
shora uvedené si lnice ve společném katastnu, za nás|edujícich podmínek:

Pnnměňoní a znn1ggyi11íp|anýrky by dělo se společnými si lami a společným nák|adem. Stavba si inice shona
zmíněné bude se dě|iti na dva stejnosměnné díly a sice kaŽdá obec postavÍ jeden r,ry|éhající dí| zce|a na svůj
vlas[ní naklad. Vyjma vrchnÍ zásypky písku, ktenou povo|u1e obec Bačalky ze sveho písečníku Úplně zdarma
na 9eIou spo|ečnou si|nici, kterou však kaŽdá obec na vy|éhající díl si musí na svů| nák|ad odvésti.

Clenové obecních zastupitelstev se usnášejí na tom, by vypiácena by|a mzda v obnosu 2,. Kč za jednu
hodinu na jednu muŽskou osobu, za jeden párovy potah 6'- Kč za jednu hodinu...... ' '



Vyměřova|a se trasa, pnopočítáva|a se spotřeba mater^iá|u. Moh|o se zaiít stavět, ale nezača|o se:

NASTALY KOMPUKACE
Kronika: ".....Při stavbě silnice vycházela většina obyvate|vstříc. By|y ale malé uy1imky, kreré práci stěŽova|y

a oddalova|y. Všichni občané kteří by|i poMnni přenechati pozemky pr.o stavbu silnice, přenecha|y je za
uznanou cenu 24oo,. Kč za konec půdy.( 1 ha = 3,5 korce] Pouze r"olník J. T. nechtě| pozemek přenechati
za stanovenou cenu, ačkoliv byl finančně si|ně1ší oproti těm, kreří půdu za Stanovenou cenu přenechali.
Zemská po|itiská správa v Praze rozhodla tento pozemek č. par.. 185 ryv|astniti. Pozemek měří 2oo m2.
Uvedený ro|ník podal odvo|ání na ministenstvo Veřejných prací, čímŽ opět Stavbu silnice zdrŽe|...''

TěŽkosti způsobil také majite| |oulcy ,.V Bybničkách'' J.K' Trasa byla původně projektována rovně z ba-
ča|ského kopce směnem ke hřbitovu a s oh|edem na přání J. K. vznik|a u mostu ..V Fybničkách'' ona n*.
příjemná zatáčka. Neústupnost těchto občanů oddá|ila zahájení stavby. aŽ na rok 1921 .

NEBYL DoSTATEK PENĚZ
Veselice té doby, nepatři|a mezi obce nejchudší , ale také ne k těm nejbohatším. Dotace od Soboteckého

okresu ve riyši 1oo ooo'. Kč zdaleka nestači|a' Bylo třeba opatřit finance, psala se nová Žádost...'
Zádost obcÍ Vese|ice a Domousnice Okresní správní komisi v Sobotce, březen 1921:'.......Subvence z prostředků okresních ve vyši 1oo ooo ,. Kč se při rozpočtovém nák|adu stavebním

436 ooo']<č rovná nece|ým ?3o/o rozpočtu. Jestto pnocento nízké, avšak naše obce by|y s ním spokojeny
v předpokladu, Že okres jest zatíŽen a Že dostane se nám větší subvence zemské a státní. Byli jsme však
trpce zklamáni, zemsky r,rybor Žádostem našim neu7hově|' Máme tudÍŽ krytÍ 77 o/o nák|adu. Máme na sebe
r'zíti břemeno' které nebudeme moci ani podniknouti, nemajíli byti naše obce finančně zničeny. Kr.omě toho
doa"rěděli jsme se, Že oknesní správní komise povo|i|a v prosinci 192o na stavbu z Do|. Bousova do Rakova
podporu okresní ve vyši 3o%. Zprávou touto byli jsme trpce dojati. Marlorartice -a F|akov mají jiŽ na více stran
si|nice okresni a kromě toho jsou tyto obce finančně si|nější neŽ obce naše. Zádáme'slušně, aby oknesní
správní komise vyměřenou subvenci na Stavbu naší si|nice nestnaně přezkouma|a, změni|a své usnesení ze
dne 11. 5. 192O a povo|i|a nám subvenci ve Výši 40 % skutečného nák|adu.... ' '

Z dnešního poh|edu je to těŽko uvěřite|né, a|e pod|e zápisu v knonice přispěl okres Sobotecky na stavbu
na základě Žádosti subvencí ve výši 176 ooo'- Kč, coŽ představuje 45 o/o nákladu.

srAVBU PHoVÁDÍ oBEc VE VI-ASTN| neŽl
To znamenalo' Že obecní zastupite|stvo provádělo kaŽdodenní nozpis prací a obecní policajt i ponocný

v jedné osobě, pan Povo|ný obeše| ce|ou vesnici a oznámi| pracovní povinnost jednotlivým dě|níkům i ma-
jite|Ům potahů na příští dny. Mechanizaci tenkrát přadstavova|a |opata, krumpáč, koňst<y nebo vo|sky potah.
Na terenní úpnavy serpentin k Domousnicím by|o od do|nobouseckého cukrovaru zapůjčeno zařízeni - Úzká
ko|ejnicová dráha s vyklapnými vozít<y, uŽívanými k dopnavě cukrovky.

Postup prací: Nejprve se provedlo tnasování, p|anýrka' Potom se naváŽel pískovcovy kámen z |omu K. Po.
korného [dnes hřiště u si|nice] z |omu obecního [u rybníka] a z da|šÍch míst. Kámen se nejdříve na trase snovnal..do figury''. tzn. do krych|e 1 m3, mnořswí doveŽeného kamene vŽdy kontro|ova| 1 zástupce obecního
zastupitelswa'. Na po|oŽený kámen se dováŽe| ob|ázkový kámen a písek z obecního lomu z CíŽovek.

Tento materiá| se na|oŽi| na vůz rovněŽ do určené ..figury'', aby bylo moŽné mnoŽswí kamene změřit'
V roce ,l 921 stavba silnice postoupi|a od BaĎalek k Veselici. Z ce|kové projektované dé|ky 3 645 m bylo

postaveno 1 1oo m. Na podzim 1 921 byla stavba zastavena .......z důvodu nedostatku da|ších prostředkŮ.....''

sTARosTovÉ nnĚu sTARosTt
Na podzim 1 921 obec tíŽi|y dva pnob|émy: 1] nedostatek financí na stavbu silnice a 2] wnůstaiící

nezaměstnanost. 0becní zastupite|swo chtě|o oba prob|émy 'zabit jednou r.anou''' proto koncem roku 1 921
byla Ministerswu veřeiných prací v Praze odes|ána další, nová Žádost:
' 

..obecní zastupite|swo v Domousnicích a ve Vese|ici dovolují si k ministenswu veřeiných prací Bepubliky
Cs|. wnéstitímto uctivou prosbu aby stavba si|nice oknesnÍ od nádnaŽív Domousnicích přes Vese|ici na hranici
oknesu Libáňského uznána byla z dŮvodů jevící se nezaměstnanosti dělnicwa za stavbu nouzovou a aby
interesovaným obcím Domousnici a Veselici povolena byla přiměřená podpora státní....''

V Žádosti jsou shrnury důvody pro stavbu a konsta[ováno, Že náklady na stavbu si|nice v dě|ce 3645 m
by|y v proiektu z roku 191 9 podhodnoceny a Že i při největší šetrnosti r.ozpočet ve vyši 436 3oo'- Kč nestačÍ
pokryt mzdové a materiálové náklady. Uvádí se dá|e, Že obec Vese|ice má nece|ých 17oo'. Kč a Domousnice
35oo.- Kč daňového základu, coŽ dokazuie nemoŽnost obcí získat da|ší pr^ostředlcy z v|astních zdrojŮ.

V Žádosti Se argumentuje wrůstající nezaměstnaností: ..... Důkazem toho jest připojené powrzení
okresního ústavu pro zprostředkování s|uŽeb a práce v Soborce, d|e ně-hoŽ hlásí se u ústavu o práci z obce
Vese|ice 28 dělníků, z obce Domousnice 16 dělnÍků, z blízké obce ňimnice 5 dě|níků, celkem tudíŽ 49
muŽskych dě|níků kuerym práce opatřena byti nemohla a kteří tudíŽ mají nárok na podpor.u v nezaměstnanosti. . .,'

Dále se připomíná rrynos Zemského správního vybonu 113'o"5/2G|| ze dne 25. |edna 19921 o za.
mítnutÍ zemské dotace, coŽ obě obce zaznamenaly "s trpkym zklamáním''. V závěru Žádosti Veselice
s Domousnicemi dávají Praze ..nůŽ na krk: .. ... Má-|i tudíŽ obec Vese|ice s Domousnicemi poknačovat Ve
stavbě, jest ií nezbytně potřebí vydatné podpory přís|ušných ěinite|ů.'.''



Je to aŽ kupodivu, a|e tato Žádost pomoh|a. Z dobovych materiá|ů ne|ze rn7číst jakými cestami Žádost prošla
a kdo se za naše obce přim|uvi|. V roce 1922 se peníze naš|y, viz kronika: ..... Zemský správnívybor v Pnaze
povoli| letošního r-oku [1922) subvenci ve Vyši 176 ooo Kč. ..."

VEsELlcE MĚ[Á oKRESNÍ SlLNtct
Stavě|o se V roce 1921, 1922, dokončova|o Se V roce 1923. 21. Srpna 1923 vnchní zemský inŽenýn

Fr-antišek Kr.e1čí kontrolova| Úsek nově postavené si|nice od čp. 16 [statek] aŽ k čp 50. Kr.onika'.'. ...27.
listopadu 1923 by|a č|eny okr.esního zastupite|swí Soboteckého přijmuta nově postavená si|nice od
Domousnic přes Vese|ici k Bača|kám... ' '

Na stavbě pracova|o 13 koňskych potahů, 2 nebo 3 porahy vo|ské a také něko|ik potahŮ kravských. Kolik
dělniků na si|nici pracovalo se nepodaři|o zjistit, a|e jejich počet by| určitě r,ryšší neŽ oněch zmÍněných 49
nezaměstnaných.

'Dovezeno a spotřebováno bylo: pískovcového kamene 3600 m3, ob|ázkového kamene gooo m3, písku
z CíŽovek 18oo m3. Pískovcotry kámen se nakupoval v |omu Kan|a Pokor.ného tčp' 24] za 14 Kč za 1 m3'
Za pnoházení ob|ázkového kamene se p|atilo 12 Kč za ,1 m3, od dovozu se p|atilo 54 Kč za 1 m3. Ostatní
neúko|ové odměny: dělnícká mzda 2 Kč za 1 hodinu, koňsky povoz 6 Kč za 1 hodinu, ale tato odměna se
postupně aryšovala aŽ na 1 2 Ki za 1 hodinu pnáce koňského povozu.

Nová okresní si|nice mě|a pro Vese|ici tehdy něko|ik ýnamů. Především to, Že ..okresní'' si|nici přewal
a udnŽoval okres Sobotecky svymi prostředky. [Prvním cestářem byl legionář František Jakubec.) Silnice
u|ehčila práci hospodářům . zemědělcům pří dopravě cukrovky, obilí a všeho ostatního. V nepos|ední řadě
silnice umoŽni|a příjezd automobi|ů (např. pravide|ní dovoz chleba pekařem Dubským z LibáněJ'

Letošního roku os|aví vese|ická silnice 70. nanozeniny. Popřejme jí do da|ších sluŽeb občanům málo
bounaček, dobrou ÚdnŽbu. Vzpoměňme při tom s úctou těch veselických' kteříve dvacátych |etech obětavě
pr.acova|i pno are|ebení obce a přeime |ehké odpočinutí i těm tvndohlavym, kteří tehdy zahájení stavby
oddalova l i .

Vyprávě|i: Josef Býd|, LadisIav Matoušek. Redakce Zpravodaje děku|e paní Anně Matouškové za laskavé zapújčení anchivu tehde|šího veseIického
sÉcosEy.
Pozn.: Výpisy z archivních materiá|ů jsou provedeny v púvodní gramatické úpravě.
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Go nouého na Ueselici
Hasici

12. pr.osince 1992 mě|i vese|ičtí hasiči ve své hospůdce va|nou hromadu Sboru. Hodnoti|o se umístění
veselických na oknskové soutěŽi [na Rabakově naši muŽi a.rítězili]' Hovořilo Se o tom, jak hasiči pomoh|i při
zue|ebení obce. Pr.ojednáva| se p|án na nok 1993. PřÍtomnífunkcionáři se radili, jak za;istit opnavu místních
kultur.ních památek: sochy sv' Jana a sousoši Panny Marie.

Nakonec to nejsmutnější: Schůzi řídil stanosta Sbor.u dobrovo|ných hasičŮ Josef Matoušek. Byla to jeho
pos|ední schůze. V pondě|í 14. prosince 1992 vese|ickým hasičům jejich dlouholety starosta navŽdy odešel.
Byl to obětavy č|ověk, zapálený veselický patr.iot. Připomeňme alespoň jeho zásluhy při stavbě obecního
domu. Vese|ici bude chybět. Vzpomínáme na něho s úc|ou.

Je tomu pár dní, co hasiči zaznamena|i da|ší z[rátu: 30. května 1993 zemře| náhle ve věku nedoŽitych
7B |et Josefův stryc Ladis|av Matoušek. Ano, je to ten' se kterym jsme si vyprávě|i o veselické si|nici. Skromný
č|ověk, d|ouho|ery obětavy Č|en hasičského Sbor.u. Take bez něho se Veselice stala chudší' Čest ieho
n a * Á r ^ ^

P c : r  l  l o u u E .

Zemědělci
1a nnncinnp crlq|3| předseda ZD Březno ing. Kryštofek na Vese|ici dí|čí č|enskou schůzi.. DruŽstevníci

střediska Domousnice byli seznámeni s hospodářskymi p|ány a záměry druŽswa do budoucna. V diskusi se
oa.la|a oprávněná kritika pr.acujících členŮ dnuŽswa. kteří do ZD sice nev|oŽili Žadný majetek, a|e v zemědělswí
řadu |eu pr.acují. Namíta|i, Že budou znevyhodněnivŮčivlastnikům pŮdy, kteřívůbec nepr.acují, ale z v|oŽeného
majetku pobírají ren[u. Předseda druŽswa přiznal, Že současný právní stav je komp|ikovaný, Že však v novych
stanovách dr.uŽswa se bude pama[ovat na pracovníky bez v|oŽeného majetku tak, aby nebyli poškozeni'
K v|asrnÍkům vloŽeného majeuku předseda poznamena|, Že aryhodněni budou ti, kteří Se stanou č|eny ZD.
od |istopadu 1 992 do lq/ětna 1993 vstoupilo do ZD Březno 91 novych členů. ZD Březno tvoří v současnosti:
99 pracuiících č|enů, ,l26 členů . dŮchodců, 60 č|enů . v|astníků bez pracovní účasti, a 66 zaměstnanců
bez majetkového podílu.



KřiŽáci sněmovali
Nová veselická hospŮdka je ještě ve|mi m|adá, ale zaznamenala jiŽ něko|ik spo|ečenskych udá|ostÍ, kuené

přispíva|í k rozkvětu kulturního Života v obci. První takovou |etošní událostí byla 22. |edna vyroční schůze
Ceského Cerveného KříŽe.

Kar|ička Buková zrekapituovala, co veselický ČČrc pro občany běhern r.oku vykona|, navr"h|a plán
nadcháze|ícího roku a seznámi|a vese|ickou veřejnost s navrŽeným vyborem CCK: Jarmi|a Bu|ířová, Jaros|ava
KříŽová, Naďa Matoušková, Zdérn Oudrnická, Hana Fýdlová, Jana V|asáková. Předsedkyní se sta|a
Jaroslava KříŽová. Ve r.ryboru h|edáte marně jméno Kanly Eiukové, která ..táhla'' předsednickou funkci v ČČr
34 |et . od roku 1 959 óo roku 1 993 ' Odpočinek si tedy zas|ouŽí. Vypočítávat všechno, co ČČK pod vedením
K. Bukové v Éch čtyřiatřiceti letech rrykonal . to by vydá|o na menšiknihu' A|e přeso - víte, Že vese|ich7 ČČK
rrykazuje 4 nositele stříberné p|akety Dr. Jánskkého za bezpříspěvkové dárkovswí krve fjsou to Jaros|ava
KříŽová, František Jakubec m|, Kar|a Buková. Frant. Bucek] Jako vyr.az úcty a vděĎnosti zvo|ili K. Bukovou
za doživotni čestnou předsedkyniCcK. Přítomná zdravotnísestra Olga KříŽová informovala o pnáci lékařst<ych
or.dinací v Do|. Bousově' V hospůdce voně|a káva a pánky' bylo tam pěkně. Novému u7boru CCK přejeme:
mnoho zdanu!

Dětsltý karneval
Pod patnonaci ČČK a Sbonu pro občanské záleŽitosti se 20.

března kona| dětský kanneva|' V malé útu|né hospůdce na Vese|ici
se seš|a sposta dětí V krásných a originá|ních maskách. K tanci
hrá| dětem na klávesy Jiří Honzák z Do|. Bousova.

Pro naše ratolesti by|o připraveno několik soutěŽí. Mezi ty
nejzdařilejší, při níŽ se uŽilo mnoho legnace patřilo kousání do
ko|áčů. Po kaŽdé SoutěŽi čekala na děti malá odměna. Děkujeme
našim spoluoběanům, kteří nám přispě|i finančně nebo nějakym
tÍm dánečkem do tombo|y.

Dětské rozzářené oči -to byl pro nás dospě|é ten nejkrásnějši
dárek. Alespoň na chví|i jsme si moh|i zawpomínat na naše
dětství.

Obecní zastupitelstvo má starosti

o
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Začátkem roku obecní zastupitelswo řeši|o . kromě jiného . dva problémy: 1 . pomoc občanŮm při sepsání
daňového přiznáni, 2. opnava a do|adění rozh|asového zařizení.

Občané poŽádali nedakci Zpravodaje, abychom a",eřejnilijejich ..děkujeme'' za radu a pomoc při vryplňovánÍ
dosti sloŽitého daňového přiznání. Dik patří Fr.antiškovi Buckoú za srozumitelný vykklad a ing. Moudnému
z finančnÍho úřadu v M|adé Boles|avi za nady a pomoc přímo na místě.

Koncem dubna by|y za obnost 4 8Oo Kč insta|ovány dva nové neproduktory v dolní části návsi a na-
směr.ovány a vy|aděny tak, Že i ma|ostranští slyší a rozumí h|ášení rozh|asu. Připravují se opr.aw reproduktorů
u bytovek a nové seřízení ce|ého systému tak, aby h|ášení bylo srozumite|né v ce|é obci.

Obec tíŽí něko|k dalšÍch problémů, ale ;ejich a|fou a omegou jsou finance...

Iloprava
0d 23. května 19g3 platÍ norry jízdní řád CD:

odiezdy z Domousnic směn Bakov nad Jizerou:
5 .26 ,7 .26 ,  1? .19 ,  14 .39 ,  17 .51  a  19 ,5Ox  [x l ede  j en  do  Do l .  Bousova]
směr  Kop id l no :  6 ' 05 ,  7  ' 57 ,  12 .55 .  15 .13 '  18 .13  a  20 .28 .

0d nového jízdního řádu p|atÍ, ře vlak zasravu;e v Domousnicích jen na znamení. Cestující, ktery chce
nastoupit do v|aku, musí stát na nástupišti tak, aby mohl byt str.ojvedoucím spatřen. Jinak vlak stanicí projíŽdí.
V novém iízdním řádu 1sou uvedeny zastávky Rabakov a Hitonice. Vlak bude v těchto mÍstech zastavovat,
jakmile zmíněné obce vybudují nástupiště a osvět|ení.

Náwhy na úpravu jízdního řádu nutno podac do 1o. září 1993 Ob|astnÍmu ředite|swí ČD v Praze.
Na Žádosc při|eh|ých obcí se připravu;e pr.ojekt přímého v|akového spojení ČD z Jičina přes Kopid|no,

Domousnice, Do|' Bousov do M|adé Bo|es|avi. Tento připnavovaný spoj by měl obs|ouŽit r.anní i odpo|ední
směnu v m|adoboles|avské automobilce' pů1de tedy o 2 páry vlaků. 0 zahá|ení provozu se uvaŽuje od
26 .9 .  1993 .
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o Z historie starých vese|ických rodů o Z historie starých veselických rodú o

Vác|aV cid|ina zřÍdi| první Veselickou kovárnu
Ve dr.uhé povolině 18' století' V noce 1779 Ži| d|e historické dokumentace v zemědě|ské used|osti čo.

3 veVeselici rolník Pavel Cidlina se svo|í manŽe|kou Dorotou Klabanovou z Bačalek. [Pozn.: hospodářskou
used|ost čp. 3 na Malé Straně v|astní rodina Koubova) Z tohoto manŽelswí se počátkem 19. sto|etí narodi|i
synové Pave| a František. Pave| zdědi| po svém otci vese|ickou zemědělskou usedlost a František se oŽeni|
do Bača|ek. Z manŽe|swí Pav|a s Annou Hornovou ze Lhotek se narodi|o šest dětía to V noce 1832 Kateřina,
poté Marie, František, Josef, Václav a Jan. Prvor.ozená dcera Kateřina se provdala do obce Martinovice
u Sukorad. Manie provdaná Knatinová zůstala ve Veselicei, kde manŽe|é v|astni|i hostinec. Syn František se
oŽenil a Ži| ve vese|ické usedlosti čp. 3. Josef t.n7učený kovář pr.acova| ve své kovár.ně v Dolním Bousově.

Vác|av, téŽ vyučený kovář' si v roce 1a76 zřÍdi| kovárnu ve Veselici čp. 45. Mě| dva syny a tři dcery a to
Josefa' Antonína' Marii, BoŽenu a Annu'

Josef, téŽ vyučený kovář se oŽeni| s Manií Povo|nou a V roce 1 902 přerrzal po svém otcí kovárnu ve Veselici.
Z tohoto manŽelswÍ se narodi|o dvanáct dětí, z nichŽ ve Vese|ici zůstali zedník Bud|of Cid|ina a kovář Pavel
C id l ina.

Pave| Cid|ina se oŽenil s Janou Mikešovou, narodi|i se jim 3 děti - Jana' Pave| a Eva. Jana se pnovda|a
za Fnantiška PaŽouta ve Vese|ici čp. 52' syn Pave| se rn7učil strojním zámečníkem, oŽeni| se s Janou
Šoltysovou ve Vese|ici čp. 61, majídva syny Pav|a a Jana. Eva se provda|a za Františka Borovičku do Dolního
Bousova.

Kovář Pave| Cidlina přeuza| kovárnu od svého otce V roce 1947 a postupně ji vybavi| modennějším
zařÍzením. Jeho kvalitní pnáce a dobrosndečná povaha způsobi|y, Že vese|ičtÍ občané do kovárny vŽdy rádi
chodili a byli spokojeni s odvedenou pnaci.

Zedník Fludolf Cid|ina, bratr Pav|a, úspěšně pracova| u nŮzných firem v M|adé Bo|eslavi, pracoval také
v Praze na obnově něko|ika upnamnějších budov. Ve Veselici postavi| něko|ik domků.

Poknačovate|ům nodu Cid|inů, veseliclgch kovářů a hospodářŮ' přeje nedakce Zpravodaje jménem svym
i svych čtenářů mnoho zdaru, nadosti a úspěchů v jejich Životě.

Zpracováno pod|e historických dokumentŮ a vyprávění Jany. Pav|a a Hudo|fa Cid|inových.
: ! , . ' ' -
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SpoteČenskó kroniko

NarozenÍ:
Lenka PaŽoutová - 25. března 1 993
Veronika Kateřiňáková . 14. dubna 1 993

Výroči:
21.  dubna Hudol f  C id l ina -  80 let

5' dubna Věr.a Neufusová - 70 |et
29. června Pave| Cid|ina .70 |er

3. dubna František Štěpanovský . 5o let
3. |edna Ladis|av Červa - 45 |et

2,1. května Josef Hýdl . 45 |et
13' lolětna Libuše Štěpanovská - 4o
4. června Jana V|asáková - 40 |et

12. ledna František Kabrna . 35 ler
15. června Věra PaŽoutová . 35 let
25. ledna Jana Matoušková - 20 let

28. dubna oslvai|i 20 |et spo|ečného Života
Věra a Fnantišek Jakubcovi

PŘEJEME HoDNĚ ŠTĚsrÍ

ZemřeIi:

14. 12. 1992 pan Josef Matoušek ve věku
48 ler

30. 5. 19s3 panladislav Matoušekve věku

By| to takovy klidný' nenápadný č|ověk. Hodně
toho uměl a kdo potřeboval, tomu pomohl'
Jezdil na Vese|ici rád, v |étě i V zimě. Vác|av
Matějka zemřelv praŽské nemocnici na Bu|ovce
21'  b řezna 1993.

Česir JEJlcH PAMÁTcE

Poděkováni:

Za mi|e pr.ojevené blahopřání k mým naroze.
ninám Vám upřímně děkuji

Anna Matoušková, Vese|ice 51

Děkuji sr.dečně za pohoštění a dary hasičům
a obecnímu úřadu k mým b|íŽícím se narozeninám

Josef Rýdl' Veselice 28



Srdeóně děku;i hasičům a obecnímu úřadu za
dary a pohoštění k mým sedmdesátym nan}.
zeninám Fnantišek PaŽout, Vese|ice

Děkujeme všem přátelům a známým, kreří se
přiš|i napos|edy rozloučit s naším náh|e zesnulým
manŽelem a tatínkem, panem Ladislavem Ma-
touškem z Vese|ice. Děkujeme tÉŽ za pnojerry
soustrasti a lorětinové dary a také panu PaŽoutovi
za Úpřímná s|ova na noz|oučenou.

ManŽe|ka a dcery s rodinami'

Vzpominka:

2. duben je naším smutným vyročím. Bylo
tomu 20 let, co zemřela naše drahá maminka,

-

paní Mar ie Camprová z  Vese l ice.  VděĎně
vzpomínaií děti s r.odinami. K. Buková, M. Kob-
záňová, ing. Ji ří Campr, J. Campr..

Dne 1o. dubna jsmě wpomně|i prvního lryročí
co od nás narŽdy odešel náš drahý manŽel, tatínek
a dědeček Josef Matoušek ve věku 78 |eu -
manŽe|ka a děti s rodinami'

Dne 9. Snpna bude tomu jiŽ d|ouhých třicet noků
co navždy dot|ouk|o z|até srdce našeho dr.ahého
tatinka a bratna Josefa Jansy ve věku čtyřiceti |et.
Stále rzpomínají a nikdy nezapomenou dcery
Jarmila a Mi|uše, bratn Vác|aV a SeStry Manie
a Anna s rodinami.

Kdo jste je znali a měli r.ádi, wpoměňte s námi

ďnu[á[il"A]Nq[.il
. ..l' 't.^^ L.,|^ ., ̂ aší hospŮdce opět vese|o. JiŽ odpo|edne se scházeli gr.atulanti, sváŽely se dorty a jinéu .  L J U U I  l O  U y t U  V  |  |

dobroty, připravovala se oslava jubi|antů. Tu slávu zahájila starostka obce, Janmi|a Bulířová. Po jejÍm
procitěném pnojevu díkŮ těm os|avovaným přednes|y 9ěti ma|é pásmo básniček. Na řadu přiš|y gnatu|ace
Sboru pno občanské záleŽitosti, zástupcŮ hasičů a CCK. Bylo to dojimavé. l nějaká ta slzička ukáp|a.

Prvním a zánověň nejstar.ším oslavencem byl Vác|av Najman - 7' prosince os|aví pětaosmdesátku. Dá|e
jsme přivíta|i Josefa Býd|a' ktený 25. června os|aví své jiŽ 80. narozeniny. Mezi osmdesátnít<y se |etos
2,1' dubna zařadi| také Rudo|f Cid|ina. Poté přiše| na řadu roĎník 1923' ktery |etos slaví sedmdesátiny' Byli
to Věna Neufusová t5. 4.] ' Pave| Cidl ina [29. 6.] '
František PaŽout (12. 8'] a František Jakubec
t19. 1 1J. Poaláni by|i novněŽ i ti, kteřÍ V tomto
roce překnočí práh '.pŮ|sto|etÍ'': František Stí
panovsky t3' 4 ]' Josef Polák [1 . 

,1 o.] a František
Bucek  t3 .  11 .1 .

Potěši|o nás' Že jsme mohii mezi námi přivíiai
hcsta, d|ouho|etého přítele naší obca Václava
Bohus|ava, kuery se přije| podívat na kamarády
a přátele, zabrnkat na kytaru a nabídnout
v|astnonučně pečené pnec|ít<y.

Po oficiá|ním b|ahopřání a předání dár.ečků
přiš|a na řadu vo|ná zábava s hudbou a zpěvem.
l přes svŮj Vysoky věk dokáŽe pan Býdl překnásně
hrát na harmoniku' 0slava se rrydařila. Všem se
nám to moc líbili a mvslíme si, Že os|avenci budou
dlouho wpomínat. Všem oslavencům ještě jednou b|ahopřejeme.

Cerná kronika
V pátek ,'l4' lolětna ve 12.40 doš|o na h|avním veselickém náměstí k dopravní nehodě' obětí nehody se

sta|a J. C', kcerá při jízdě na mopedu byla insu|tována, přitom svo|ís|ičnou wářičkou zdemo|ova|a sk|eněnou
vyp|ň autobusové čekánny a utrpě|a četná zranění' Pachate| by| tzápětí odhalen a dopaden. PřitěŽu]icí
oko|ností pro pachate|e bylo, Že před činem uprchl z domácího vězení. Polehčujicí oko|nostÍ pro statného

v|čáka H. se staIa jeho nevšímavost
k poštovní bnašně p|né peněz, které po
nehodě zŮsta|a nezcizena |eŽet v onachu

ve vězeňské cele. Skoda na nozbitem skle
ve výši  130 Kč bude r-ec id iv is tov i
H. strhávána sníŽením dávek vězeňské
sřavy.

[Bez zárul<yJ

\t
a r -
Ť _ , ,  J t | | | ! v = .
, ,  l - .  I

llI| |l..]J It Trestní komise uloŽi|a pachateli tr.est
t..l-|lt I l to ran karabáčem do koŽichu a tuhé
./ | - |, vězení. Tresc by|vykonán ihned po nehodě



Dopis ětenářům
VáŽení čtenáři.
zaĎneme opět sndečným díkem za vaše finanĎní dary, novněŽ za infor.mace, básničky, příspěvky do

spoIeÓenské r.ubr.it<y'
Pod|e vašich oh|asů je kaŽde nové Ďís|o Zpr.avodaje netrpě|ivě očekáváno a jde z ruky do nuky. To nás těší.

Bádi bychom vycháze|i častěji. Máme jiŽ pňislíbeno dodání fungujícího cyk|osty|u, a|e stá|e ještě nenÍ na místě.
Pr^osÍme tedy o tnpě|ivost.

Starší rodáci si asi se zájmem přečtou histnoii Cid|inova r.odu a vypnávění o stavbě silnice. Domníváme
co žo io fn nnr rňná i3( ma|icher.nou se po sedmdesáti |etech zdá byt neústupnost těch něko|ika tvrdohlavych,

Zaznamenali jste jistě, Že nedakční rada Zpravoda1e Se noznostla. A také omládla. Jaroslava Kabr.nová
pr^acuje ve Sboru pro občanské záleŽitosti, odkud jejím prostřednicwím získáváme komentáře veselických
spo|ečenských událostí- a umí kres|it. Je autot^kou knesbiček V tomto i minu|ém čísle. Hedakční rada přivítá
spolupr^áci da|ších příznivců Zpravodaje. Konkrétně těch' laeří ov|ádají obsluhu cyk|ostylu.

r.\x|. ' .:^-^ -^.'^Ťi přízeň, těšíme se na vaše ohlasy a přÍspěvlo7.L JE | \U l Ě l  | | E  Z c '  Vo ř

NA VEsELsrcý zpRRvoDAJ pŘlspĚu:
p. Škoda, !. Matoušek,-p. Janura, M. Šifaldová' M. Matějková, p. Srb, M' Jandová, KříŽovi, F. Pokorný

lZasada], p. Šimonová, p. Čechovská, H' Bunčíková, M. Kouba [BystřiceJ, L. Her.zán, J. šimaeek, Z' Šo|cová,
M. Kobzáňová, J. Campr, ing. Led, A. Brodská [Chřibská]' F. Chromovslry' V.Najman, F. Jakubec st., F. Kou-
ba, p. Hnátová [KopidlnoJ' A' Matoušková, Býd|ovi [28]' Dufkovi, Stádníkovi, F. PaŽout, M. Matoušková
lVeselice 42J.

DĚKUJEME!

Vydává redakĎní rade Zastupitelst'.,a obce Veselice: Josef PaŽout, ing. Josef Doškář' Csc., Jaros|ava
Kabrnová, František PaŽout. Kresby: Jaros|ava Kabrnová. Grafická úpnava: Marce|a Matoušková.
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