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Novristót no ÍnopěCvroPv
polnickýchstran v|ádní
RozhodnutÍm
koa|ice[niko|iv
refer.endemJ
wnik|a1. 1. 1993 Ceská repub|ika.
Tím
zaniklspo|eÓnýstát CechŮ a S|ovákŮ'kteryv roce 1945 naváza|na Ceskos|ovenskou
r.epub|iku
rrzniklou
V roce
19,18 a přer.ušenou
Ve svémýoji německounacistickouokupací.PrvnÍmprezidentemCeskér.epub|iky
ínntó nn nonnněo|'to|bouve FS $SFB] by|alo|enVác|avHavel.Je autonemabsundních
dramat Zahradní
v v

' , e P '

cI=rrnnctí1aAe.l \/yt.ozuměni[1965] a da|šíchdivadelnÍchesejí. Absurdita je původem latinskéslovo
L

I v v e J t

Ve filosofiijde o |ogickoucharakteristiku
pr.avdivosti
poznánísvěta
znamenající
neomy|nost,pr^otismyslnost.
myšlením
abstr.aktnÍm,
tj. pomyslným,obecným,nenázonným
odtrŽenýmod skuteÓnosti.Jde v podstatě
. dokazujenesprávnostíjejíhopnavdivého
o postup ve ktenémse absur.dita. protismys|nost
logického
jevů
pojmy]odráŽející
pr.otikladu.
l'rztahy
filosofiijde o kategoniiI tj. o zák|adní
V ideaIistické
nejvšeobecnější
jeŽ má byt základem
vycházející
z absurdityspojenívěĎnéholboŽského]
a histor.ického
ze1ména
[časového]
fi|osoficky
směr existenciona|ismus
pocityilověka ze
|idskehobytíve světě. Navazující
absurditourryvozuje
sr.áŽkyse světem. Vyp|yváto-ze střetnutÍnázor.Ůinaciona|ity,
tj. z neschopnostirozumového
poznánísvě|a
je ov|ádánchodem
a s |idskoutouhoupo jasnoti'C|ověkse tedydotazujea svět protismys|ně
m|čí
neboličlověk
věcÍzdánlivějímov|ivnite|ných,
a|ekterépřesto probíhají
nezávislena něm.V divade|níworbě
se v absurdnÍch
pocitya názory umě|cena odcizeníčlověkana
individuá|ní
hnách odr.áŽí
směr uměleckéwot.byvy1adřující
jeho Životave spo|ečenském
podmíněnosti
negaci,tj. mimo jinéhopopřenía odmítání
Systému.
Mnohdypřecházív absurdum,krenémá ve fi|osofiiněko|ikypnamŮ d|eje1ichWůrců,
fi|osofů.
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pro označení
polistopadového
Pozn: odvozenéstovoAbsur.distánpouŽívají
někteřípo|iticia po|ito|ogové
Českos|ovenska,
viz Pakistán'
Afganistán'..,.

I{ronika v5rpráúpo 70 letech
Stavba veselické silnice

prosebmuse|o
Má|okohonapadne,kdý pt.ojíŽdívese|ickou
si|nicí
K Bačalkám,
kolikŽádostí
a poníŽených
napsat, ko|ikjednáníabso|vovattehdejší
obecnízastupitelswo. a kolikstanostía těŽkostíje čeka|o,kdyŽ
stavbysi|nice.
V Toce 1920 zapoĎa|os přípr.avou
\/^^^l;^^
L.'l^
|^L.lyv|astně
polníÚvozová
VE.]Ě||UE
bez si|ničního
spojenísokolním
L,ylo
tJE| |L
světem.0d Bačalekve!|a
cesta,
^^|,F^^Á
^^^^;'.'^
protona několikamístechby|yzřízenyvyhybky.
nevyhnu|y,
I to t\uEl d 5d
dt il uvd
i;elsképovozy
Cesta ved|ablíŽe
k chalupam' podé| Matouškovy a Svejdovy usedlosti, od Tomsova slaveni do kopečka k PaŽoutovŮm
: Qúr{|nrn.rm
ÍDnntnse také říká u PaŽoutŮ a u Fýdlů.,nakopečku''].
Spatně sjízdnácesta tnápilojiŽ delšídobu
nňorlct-=rlil-olo
rloco|inftgobce, zejména kdyžokolnívesnice by|ypr.opojenypohod|nouoknesnísi|nicí'

pŘipnnva BYlá PHoMYšLENA, DŮKIÁDNA
Život.V roce 1919 by|veselickýmstarostouopět
SkonČilo
válečné
ulnpení,na Vese|icise vráti|míror,ny
.......Nově
zvolenýstarostaFr. Matoušekse v prvéřadě stanalo to, aby
zuolenFrantišekMatoušek.Kronika:
přrkr^očeno
co ne1dříve
bylo ku stavbě oknesnísi|niceve zdejšíobci. Stavbata byla nás|edkemválečných
poměrŮ oddá|ena.JelikoŽnově aro|ení
členové
obecníhozastupite|swa
mě|i p|népochopenípro nutnost
.}^.,L.'
^;I^:^^
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JUoVUy
obecnÍmu
U
UEU|
toho.Že V noce 192o bv|omoŽnoke stavběokresní
Jlll llLJĚ! PUuol
I l U se
DE
nák|adv obnosu436 ooo'- Kč.....''
Na si|niciby|rozpočten
siIniceve zdejší
obci přiknočit.
Františka
Hýdla
ve
Vese|ici
13 května192O se v hos|inci
seš|izástupciobecního
Bačalek
zastupiteIswa
Fnant.Cidlinaa Josef Bouzek]a Veselice[Frant.Matoušek,Josef Jansa, Josef PaŽout]
[Jan Vojtíšek,
pr.otokol
stavbysiInice:
a pr.o1ednali
ve věci společné
.,.....Clenové
se jednoh|asně
usnášejí
na tom, by přikr.očeno
obecníchzastupite|stev
by|oihnedku stavbě
podmínek:
shora uvedenésilniceve společném
katastnu,
za nás|edujícich
Pnnměňoní
a znn1ggyi11íp|anýrky
by dělose společnými
silamia společným
nák|adem.
Stavbasiiniceshona
jedenr,ry|éhající
zmíněné
stejnosměnné
dílya sice kaŽdáobec postavÍ
bude se dě|itina dva
dí|zce|ana svůj
vlas[nínaklad.VyjmavrchnÍzásypkypísku,ktenoupovo|u1e
obec Bačalkyze sveho písečníku
Úplně zdarma
na 9eIouspo|ečnou
si|nici,kterouvšakkaŽdáobec na vy|éhající
dílsi musína svů|nák|adodvésti.
Clenovéobecníchzastupitelstevse usnášejí
na tom, by vypiácenaby|amzda v obnosu 2,. Kč za jednu
hodinuna jednu muŽskouosobu,za jedenpárovypotah6'- Kč za jednuhodinu......''

Vyměřova|ase trasa, pnopočítáva|a
se spotřeba mater^iá|u.
Moh|o se zaiít stavět, ale nezača|ose:
NASTALY KOMPUKACE
Kronika:".....Při stavbě silnicevycházelavětšinaobyvate|vstříc.
krerépráci stěŽova|y
By|yale maléuy1imky,
poMnni
přenechati
pozemky
pr.o
přenecha|yje za
kteří
by|i
oddalova|y.
Všichni
občané
stavbu
silnice,
a
J. T. nechtě| pozemekpřenechati
uznanoucenu 24oo,. Kčza konecpůdy.(1 ha = 3,5 korce]Pouzer"olník
oprotitěm, kreřípůduza Stanovenoucenu přenechali.
za stanovenoucenu, ačkolivbyl finančněsi|ně1ší
Pozemekměří 2oo m2.
Zemská po|itiskáspráva v Praze rozhodlatento pozemekč. par..185 ryv|astniti.
na ministenstvo
Veřejnýchprací,čímŽopět StavbusilnicezdrŽe|...''
Uvedenýro|níkpodal odvo|ání
,.V
J.K' Trasa byla původněprojektovánarovně z baTěŽkostizpůsobiltakémajite||oulcy Bybničkách''
..V
Fybničkách''
ča|ského
kopce směnem ke hřbitovua s oh|edemna přáníJ. K. vznik|au mostu
ona n*.
příjemnázatáčka.Neústupnosttěchto občanů
oddá|ilazahájenístavby.aŽ na rok 1921 .
NEBYL DoSTATEK PENĚZ
Veselicetédoby,nepatři|amezi obce nejchudší
Dotaceod Soboteckého
, aletakéne k těm nejbohatším.
Bylo třeba opatřitfinance,psala se nová Žádost...'
okresuve riyši1oo ooo'. Kč zdalekanestači|a'
Zádost obcÍ Vese|icea DomousniceOkresnísprávníkomisiv Sobotce, březen 1921:
'.......Subvence prostředků
okresníchve vyši1oo ooo ,. Kč se při rozpočtovém
nák|adustavebním
z
Jestto pnocentonízké,
436 ooo']<črovná nece|ým?3o/orozpočtu.
avšaknašeobce by|ys nímspokojeny
v předpokladu,Že okres jest zatíŽena Že dostanese nám většísubvencezemskéa státní.Byli jsme však
Máme tudÍŽkrytÍ77 o/onák|adu.Máme na sebe
Žádostemnašimneu7hově|'
trpce zklamáni,zemskyr,rybor
r'zíti
nemajílibytinašeobce finančnězničeny.
břemeno'kterénebudememoci ani podniknouti,
Kr.omětoho
jsme se, Že oknesnísprávníkomise povo|i|a
v prosinci 192o na stavbu z Do|.Bousova do Rakova
doa"rěděli
podporuokresníve vyši3o%. Zprávoutouto bylijsme trpce dojati.Marlorartice-aF|akovmajíjiŽna vícestran
neŽ obce naše.Zádáme'slušně,aby oknesní
si|niceokresnia kromě toho jsou tyto obce finančněsi|nější
změni|asvéusneseníze
správníkomisevyměřenousubvencina Stavbunašísi|nicenestnaněpřezkouma|a,
nám subvencive Výši40 % skutečného
nák|adu....''
dne 11. 5. 192O a povo|i|a
a|e pod|ezápisu v knonicepřispěl okres Soboteckyna stavbu
Z dnešníhopoh|eduje to těŽko uvěřite|né,
na základě Žádosti subvencíve výši176 ooo'- Kč, coŽ představuje45 o/onákladu.

srAVBU PHoVÁDÍoBEc VE VI-ASTN|neŽl

provádělokaŽdodenní
nozpispracía obecnípolicajti ponocný
To znamenalo'Že obecnízastupite|stvo
v jednéosobě, pan Povo|nýobeše|ce|ou vesnici a oznámi|pracovnípovinnostjednotlivýmdě|níkům
i majite|Ůmpotahůna příští
|opata,krumpáč,koňst<y
dny. Mechanizacitenkrát přadstavova|a
nebo vo|skypotah.
cukrovaruzapůjčeno
Na terenníúpnavy
serpentink Domousnicímby|ood do|nobouseckého
zařízeni- Úzká
uŽívanými
k dopnavěcukrovky.
ko|ejnicová
dráha s vyklapnýmivozít<y,
Postup prací:Nejprvese provedlotnasování,p|anýrka'Potom se naváŽelpískovcovy
kámen z |omuK. Po.
a z da|šÍch
míst.Kámen se nejdřívena trase snovnal
korného[dneshřištěu si|nice]z |omuobecního[u rybníka]
..do
kamene vŽdy kontro|ova|1 zástupce obecního
figury''.tzn. do krych|e 1 m3, mnořswí doveŽeného
kámen se dováŽe|ob|ázkový
zastupitelswa'.Na po|oŽený
kámen a písekz obecníholomu z CíŽovek.
..figury'',
Tento materiá|se na|oŽi|na vůzrovněŽdo určené
aby bylo moŽnémnoŽswíkamene změřit'
,l
projektované
od BaĎalekk Veselici.Z ce|kové
V roce 921 stavbasilnicepostoupi|a
dé|ky
3 645 m bylo
postaveno1 1oo m. Na podzim1 921 bylastavbazastavena.......z
prostředkŮ.....''
nedostatkuda|ších
důvodu

sTARosTovÉ
nnĚusTARosTt

1] nedostatekfinancína stavbu silnice a 2] wnůstaiící
Na podzim 1 921 obec tíŽi|ydva pnob|émy:
'zabitjednou
chtě|ooba prob|émy
protokoncemroku 1 921
nezaměstnanost.
r.anou'''
0becnízastupite|swo
byla Ministerswu veřeinýchpracív Praze odes|ánadalší,nová Žádost:
..obecní
v Domousnicícha ve Vese|icidovolují
si k ministenswuveřeinýchpracíBepubliky
zastupite|swo
'
přes Vese|icina hranici
od nádnaŽív
Cs|.wnéstitímto
uctivouprosbuabystavbasi|niceoknesnÍ
Domousnicích
se nezaměstnanostidělnicwaza stavbu nouzovoua aby
oknesuLibáňskéhouznána byla z dŮvodůjevící
interesovaným
obcímDomousnicia Veselicipovolenabyla přiměřená podpora státní....''
V Žádostijsou shrnurydůvodypro stavbu a konsta[ováno,Že nákladyna stavbu si|nicev dě|ce 3645 m
a Že i při největší
šetrnostir.ozpočet
ve vyši436 3oo'- Kč nestačÍ
by|yv proiektuz roku 191 9 podhodnoceny
pokrytmzdové
náklady.Uvádíse dá|e,ŽeobecVese|icemá nece|ých17oo'. Kča Domousnice
a materiálové
základu,coŽ dokazuienemoŽnostobcízískatda|šípr^ostředlcy
z v|astních
35oo.- Kč daňového
zdrojŮ.
.....
V Žádosti Se argumentujewrůstajícínezaměstnaností: Důkazem toho jest připojenépowrzení
okresníhoústavupro zprostředkovánís|uŽeba práce v Soborce,d|e ně-hoŽhlásíse u ústavuo práci z obce
Vese|ice28 dělníků,
z blízké
obce ňimnice 5 dě|níků,
z obce Domousnice16 dělnÍků,
celkem tudíŽ49
v nezaměstnanosti...,'
muŽskychdě|níků
kuerympráce opatřenabytinemohlaa kteřítudíŽmajínárok na podpor.u
Dále se připomínárrynosZemskéhosprávníhovybonu113'o"5/2G|| ze dne 25. |edna19921 o za.
mítnutÍzemské dotace, coŽ obě obce zaznamenaly"s trpkym zklamáním''.V závěru Žádosti Veselice
..nůŽ
..
na krk: ... Má-|itudíŽobec Vese|ices Domousnicemipoknačovat
s DomousnicemidávajíPraze
Ve
ěinite|ů.'.''
stavbě,jest ií nezbytněpotřebívydatnépodporypřís|ušných

jakýmicestamiŽádostprošla
Je to aŽ kupodivu,a|etato Žádostpomoh|a.Z dobovychmateriá|ů
ne|zern7číst
.....
peníze
přim|uvi|.
V
1922
roce
se
naš|y,
a kdo se za našeobce
viz kronika: Zemskýsprávnívyborv Pnaze
povoli|letošníhor-oku[1922) subvencive Vyši176 ooo Kč. ..."
VEsELlcE MĚ[Á oKRESNÍ SlLNtct
Se V roce 1923. 21. Srpna 1923 vnchnízemskýinŽenýn
Stavě|ose V roce 1921, 1922, dokončova|o
si|niceod čp. 16 [statek]aŽ k čp 50. Kr.onika'.'.
Fr-antišek
kontrolova|Úsek nově postavené
Kr.e1čí
...27.
listopadu 1923 by|a č|enyokr.esníhozastupite|swí
Soboteckéhopřijmuta nově postavená si|nice od
Domousnicpřes Vese|icik Bača|kám...''
Na stavbě pracova|o13 koňskychpotahů,2 nebo 3 porahyvo|skéa takéněko|ikpotahŮkravských.Kolik
dělnikůna si|nicipracovalo se nepodaři|ozjistit,a|e jejichpočetby|určitěr,ryšší
neŽ oněch zmÍněných
49
nezaměstnaných.
kamene3600 m3, ob|ázkového
kamene gooo m3, písku
'Dovezeno a spotřebováno bylo:pískovcového
kámen se nakupovalv |omuKan|aPokor.ného
z CíŽovek18oo m3. Pískovcotry
tčp'24] za 14 Kč za 1 m3'
kamene se p|atilo12 Kč za ,1 m3, od dovozuse p|atilo54 Kč za 1 m3. Ostatní
Za pnoházeníob|ázkového
neúko|ové
odměny:dělníckámzda 2 Kč za 1 hodinu,koňskypovoz6 Kč za 1 hodinu,ale tato odměnase
postupně aryšovalaaŽ na 1 2 Ki za 1 hodinupnáce koňskéhopovozu.
..okresní''
Nová okresnísi|nicemě|a pro Vese|icitehdy něko|ikýnamů. Předevšímto, Že
si|nicipřewal
a udnŽovalokres Sobotecky svymi prostředky. [Prvnímcestářem byl legionář FrantišekJakubec.) Silnice
práci hospodářům. zemědělcůmpřídopravěcukrovky,obilía všehoostatního.V nepos|ední
u|ehčila
řadě
(např. pravide|ní
dovozchleba pekařem Dubskýmz LibáněJ'
silnice umoŽni|apříjezdautomobi|ů
Popřejme jí do da|šíchsluŽebobčanůmmálo
Letošníhoroku os|avívese|ickásilnice 70. nanozeniny.
bounaček,dobrou ÚdnŽbu.Vzpoměňme při tom s úctoutěch veselických'kteříve dvacátych|etechobětavě
pr.acova|ipno are|ebeníobce a přeime |ehkéodpočinutí
i těm tvndohlavym,
kteřítehdy zahájenístavby
oddalovali.
anchivutehde|šího
Vyprávě|i:Josef Býd|,LadisIavMatoušek. Redakce Zpravodajeděku|epaníAnně Matouškovéza laskavézapújčení
veseIického
sÉcosEy.
gramatickéúpravě.
Pozn.: Výpisy z archivníchmateriá|ůjsou provedenyv púvodní
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Go nouéhona Ueselici

hasičive svéhospůdceva|nouhromaduSboru. Hodnoti|ose umístění
12. pr.osince1992 mě|ivese|ičtí
veselickýchna oknskovésoutěŽi[na RabakověnašimuŽia.rítězili]'
HovořiloSe o tom, jak hasičipomoh|ipři
zue|ebení
se p|ánna nok 1993. PřÍtomnífunkcionáři
se radili,jak za;istitopnavumístních
obce. Pr.ojednáva|
památek: sochy sv' Jana a sousošiPannyMarie.
kultur.ních
SchůziřídilstanostaSbor.udobrovo|ných
Nakonec to nejsmutnější:
hasičŮJosef Matoušek.Byla to jeho
jejichdlouholety
pos|ední
14. prosince1992 vese|ickým
schůze.V pondě|í
hasičům
starostanavŽdy
odešel.
Byl to obětavy č|ověk,zapálenýveselickýpatr.iot.Připomeňme alespoň jeho zásluhypři stavbě obecního
domu. Vese|icibude chybět. Vzpomínámena něho s úc|ou.
da|ší
z[rátu:30. května 1993 zemře|náhleve věku nedoŽitych
Je tomu pár dní,co hasičizaznamena|i
je
Ano,
to
ten' se kterymjsme si vyprávě|i
7B |etJosefůvstryc Ladis|avMatoušek.
o veselické
si|nici.Skromný
Sbor.u.Take bez něho se Veselice stala chudší'Čestieho
č|ověk,d|ouho|eryobětavy Č|enhasičského
na* Á r^ ^

Pc:r l louuE.

Zemědělci

1a nnncinnpcrlq|3|předseda ZD Březno ing. Kryštofekna Vese|icidí|čí
č|enskou
schůzi..DruŽstevníci
střediska Domousnicebyliseznámenis hospodářskymip|ánya záměry druŽswado budoucna.V diskusise
členŮdnuŽswa.kteřído ZD sice nev|oŽili
oa.la|aoprávněnákritikapr.acujících
Žadnýmajetek,a|ev zemědělswí
budou
znevyhodněnivŮčivlastnikům
Že
pŮdy,kteřívůbec
řadu |eupr.acují.
Namíta|i,
nepr.acují,
alez v|oŽeného
majetkupobírají
ren[u. Předseda druŽswapřiznal,Že současnýprávnístav je komp|ikovaný,
Že všakv novych
stanovách dr.uŽswase bude pama[ovatna pracovníkybez v|oŽenéhomajetku tak, aby nebyli poškozeni'
vloŽenéhomajeukupředseda poznamena|,
K v|asrnÍkům
Že aryhodněnibudouti, kteříSe stanou č|eny
ZD.
od |istopadu1 992 do lq/ětna1993 vstoupilodo ZD Březno 91 novychčlenů.
ZD Březno tvořív současnosti:
,l26 členů
. dŮchodců,60 č|enů
. v|astníků
99 pracuiících
č|enů,
bez pracovníúčasti,
a 66 zaměstnanců
bez majetkovéhopodílu.

KřiŽáci sněmovali

kuené
udá|ostÍ,
Nová veselickáhospŮdkaje ještěve|mim|adá,ale zaznamenalajiŽněko|ikspo|ečenskych
První
|etošní
22.
|edna
schůze
v
takovou
událostí
byla
vyroční
k rozkvětu kulturníhoŽivota obci.
přispíva|í
CeskéhoCervenéhoKříŽe.
Kar|ičkaBuková zrekapituovala,co veselickýČČrcpro občanyběhern r.okuvykona|,navr"h|aplán
Jaros|ava
veřejnosts navrŽeným
vyboremCCK: Jarmi|aBu|ířová,
nadcháze|ícího
roku a seznámi|avese|ickou
Fýdlová,
Jana
V|asáková.
Předsedkyní
se sta|a
KříŽová,Naďa Matoušková,Zdérn Oudrnická,Hana
..táhla''předsednickou
jméno
v ČČr
která
funkci
KanlyEiukové,
h|edátemarně
Jaroslava KříŽová.Ve r.ryboru
.
pod
všechno,
co
vedením
Vypočítávat
ČČK
si tedyzas|ouŽí.
34 |et od roku 1 959 óo roku 1 993 ' Odpočinek
. to by vydá|ona menšiknihu'A|e přeso - víte,Že vese|ich7
ČČK
letechrrykonal
K. Bukovév Éch čtyřiatřiceti
dárkovswíkrve fjsou to Jaros|ava
rrykazuje
4 nositele stříbernép|aketyDr. Jánskkéhoza bezpříspěvkové
KříŽová,FrantišekJakubec m|, Kar|aBuková.Frant. Bucek]Jako vyr.azúctya vděĎnostizvo|iliK. Bukovou
čestnoupředsedkyniCcK. PřítomnázdravotnísestraOlgaKříŽováinformovalao pnácilékařst<ych
za doživotni
or.dinací
v Do|.Bousově' V hospůdcevoně|akáva a pánky'bylotam pěkně.Novémuu7boruCCK přejeme:
mnohozdanu!

Dětsltýkarneval

o
záleŽitostise 20.
Pod patnonaciČČKa Sbonu pro občanské
hospůdcena Vese|ici \ ^ \ i
V maléútu|né
březnakona|dětskýkanneva|'
maskách.K tanci
se seš|asposta dětíV krásnýcha originá|ních
\':
hrá| dětem na klávesyJiří Honzák z Do|.Bousova.
Pro naše ratolesti by|o připraveno několik soutěŽí.Mezi ty
při níŽse uŽilomnoho legnacepatřilo kousánído
nejzdařilejší,
ko|áčů.
Po kaŽdéSoutěŽičekalana děti malá odměna.Děkujeme
našimspoluoběanům,
kteřínám přispě|ifinančněnebo nějakym
tÍmdánečkemdo tombo|y.
Dětskérozzářenéoči-to byl pro nás dospě|éten nejkrásnějši
dárek. Alespoň na chví|ijsme si moh|izawpomínatna naše
dětství.
I

Obecnízastupitelstvomá starosti

. dva problémy:
1 . pomocobčanŮmpři sepsání
řeši|o. kromějiného
Začátkemroku obecnízastupitelswo
přiznáni,
rozh|asového
zařizení.
daňového
2. opnavaa do|adění
..děkujeme''
poŽádalinedakciZpravodaje,abychoma",eřejnilijejich
za radu a pomoc při vryplňovánÍ
Občané
patří
přiznání.
Fr.antiškovi
Dik
Buckoúza srozumitelnývykklada ing. Moudnému
dosti sloŽitéhodaňového
z finančnÍho
úřaduv M|adéBoles|aviza nadya pomoc přímona místě.
Koncem dubna by|yza obnost 4 8Oo Kč insta|oványdva novéneproduktoryv dolníčásti návsi a naslyšía rozumíh|ášení
rozh|asu.Připravujíse opr.awreproduktorů
směr.oványa vy|aděnytak, Že i ma|ostranští
bylosrozumite|né
v ce|éobci.
u bytoveka novéseřízeníce|éhosystémutak, aby h|ášení
ale ;ejicha|foua omegoujsou finance...
Obec tíŽíněko|kdalšÍchproblémů,

Iloprava

řád CD:
0d 23. května 19g3 platÍnorryjízdní
odiezdyz Domousnicsměn Bakov nad Jizerou:
5 . 2 6 , 7 . 2 6 , 1 ? . 1 9 , 1 4 . 3 9 , 1 7 . 5 1 a 1 9 , 5 O x[ x l e d ej e nd o D o l .B o u s o v a ]
s m ě r K o p i d l n o6:' 0 5 , 7 ' 5 7 , 1 2 . 5 5 . 1 5 . 1 3 ' 1 8 . 1 3 a 2 0 . 2 8 .
0d novéhojízdníhořádu p|atÍ,ře vlak zasravu;ev Domousnicíchjen na znamení.Cestující,ktery chce
tak, abymohlbytstr.ojvedoucím
spatřen.JinakvlakstanicíprojíŽdí.
nastoupitdo v|aku,musístát na nástupišti
V novémiízdnímřádu 1souuvedenyzastávkyRabakova Hitonice.Vlak bude v těchto mÍstechzastavovat,
jakmilezmíněnéobce vybudují
nástupištěa osvět|ení.
řádu nutnopodacdo 1o. září 1993 Ob|astnÍmu
ČDv Praze.
ředite|swí
Náwhy na úpravujízdního
Na Žádoscpři|eh|ých
obcíse připravu;epr.ojektpříméhov|akového
spojeníČDz Jičinapřes Kopid|no,
Tento připnavovaný
r.anníi odpo|ední
spoj by měl obs|ouŽit
Domousnice,Do|' Bousov do M|adéBo|es|avi.
směnu v m|adoboles|avské
automobilce'pů1detedy o 2 páry vlaků.0 zahá|eníprovozuse uvaŽujeod
26.9. 1993.

.5-

o Z historie starých vese|ických rodůo Z historie starých veselických rodúo

Vác|aV cid|ina zřÍdi|prvníVeselickoukovárnu
Ve dr.uhépovolině18' století'V noce 1779 Ži|d|e historickédokumentacev zemědě|skéused|ostičo.
3 veVeselici rolníkPavel Cidlina se svo|ímanŽe|kou
DorotouKlabanovouz Bačalek.[Pozn.:hospodářskou
used|ostčp.3 na Malé Straně v|astnírodinaKoubova)Z tohotomanŽelswí
se počátkem19. sto|etínarodi|i
synovéPave|a František.Pave|zdědi|po svémotci vese|ickouzemědělskouusedlost a Františekse oŽeni|
do Bača|ek.
Pav|as Annou Hornovouze Lhotekse narodi|ošestdětía to V noce 1832 Kateřina,
Z manŽe|swí
potéMarie, František,Josef, Václav a Jan. Prvor.ozenádcera Kateřina se provdalado obce Martinovice
u Sukorad.Manie provdaná Knatinovázůstalave Veselicei,kde manŽe|é
v|astni|i
hostinec.Syn Františekse
oŽenila Ži|ve vese|ickéusedlosti čp. 3. Josef t.n7učený
kovář pr.acova|ve své kovár.něv DolnímBousově.
kovárnuve Veselicičp.45. Mě| dva synya tři dcery a to
Vác|av,téŽvyučenýkovář' si v roce 1a76 zřÍdi|
Josefa' Antonína'Marii, BoŽenu a Annu'
Josef, téŽvyučenýkovář se oŽeni|s ManiíPovo|noua V roce 1 902 přerrzalpo svémotcíkovárnuve Veselici.
Z tohoto manŽelswÍse narodi|odvanáct dětí,z nichŽve Vese|icizůstalizedníkBud|ofCid|inaa kovář Pavel
Cidlina.
Pave|Cid|inase oŽenils Janou Mikešovou,narodi|ise jim 3 děti - Jana' Pave|a Eva. Jana se pnovda|a
za FnantiškaPaŽouta ve Vese|ici čp. 52' syn Pave| se rn7učil
strojnímzámečníkem,oŽeni|se s Janou
Šoltysovou
ve Vese|icičp.61, majídvasynyPav|aa Jana. Evase provda|aza FrantiškaBorovičku
do Dolního
Bousova.
Kovář Pave| Cidlina přeuza| kovárnu od svéhootce V roce 1947 a postupně ji vybavi| modennějším
zařÍzením.Jeho kvalitnípnáce a dobrosndečnápovaha způsobi|y,
Že vese|ičtÍ
občanédo kovárnyvŽdyrádi
chodilia byli spokojenis odvedenoupnaci.
ZedníkFludolfCid|ina,bratr Pav|a,úspěšněpracova|u nŮznýchfirem v M|adéBo|eslavi,pracovaltaké
v Praze na obnově něko|ikaupnamnějšíchbudov.Ve Veselicipostavi|něko|ikdomků.
Poknačovate|ům
nodu Cid|inů,veseliclgch kovářůa hospodářŮ' přeje nedakce Zpravodajejménemsvym
i svych čtenářůmnoho zdaru, nadosti a úspěchův jejich Životě.
Zpracováno pod|ehistorických dokumentŮ a vyprávěníJany. Pav|aa Hudo|faCid|inových.
:!,.''-

I

SpoteČenskókroniko
NarozenÍ:
Lenka PaŽoutová- 25. března 1 993
Veronika Kateřiňáková. 14. dubna 1 993
Výroči:
2 1 . d u b n aH u d o l fC i d l i n a- 8 0 l e t
5' dubna Věr.a Neufusová - 70 |et
29. červnaPave|Cid|ina.70 |er
. 5o let
3. dubna FrantišekŠtěpanovský
3. |ednaLadis|avČerva 45 |et
2,1. květnaJosef Hýdl . 45 |et
13' lolětnaLibušeŠtěpanovská- 4o
4. červnaJana V|asáková- 40 |et
12. ledna FrantišekKabrna . 35 ler
15. červnaVěra PaŽoutová. 35 let
25. ledna Jana Matoušková- 20 let
28. dubna oslvai|i20 |et spo|ečného
Života
Věra a FnantišekJakubcovi
PŘEJEME HoDNĚ ŠTĚsrÍ

ZemřeIi:
14. 12. 1992 pan Josef Matoušekve věku
48 ler
30. 5. 19s3 panladislavMatoušekve
věku
By|to takovyklidný'nenápadnýč|ověk.
Hodně
toho uměl a kdo potřeboval,tomu pomohl'
Jezdil na Vese|icirád, v |étěi V zimě. Vác|av
Matějkazemřelv praŽskénemocnicina Bu|ovce
2 1 ' b ř e z n a1 9 9 3 .

ČesirJEJlcH PAMÁTcE
Poděkováni:
Za mi|e pr.ojevené
blahopřáník mým naroze.
ninám Vám upřímněděkuji
Anna Matoušková,Vese|ice51
Děkujisr.dečněza pohoštěnía dary hasičům
a obecnímuúřaduk mým b|íŽícím
se narozeninám
Josef Rýdl' Veselice 28

-

paní Marie Camprová z Veselice. VděĎně
vzpomínaií
děti s r.odinami.K. Buková, M. Kobzáňová,ing.JiříCampr,J. Campr..
Dne 1o. dubnajsmě wpomně|iprvníholryročí
co od nás narŽdyodešelnášdrahýmanŽel,tatínek
a dědečekJosef Matoušek ve věku 78 |eu manŽe|kaa děti s rodinami'
třicet noků
Dne 9. SnpnabudetomujiŽd|ouhých
z|atésrdce našehodr.ahého
co navždydot|ouk|o
tatinkaa bratnaJosefa Jansy ve věku čtyřiceti|et.
Stále rzpomínají
a nikdy nezapomenoudcery
Jarmila a Mi|uše,bratn Vác|aV a SeStry Manie
a Anna s rodinami.
Kdo jste je znalia měli r.ádi,wpoměňte s námi

Srdeóně děku;ihasičům
a obecnímuúřaduza
dary a pohoštěník mým sedmdesátym nan}.
zeninám
FnantišekPaŽout,Vese|ice
Děkujemevšempřátelůma známým,kreříse
přiš|inapos|edyrozloučit
s našímnáh|ezesnulým
manŽelema tatínkem,panem LadislavemMatouškem z Vese|ice. Děkujeme tÉŽza pnojerry
soustrastia lorětinové
dary a taképanu PaŽoutovi
za Úpřímnás|ovana noz|oučenou.
ManŽe|kaa dcery s rodinami'
Vzpominka:
2. duben je našímsmutným vyročím.Bylo
tomu 20 let, co zemřela naše drahá maminka,

ďnu[á[il"A]Nq[.il
. ..l''t.^^L.,|^., ^aší

u.
LJUUI lO UytU
V ||
hospŮdceopět vese|o.JiŽ odpo|ednese scházeligr.atulanti,
sváŽelyse dorty a jiné
Tu slávu zahájilastarostka obce, Janmi|aBulířová.Po jejÍm
dobroty,připravovalase oslava jubi|antů.
přednes|y9ěti ma|épásmo básniček.Na řadu přiš|ygnatu|ace
procitěnémpnojevudíkŮtěm os|avovaným
a CCK. Bylo to dojimavé.
Sboru pno občanské
záleŽitosti,zástupcŮhasičů
l nějakáta slzičkaukáp|a.
oslavencembylVác|avNajman- 7' prosinceos|avípětaosmdesátku.Dá|e
Prvníma zánověňnejstar.ším
jsme přivíta|i
Josefa Býd|a'ktený25. červnaos|avísvéjiŽ 80. narozeniny.Mezi osmdesátnít<y
se |etos
2,1' dubnazařadi|takéRudo|fCid|ina.Potépřiše|na řadu roĎník1923' ktery|etosslavísedmdesátiny'Byli
to VěnaNeufusovát5. 4.]' Pave|Cidlina[29. 6.]'
FrantišekPaŽout(12. 8'] a FrantišekJakubec
novněŽi ti, kteřÍV tomto
t19. 1 1J. Poaláni by|i
roce překnočípráh '.pŮ|sto|etÍ'':
FrantišekStí
panovskyt3' 4 ]' Josef Polák[1. ,1o.] a František
B u c e kt 3 . 1 1 . 1 .
Potěši|o
nás' Že jsme mohiimezi námi přivíiai
přítelenašíobca Václava
hcsta, d|ouho|etého
Bohus|ava,kueryse přije|podívatna kamarády
a přátele, zabrnkat na kytaru a nabídnout
pečenépnec|ít<y.
v|astnonučně
Po oficiá|ním
b|ahopřánía předánídár.ečků
přiš|ana řadu vo|názábavas hudboua zpěvem.
l přes svŮjVysokyvěk dokáŽepan Býdlpřeknásně
hrát na harmoniku'0slava se rrydařila.
Všemse
nám to moc líbili
budou
a mvslímesi, Že os|avenci
dlouhowpomínat.Všem oslavencůmještějednoub|ahopřejeme.

Cerná,'l4' kronika

V pátek
lolětnave 12.40 doš|ona h|avním
veselickém
náměstík dopravní
nehodě' obětínehodyse
sta|aJ. C', kcerápřijízděna mopedubylainsu|tována,
přitomsvo|ís|ičnou
wářičkou
zdemo|ova|a
sk|eněnou
vyp|ňautobusovéčekánnya utrpě|ačetnázranění'Pachate|by|tzápětíodhalena dopaden. PřitěŽu]icí
pro pachate|ebylo,Že před činemuprchlz domácíhovězení.Polehčujicí
oko|ností
pro statného
oko|nostÍ
v|čákaH. se staIa jeho nevšímavost
k poštovní
bnašněp|népeněz, kterépo
nehodězŮsta|anezcizena|eŽetv onachu
arŤ_,,
,,

\t

l-.

I

Jt|||!v=.

pachatelitr.est
TrestníkomiseuloŽi|a
llI| |l..]J
It
t..l-|lt- I l to ran karabáčem
do koŽichua tuhé
|, vězení.
./ |
Trescby|vykonán
ihnedpo nehodě

ve vězeňské
cele.Skoda na nozbitemskle
ve výši 130 Kč bude r-ecidivistovi
H. strhávána sníŽenímdávek vězeňské
sřavy.
[Bez zárul<yJ

Dopis ětenářům
VáŽeníčtenáři.
zaĎneme opět sndečnýmdíkemza vaše finanĎnídary, novněŽza infor.mace,básničky,příspěvkydo
spoIeÓenskér.ubr.it<y'
Zpr.avodaje
netrpě|ivě
Pod|evašichoh|asůje kaŽdenovéĎís|o
očekáváno
a jde z rukydo nuky.To nás těší.
dodánífungujícího
Bádi bychomvycháze|ičastěji.Máme jiŽpňislíbeno
cyk|osty|u,
a|está|eještěnenÍna místě.
Pr^osÍme
tedy o tnpě|ivost.
o stavbě silnice.Domníváme
Staršírodáci si asi se zájmem přečtouhistnoiiCid|inovar.odua vypnávění
co žoio fn nnrrňná i3( ma|icher.nou
se po sedmdesáti|etechzdá bytneústupnost
těch něko|ika
tvrdohlavych,
rada Zpravoda1e
Se noznostla.
A takéomládla.JaroslavaKabr.nová
Zaznamenalijste jistě, Že nedakční
pr^acuje
ve Sboru pro občanské
záleŽitosti,
odkudjejímprostřednicwím
získávámekomentářeveselických
knesbiček
V tomto i minu|ém
čísle.Hedakční
rada přivítá
spo|ečenských
událostí-a umíkres|it.Je autot^kou
Zpravodaje.Konkrétnětěch' laeří ov|ádají
obsluhucyk|ostylu.
spolupr^áci
da|šíchpříznivců
r.\x|.'.:^-^
-^.'^Ťi
přízeň,těšímese na vašeohlasya přÍspěvlo7.
LJE|\UlĚl
||E Zc'
Voř

NA VEsELsrcýzpRRvoDAJ pŘlspĚu:

p. Škoda,
M. Matějková,p. Srb, M' Jandová, KříŽovi,
F. Pokorný
!. Matoušek,-p.Janura, M. Šifaldová'
p.
p.
H'
Bunčíková,
M.
Kouba
Her.zán,
šimaeek,
Šo|cová,
Šimonová,
Čechovská,
L.
J.
Z'
lZasada],
[BystřiceJ,
V.Najman, F. Jakubecst., F. KouM. Kobzáňová,J. Campr, ing. Led,A. Brodská[Chřibská]'F. Chromovslry'
ba, p. Hnátová [KopidlnoJ'A' Matoušková,Býd|ovi[28]' Dufkovi,Stádníkovi,
F. PaŽout,M. Matoušková
42J.
lVeselice
DĚKUJEME!

obce Veselice:Josef PaŽout,ing. Josef Doškář' Csc., Jaros|ava
Vydává redakĎnírade Zastupitelst'.,a
Kabrnová, FrantišekPaŽout. Kresby: Jaros|avaKabrnová. Grafická úpnava:Marce|a Matoušková.
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