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M|adíVese|áci vyuŽívají
Starostovéobce Veselice /1. čásť
nad lcimina|itoum|ádeŽe
Zamyšlení
SoutěŽ hasiěskýchsborúv Řitonicích
Struěnédějiny Srbska
Vánočnízamyš|ení
Semtínská|ípazasďena b|eskem
U našÍobce havarovalocvičné|etad|o
|conika
Spo|ečenská
Přánído Novéhoroku 2000'

PROSUNťEC il999

Slovo starosty
VáŽenÍ
spoluobčané
!
dovolte,abychVásseznámilněko|ikavětamis
prob|émy,
děnímv našíobci,
kdejsoutéměřstejné
které
setáhnou
jiŽ delěÍdobu.S|ibované
vyh|ášeniochrannýchpásemvodn|hozdrojeproVese|ickývodovod,je v současné
doběv takové
pozemků
pásmu.
fázi' kdyse opětčekána podpisyv|astníků
ve zmiňovaném
Dne27. říjnaby|ivlastnicisezváni na obecniúřad'kdejim byl před|oŽenprojek firny . OchranapozemnÍch
vod 6.t.o.'na
vyh|ášenÍ
ochrannéhopásma vodnÍhozdroje,v kterémjsou vrý pro Vese|ic|ývodovoda přednesenodbornývýk|ad
pracovnÍkem
ÍirmyDr. Vence|idesem.byl zde přÍtomnýi JUDr. Mejstřik. oba ýli připraveniodpovědětna případné
nejasnosti.
pok|ádkuzámkovéd|ďby nahřbitoyě.kterámě|a
V současné
době(pruní
dekáda|istopadu)
mámerozpracovanou
pracnoststavby.
býtdokqnčena
do konceměsÍceříjna,a|ebohuŽelfirma,
kterápoHádkuzajišťuje,
asíneodhad|a
jakýmje přístupněkterýchobčanů,
jak m|stnlchtak chatařŮa
prob|ému,
Dále se opětzmín|mo stále oml|aném
cha|upářŮ,k lil<vidaci
tuhýchkomunálnÍch
odpadŮ.Do |istopadu|etošního
rokusi kupony,na kteréobecnl úřadpřispívá
jednoutřetinou zakoupÍlo
pouze23 místn|ch
občanů
a 8 cha|upářů
sizakoupi|opyt|e.Někteřiobčané,
chatafia chalupáfi
maj|pravděpodobnějiný názor na řešenítohotoprob|ému.
KdyŽÍirmaCOMPAG umoŽnilasvoz nebezpečného
odpadu
předobecnÍm
bezplatně,prostransfví
úřademse zaplni|otéměřpřesnoca anonymněužýdendopředu.
Takéje mojÍpovinnostÍVás
upozornitna b|íŽlďse 3í. prosinecí999,kdy hrozÍnebezpečÍ
se|háníněkteých
počítačových
systémŮ'Keréby i nám moh|yznepříjemnit
os|avuvstupudo novéhoroku.Prob|émy
mohounastatzv|áště
proudu,na němŽje poměrnědostzávis|ýchod našichdomácností.
jak pitnávoda.tak vytápěnÍ
v dodávcee|ektrického
někteých domácnostÍ.
Ne tuto moŽnostjsme by|iupozorněna je třeba dbát zvýšenéopatrnosťzv|áštěpři pouŽtÍ
náhradnlho
osvět|ení
v domácnostech.
Do novéhorokuVám jménemsvým ijménemobecníhozastuFitelstvachci popřát pevnézdravÍ,hodněštěstí'
proŽtínadcházejících
spokojenosti,
ŽivotnÍch
a pracovních
úspěchů.
NazávěrVám přejipříjemné
a radostné
Vánoc
Starostaobce MiroslavPaŽout

oznámení obecního úřaduVese|ice
FirmaCOMPAG s.r.o.,Mladá Bo|es|avstanovilai pro rok2000 pop|at|o7
za oďvozkomuná|ního
odpaduz obceVeselice

obecn|oraoveserJj;:"J:"j'T.l.T,i1ixi:*lB'Ť.s3:inicenarok'Z)00
u panl Marce|ySAFRANKoVE čp,8 od í' prosince í999.
Cenajednéznámkyna rokje 500'.Kč.

VáŽeni čtenáři
příspěvlqy
DěkujemeVám upř|mněza Vašefinanční
na nášVese|ický
zpravodajaza Vašeinformace
i přspěvky do
spoleěenské
kroniky.
oceňujetea je o nějznačnýzájem.Pro Vašiinformaciwád|me,Že časopis
Jsme ve|mirádi,Žejehoobsahi úpravu
se tiskneve í60 uýtiscích.
Z toho60 výtiskuje určenoprooběanyobceVeselicea í00 kusůrozesí|áme
bývalýmobčanům,
přátelům
rodákům,
z obcíokolnÍch.
našíobcei čtenářúm
příspěvků
ZpravodajvydávámejiŽ osm tokůa nákladyna jeho tisk a poštovné
hradÍme
z VašichfinančnÍch
bez
prosvojiobsahovou
finaněnldotaceobecníhoúřaduVese|ice.
Těšínás,Že náěěasopisjeve|mik|adněhodnocen,
Úroveňi
Úpravu,orgánystátnísprávyv okreseMÍadáBo|es|av.
Představitelé
řadyve|kýchobcÍoceňujízejména
to,Žetak maláobec
dokáŽepravidelnědvakrátročněvydávatv|astní
Zpravodaj.Tenjei ve|hýmpomocníkem
starostya obecnlhozastupÍte|stva.
potřebnou
práci,p|ánechna přiětÍoMob|a
Zabezpečuje
informovanostoběanůovykonané
celkovém
děnívobcjimimoni.
'Věříme,žei do budoucnazůstanetenašimipřÍznivcia budetenám pomáhatsvými přÍspěvkya informacemi.
Všichnijistěvíte,Že náHadyna tiskstá|enarŮstajia v příštlch
|etechbudememusetpřekonávati proHémys financováním
Zpravodaje'Redakěníradase budei nadálesnďit, aby úroveňčasopsuby|a nadá|ena dobtéÚrovni.A douÍáme,
Že i\ý
nás dobudoucnabudetepodporovat.
Redakčnl
radaZpravodaje

Mladívese|áci vyuŽívajíZPRAVODAJ
jsme proěita|iuce|enouslohovou práci m|adýchveselákůFandy Jakubce a Pav|íka
S ve||ýmuspokojením
jsou nave|midobréúrovni.
Cid|iny'žákůsedmétřídyDolnobousovské
ško|y.JejÍ
obsahovánáp|ňi úprava
prácinatéma:
Uko|emŽákťt
ško|yby|ozpracorratslohovou
památ|qy'v
obcla oko|íace|kovýŽivotoběanŮv
minulosť
asoučasnosti'
'Historieobcev niŽŽiji,kulturní
oba chlapciee 6 tímtonáročným
úko|em
vypořáda|iÚspěšněs vyuŽitimčlánkuvese|ického
zpravodajez minulých
let.Jednotlivé
statězpracova|ivezkrácenéÍorměa
da|ojimtojistěhodněpřemýšlenÍa
Úsi|i.
Ve slohovépráci popsa|ihistorjiobce veseliceod druhépo|oviny13. sto|etí'kdy zde by|atv]z a osada, aŽ po
památkyv obci a oko|í.(Zidovskýhřbitovza|oŽenýv 17,
současnost.
Vysvěťi|iwnik názvu Vese|icea popsalihistorické
jejicM
sto|etÍ,
sochusv. Jana Nepomuckého
z toku 1852,sochusv. Panny Mariez roku1893a koste|Ík
a osaduKříŽany,
roanal'iny
se nacházejív |eseKřiŽánek')
Ukázali na nejdůleŽitějšÍ
udá|ostiv Životěobce'Jejíosamostatnění'
výstavbusi|nicez Domousnicna Bačálkaa

Libáň,elektrifikaci
obce.ranikJZD a da|ší.
Velmipěkně popsalirozčleněnÍ
obyvete|obce v 19. sto|etí.
JejichpracovnÍ
zaměřeníi kulturní
Život.(AhivnÍ
činnostSboru dobrovo|ných
hasičů,
dvou divade|ních
spo|kůi ranik a činnostfotba|ového
k|ubu.)Zdůrazni|i,
Že zde
v minu|ostiby|ydva
mýny-jedenvětmýajedenvodní.
práce.oba Žáciza ni
školyv DolnímBusověbýijistěpřehvapeni
obsáh|ostí
i úrovnízpracované
s|ohové
Uěite|é
pochva|u.
oprávněněobdĚe|ipísemnou
je nejenčtou
ve Zpravodajiv
letechnezanikajía
m|adí
|idéznašíobce
Nás moctěšÍ,
Žeě|ánkyuveřejněné
minu|ých
ale i vyuŽÍvají.
Redakce Zpravodaje

Vese|ičtírychtáři a starostové /Prvníčástt:
o tom, kdo řÍdi|Životobce Vese|ice od roku 187í' kdy se Vese|ice osamostatni|a
V tomto článkuVás chcemě inÍormovat
oddě|enímod Domousnic.Titofunkcionářiov|ivňovalipo řadu |etrozvoja aktiviý v obci a zasahova|itak bezprostřednědo
životajejích obwate|. Přerlzetífunkce znamena|o pro novéhostarostu zvýšeníosobní odpovědnosti. obětavosti, ěasové
zaneprázdnění'někdya|etakéneporozuměnÍanevděkobčanŮ.
1871-?
Prvnírychtář.Václav Holan

a pos|edním
čp.í (dneschalupaAntošova).
PrvnÍm
rychtářemobceVeselicebylVác|avHo|an'majitelused|os|i
pÉvov obci
vese|ické
dvacetihekterové
hospodářství(půllán).
Vác|avHo|anlykonávalrychtářské
By|oto tahdynejvětší
v Domousnici
rodákem.V tehdejšÍ
Vese|iceod roku1871a pozdějiÍaké
a na Rabakově.By|vese|ickým
doběto by|ve|mi
jakorychtářnenÍ
moudrýa wdě|anýmuŽ.Sta|se šiřite|em
osvěý a právav obcia širokém
oko|Í.
Kdy ukonči|
svojičinnost
známo.
PrvnístarosÍa.FrantišekPažout
í900.í9í2
prvnihovo|eného
Pod|edochovaných
zprávvykonáva|
funkcí
starostyobceVeselícev
|etech1900- 1912František
PaŽout,rolníkzVese|iceěp'3. Narodi|se na RousÍnovách
u Ritonic.Jehootecproněhozakoupi|vese|ickou
used|ost
čp.3
jehofunkčnÍho
(nyníKoubovi).
Pos|ednÍ
|éta
obdobív obciby|apoznamenána
tím,Žezde wniklydvěznesvářené
skupiny,
jejicMsporynarušova|yčinoraodou
práciproobec.Toby|odůvodemjehorezignace
vroce1912.
19í2.í93E
Druhý starosta.FrantišekMatoušek
V červnu1912by|starostouobce Vese|icezvo|enFrantišekMatoušek;ro|níkz Vese|icečp.8. od nástupudo
pÉciproobec.Jeho úsi|ía pí|ebyly
funkcese zaměřilna urovnánÍ
startých
sporůa zvýšenÍzájmu
občanů
o prospěšnou
Jižv roce 19í3se mu podaři|oprosaditvytrasování
korunovány
úspěchem.
silnicez Domousnicna Bača|ka.
Silnicese
stavělapo prvésvětové
vá|cevletech1920až1923.V |etech1924ů1925 by|postavenmÍstníhřbitov.
V roceí928by|oza
jeho předsednictvÍ
ustavenoe|eKriÍikačnÍ
druŽstvoa V tomtoroce provedenae|eKrifikace
obce'Za jeho starostovánÍ
se
v obci.Ve|miaktivněpracovalSbor dobrovolných
rozvinu|a
i bohatáku|turní
činnost
hasiěŮa dva ochotnické
divade|ní
spo|ky.
FrantišekMatoušeklrykonáva|velmiúspěšně
činnoststarosty
obcepodobu26|et,do roku1938.
1938.í945
Třetístarosta.JosefRýd|
od srpna1938do května1945by|vese|ickým
starostou
JoseÍRýd|.rolníkveVeselici
ěp.47.Nastoupi|
dofunkce
starostyveve|miobtÍŽné
době'Doštok okupacinašízemě
Íašisticlcým
Německem.azřÍzeníproteKorátu
Cechaa Moravav
roce.t939.V tomtoobdobÍ
by|ovydávánomnohonařízenÍ,
omezenÍ
azákazÚ,kteréáěŽova|yŽivot
občanů,
a Kerémusi|
přÍdělů
potravin,povinnýchpředepsanýchdodávekzernědě|sých a Živočišných
starostazajistit.(Zavedení|Ístkových
produktů,
práceatd')
totá|nÍnasazenÍm|adých
|idÍ
naprácidoRíšea nazákopové
Josef Rýd|mě| pro toto obtÍŽné
obdobÍve|koupřednostv tom, Že dobře ov|ádalněmeckýjazyk. Sta| se schopným
vyjednávačem
obcena oberlandratu
v JičÍně.
Že by se zpronevěři|
národnÍ
Za dobuokupacenebylozjištěno,
cti.Důkazem
předsedyMNVVeselice.Totopověření
tohoby|o.žev hyětnu1945by|Revo|učním
výborempověřenfunkcÍ
by|o
národním
předsedou
potvzrnoivevo|báchvhrětnu
1946jehozvo|ením
MNV(nakandidátce
KSC).
J.P.
Druháčástbudeuveřejněna
v přÍštím
Zpravodaji.

Zamyšlenínad kriminalitoumládďe
sta|ysoučástíŽivota
našÍ'spo|ečnosti.
Ve Vese|icitéŽ
doš|o
k několika
V pos|ednÍch
|etechse krádežea kriminalita
krádeŽím,
By|otov|oupání
do domkuJiravcových
na Ma|éstraně.Dá|ev|oupánÍ
do
kdepachate|é
nebylibohuŽe|lypátráni.
domuBrodsýchu Zidovského
hřbitova.
vyloupenÍdvou
chatvchatové
osaděu lesa KříŽánek.
v|oupánÍdo
automobi|u
ing.
JiříhoDufka,zaparkovaného
na dvorkučp'41' ukradení
9 se|atv srpnutohotorokuz vepřÍna
Zemědě|ské
a.s.Březnoa
někoIika
krádeŽí.
da|š|ch
Lidése ptajÍ,kde h|edatpřÍěinytěchtojevůa z jakéhoprostředípocházejítito darebácia z|oději.Příčinou
této
protispo|ečenské
k práci,k občanům
činnostijsou
rztahyjedinců
kvlastnictvÍ,
a ke spo|ečnostijako
celku.Jde o tendencek
prospěchářstvÍ,
pR výstavbě
neúctěk |idskéosobnostia k osobnÍmu
v|astnicVÍ,
znásobenénedostatkya potÍŽemi
demokratické
spo|ečnosti
u nás'
skuteěnost,
Že narůstákrimina|ita
m|adisých.Pod|váme{ise do statistik;
zjistíme,
žestá|evíce
A|armujícíje
pnbývánez|etilých
vlastnostíu osob,kterénedosáhlyvěku
zlodějůa darebáků.Kde tadyh|edat\znik protispo|eěenských
patnácti|eta tedynejsoutrestněodpovědné?
Vyjděmeze zkušenosti.
ŽejiŽ v dětskémvěku docházíprospolečnost
k nejednánía ke rznikuškod.U takového
jednáníne|zepominout
Že většinatěchtojednánívyp|ývá
bezpečnému
skutečnost,
předško|ního
věku. Závďnějšíjednánía chovánÍde|i|ťentního
charakteruse
z tak zvanýchděts[ýchdobrodružství
projevujeve
TěŽištětéto
mezidesáýmď patnáctým
rokemvěku.U většinytěchto
dětíse všakjE
ško|nÍmvěku:
činnostije
dřÍveobjevova|a
vrstevnÍkům
nebom|adšÍm
a s|abším
dětem.Tytodětskéde|ikýjsouve
značnánepos|ušnos{
ub|iŽování
o jejichvýchovnou
zanedbanost.
Je třebavědět,.Že
se
značné
mře páchányve skupině.v partě.U těchtodětíjde většinou
dětidelikventy
v důs|edku
nepřÍznivých
Životních
a zejména
nerodí,
nýbržse mravněnarušenýmijedincizpravid|a
stáVají
pak ýchovných podmínek.
Zák|ademje dobrávýchovazejménav rodině,ve kteréexistujídobrérzájemnéváahy. Cítí-li
jeto nejlepšÍm
předpok|adem,
péče
všestranné
Žesez nědítě,ŽejemajÍ
rodiče
rádiadostáváse mupotřebné
od narození,
|hostejnost
nejb|Žších.
cít|-li
hojakopsychickyzdravého
dítětestanezdravýjedinec.
Naopak,vycíti-|idltě
nezájemrodičů.
připoutat
pozomostjiných,prosaditse. Ne lždyto ěinÍ
se odstrčené.
chcetenlostavzměnit.SnaŽíse na sebeupozornit,

Je mnohoda|ších
činite|ů
ov|ivňujícÍch
výchovudítěte
vhodným.způsobem
a tak se dostávádo rozporuse spo|ečnostÍ.
přechoduživota,
rodinou,
ov|ivňovaného
školou,
ksamostatnémuŽivotu.
nacházejícího
seve stádiupostupného
je nezastupitelnou
Ú|ohoupředevšÍm
rodinya ce|é
Předcházetpříěinámvedoucímke kriminalitěnez|etilých
skuteěnostÍ,
výchovné
státu.Je neodiskutovate|nou
Že správněvychované
dětijsoubudoucností
soustavydemokratického
našehonároda.
J.D.
Soutěžhasiěskýchsborův'Řitonicích
sborů22.okrskuuskutečnila
dne í9. června1999v obciŘitonice.Hasičský
sborŘitonice
V tomtorocese soutěŽhasičských
pH|o.SoutěŽíse zÚčastni|o
PoěasÍsoutěŽícÍm
osm hasiěskýchdruŽstev
ce|ousoutěžodpovědněpfipravila organizova|.
muŽů
a dvěhasičská
družsVaŽen.
Výs|edkysoutěžedruŽstevmužů:
Štafea:
čas

Útor:
čas

í. Řitonice1
76,2sec.
2. Rabakov
76 sec.
3. Sýšice
79,6sec.
4.Veselice
84,5sec.
5. Ledce
80,3sec.
95 sec.
6. Řitgnice(padesátiIetÍ)
7. Ritonice2
86,2sec.
8. Dornousnice
83,2sec.

1í3,2 sec.
37 sec.
12'l sec.
45 sec.
126,6sec.
47 sec.
50 sec.
I 34,5 sec.
62sec.
í42,3 sec.
151 sec.
56sec.
69 sec.
155,2sec.
DishvaIifikováno
Nedokončilo

Celkový
čas

Výs|edky
soutěže
druŽstévŽen:
1' Řitonice
2. Veselice

97;4sec.
94.4 sec.

47sec.
61 sec.

144,4sec.
í55.4sec.

soutěŽedružsVomužŮiŽen.V současných
Ve|mik|adněmusimeocenitto;Že hasiěskýsborVese|icelys|a|do okrskové
provádÍ
podmÍnkách,
M|adóBoles|avi
a jíných
obcí,seve|miobtÍŽně
kdyvětšina
našÍ
obcedojÍŽdÍdozaměstnánído
občanů
secvičovánÍ
druŽstev.Proto oceňujemeumístění
družstevmuŽůna 4. mÍstěv soutěŽia ve|midobý časa prvnÍmÍsto
druŽstvaženve
štaÍetě.
za dobroureprezentaci
našÍobce.
Toutocestouděkujemevšemč|enům
druŽstvamuŽů
a družsVažen
pruŽstvomuŽů
ve|ite|:FrantišekPaŽoutm|.,
č|enové:
Miros|avPďout8t.,MiroslvPažout
ml.,Radek
nastoupi|ove
s|oženÍ:
Bu rdam|.
Safránek'RadekJakubec,MartinKadeřábek,MarekBulÍř.VladimÍr
Marcetašafránková. Jana Matoušková,
DruŽstvoien nastoupi|ove složení:
ve|itel:úartinaKaaiřáutová, členové:
Pav|Ína
Křížová,Věra Pďoutová. Jana Bucková, PetraRych|ovská a JarmilaBu|íÍová.
R.D

Stručnédějiny Srbska
územíSrbska a jeho částiKosova stáý NATO.VětšinaobčanŮnašÍobce
Vtomtoroce doš|ok bombardovánÍ
TÍmtočlánkemVám chcemedodatečně
s|edovalaválečné
děnína obrazovkáchte|evizorů
nebo pos|echemrozh|asu.
poloostově.
na Ba|kánském
osvět|itpohnuté
dějinytohoto
slovanského
státu.kteý |eží
S|ovanskýmisrbskýmikmeny.V devátémsto|etí
zde
UzemÍSóska bylo osíd|enov šestémď sedmémsto|etÍ
sto|etí
říši'později'v jedenáctém
a dvanáctém
na Bpanci.,Sjednocení
wnika|yprvnístátnÍútvary
záÚs|éna Bu|harské
srbskýchkmenůvrcho|i|o
vdruhépo|ovinědvanáctého
sto|etÍ.
Tehdybyl ustavenjednotnýsrbskýstát' kterýse stalod roku
1217ká|ovsvÍm.
vojskoporďeno Turkyv bitvěna Kosověpo|iv dnešnÍm
Kosovua Srbskose
V roce 1389by|osrbsko.bosenské
stalo po čýň sta|etívazalem osmanskéříše.Boj Srbůprotitureckémuút|akua Mdé persekucivyvrcholi|v začátku
bylanucenaosmanská říšeuznatsamostatnost
Srbska.V |edevatenáctého
sto|etÍ
vítěznýmpovstánÍm.
V jeho důs|edku
knÍŽectvÍmv
Émciosmanské
řÍše.
PovítězstvÍ
Ruskav ruskoturecké
tech1830ď 31 by|oSrbskoprohlášeno
autonomním
odroku1882krá|ovstvím.
válcev|étech
1877až78seSĎskosta|osuverennímkníjŽectvÍma
ba|kánských
národůo koneěnou|ikvidacitureckého
Balkánskává|kav letech1912ď 1913by|avyvolánaúsi|ím
panstvÍ
Vznik|zde novýstát A|bániea k Srbsku byly
v Evropě a o novéÚzemnírozdě|enÍ
na Balkánskémpo|oostrově.
pfipojenyčástiBu|harského
svéúzemí
a prestižmezijihos|ovanskými
národy.
územíaMakedonie.Srbskoznďně rozšíňlo
Po atentátuv Sarajevuna následnÍkarakouského
trůnuvypovědě|oRakousko.Uherskodne 28.7.1914Srbsku
a-bu|harskými
vá|ku.Tímv roce1914zača|aprvnísvětovává|ka'běhemkteráby|oSrbskookupovánorakousko-uherskými
pruní
S|ovinci,
Cernohorci
vojsky'Po ukončenÍ
světové
vá|kyvroce1918doš|o
kosvobozenÍ
Srbskaa jehosjednocenÍsé
a
krá|ovstvÍ.
Chorváý.Srbskose stalojádremJugos|ávského
územlokupoványtéŽ
Německemv roce 1941 by|yčástijugoslávského
Po obsazenÍJugoa|ávienacisticlcým
bojeza
Íašistickým
Bu|harskema Maďarskem.Srbsko se v |etech,|941až45 sta|oh|avnímohniskemprotifašistického
válkyv roceí945doš|okeranikuFederativní
repub|ikyJugos|ávie.
národníosvobození.
Po ukoněenídruhé
světové
J.D..

Vánoěnízamyšlení
stotetí
časrozsvěcuje
ve většinědomůa chalupz|atésvět|osvíček
k|epena dveře.VánočnÍ
na
Konecdvacátého
prskavek.Nevšichnia nevšudesije všakbudoumocizapálita tozejména
vánoěních
a jiskřivýohňostroj
stromcÍch
n6taÍn.
kdese projevi|a
žive|nánebová|eěnákatastrofa.
Co jen bylová|ečných
konfliktů
Vtomtosto|etÍ'
co jen obětí'na|idskýchŽivotechsivyŽáda|yobě světovévá|ky.A
jakobytohonebylodost iv pos|ednÍch
měsícÍch
druhého
se v Evropěopětvevá|cezabíje|i
|idé.
tisíci|etÍ
Ano,mámna mys|i
ozbrojenýboj a snahy A|báncůo osamostatněnÍ
Kosova, souěásti svrchovanéhosrbskéhostátu v rámci repub|iky
odchodtisíců
Jugos|ávie.
Dnya ýdny bombardovánÍ
srbského
uzemÍ,
etnické
čistkya hrornadný
kosovských
Albáncůa
Srbůza hraniceKosova.Vypálenédomya nesmímé
utrpení.
a|ei pomocřadystátůVčetně
Ceskérepubliky,
to všechno
mámeještěv Živépaměti'
čas,kdy k|ida mir sestupujemezi nás, si přejme,aby zrŮdnézabijenÍčlověka
Protov tentokrásnývánočnÍ
svéhodruhunejenv Evropě.Nechl'jetímtopřánímnap|něnnejensváteční
č|ověkem
by|ona dlouhoudobupos|edním
čas,
a|ei kďdý další
dentřetího
tisíci|etÍ.
J.D.

Semtínská |ípazasaŽena bleskem
|Ípu'Tenlonádherný,státemchráněný,památný
Snad kďdý občanVese|icea oko|nÍch
obcíznáSemtínskou
jeden ki|ometr
stromje symbolemnašÍstátnosti.Lípaby|azasa:Zena
od hraduKosti u dvoraSemtinyV roce 1728,ke
(Výška:
zvidite|něnÍ
sochysv.Jana Nepomuckého.
Za271letvyrost|a,
zesíli|a
a dosáhlaúďyhodnýchrozměrů.
35 metrů,
šÍřka
koruny:35 metrů,
obvodkmene130cm nadzemÍ:760centimetrů.
u Semtínské
lípy'Tavévodíz-dejšímu
rájse sobdMemzastaví
Kďdýturisa, kteý navštÍvínáš.národnÍparkČeský
krajia je vidite|náaŽz Krkonoš.Je od níkrásný rozhledna Do|nobousovsko,
Humprech{Tros|y.Vyskeřa oktajeCeského
raje.
SemtÍnská
|ípavesvékoruněrozlomi|a'
V |etních
měslcích
|etošnÍho
V roce1989se podnáporemvětru
rokujsme
v srdcizaznamenalizprávu,
Že do SemtÍnské
lípyudeři|b|esk.Jej|korunaznaěněutrpělapoŽárema zrnenši|a
se smutkem
Kmeniseřezanévětve
korunyby|yšetměošetřeny
a poškozeníjezastřešeno.
se ojednučtvrtinu.
po dlouhá|étabudeokrasounašehokr'ajea budouji oMMovatdalšÍ
|Ípazotavl,ještě
Věřme,Že se SemtÍnská
generpce.
R.D.

U

obce spad|o u|tralehkéletad|o

'od obce
V pátek1. října1999v 17 hodin30 minutbyliněkteříobyvatelé
našíobce svědkynapínavé
udá|osti'
|etadlo.
mu náh|epřestalpracovatmotoÍa
Bačá|ky
směremna Vese|icia M|adouBo|es|av
|etělou|tra|ehké
Nad Vese|icÍ
|etadlose sta|oneovladate|ným.
Pilot se rozhodlpro nouzovépřistánÍ.Nad středemobce otočilletouna přistá|na
posečeném,
polizavese|iclcým
nezoraném
hřbitovem.
kolejeod kombajnů,
způsobilypřetočenlstrojedoprava.Po sto
BohuŽe|nerovnostterénu,pravděpodobně
pouze
metrechletad|o
narazi|o
u si|nice
Veselice.Baěálky
a doš|okjehohavárii.oba pilotimě|ive|ké
štěstí,
utrpě|i
dostromů
lehkáporanění.
R.D.
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21. 9. 1999

ZdenkaOUDRN|OKÁ
Martinl(ADEŘÁsex
Mi|anRÝDL
MarekBULíŘ
JiřÍKoDR|K

45let
30let
25let
25let
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B|ahopřejemetll
Dne í8' čgrvna1999os|avi|a
své70.narozeninypaníMariePELcoVÁ, rozenáŠÍeovÁ
- yese|ickárodačka
nyníbyd|Ící
v Kadani.
|etvšechnonej|epší,
hodnězdravía životnÍ
Do da|šÍch
radosti
přejÍdceryLiběnaŠmejka|óvá
a |vanaŠediváse wýmirodinami.
V měsícízáří
os|avi|a
v obciChřibská,v rodínném
kruhu,zadoprovodukapeý
své'pětaosrndesáté
narozeniny'paníAničkaBRoDsl(A' veselickárodačka.
DodateěněgratulujerodinaPaŽoutova
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Zemře|i:
Dne 12.srpna1999zemřelve věku75 le1panMiloslavRÝDL. z Vese|icečp.47.
V měs|ciříjnu1999zemře|ve věku80 |etpanJosefCHRoMoVsKý,
v důchodu,
vese|ický
rodákŽijlcÍ
v Jiělně'
odbornýučitel
em Veselickéhozpravodaje.
Byl aktivním dopisovate|
V měsíciříjnu.|999zemřelave věku 77 |etpaniJarmilaVLKOVÁ, rozená KRUPKOVÁ
z BačáleKvese|ickárodaěka.
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Česr latcn PAÍV|ATcE
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Vzpomínka:
Dne 14.řÍjna1999jsme si připomně|i
25.výročiúmrtí
našehotatínka
panaVi|éma
BUKA' z Vese|icečp.59.
přÍbuznt.
Buková,manže|ka,
syn Zdeněks rodinoua ostatnÍ
Vděěněvzpomínaji:
Karo|Ína
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Na Veselický zpravodaj pfispě|i:
J' Vková, M. Jandová, {. Kodrik st., F. Chromovský.Ko|iášovi'|ng.M. Ha|ama'J. Najman,F. Navrátil,
V. Neufusová. R. Cechovská, Spárovi, Hejnovi, Jansovi, J. Novotný,J. PaŽout, K. Buková.

radaobce Vese|icc;
Veselickýzpravodajvydává redakční
JaroslavaBulířováa Věra Pďoutová.
Rudo|Í
Dufek.|ng.JoseÍDoškář,JošeÍPďóut' Marce|aŠaÍránková,
Zpravodajvycházi dvakát ročně.
náwhy,připomínky
a př|spěvkyadresova|i
Prosíme,abystepřípadné
Vese|icečp.8,29404 DolníBousov
na panlMarceluSafránkovou,
PŘÁNl Do NoVÉHoRoKU 20oo
a našimčtenářům:
radaZPRAVODAJEobceVEsELlcE přejevšemspoluobčanŮm
Redakčni
Hezkéchvi|kyharmonického
souzněniv roďnácha porozuměnÍ
mezipřáte|iv doběvánočni.
" Do pře|omového
novéhoroku2000 pevnézdraví,kďdodenni radosti z ma|ýchúspěchů.
přánía cílúa optimismusdo fi|štÍch
sp|něnívšech
dnů..
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H|asaonů táhne nad závěj|,

kdesv dá|cetišezaniká,
dnesvšechnystrunyV srdciznějí.
neb m|adostsejich doýká.
Jak stromjen pohneha|uzemi,
hnedstřásá |edné
Kišťá|y,
rampouchy
se střechvisÍk zemi
jak varhanvelképÍšťa|y'
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Zem jak by |i|iemizlaretla,

kamsníhpad,tamse zachytil;
Bůhúsměvv tvářích,v oknechsvět|a
av nebihvězdyrozsvitil.
A starépÍsněv dušiznějí
a s nimijdousnyjes|iček,
ko| h|avyméjak ve závěji
se ro|niček.
h|astratlcích
Můjdechzas tonev blahamofi'
radechsrdcemtáhnehluboce
a zvonyznějí'svěťahořÍ.
o vánoce!o vánoce!
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