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Slovo starosty
VáŽenÍ spoluobčané !

dovolte, abychVásseznámilněko|ikavětamis děním v našíobci, kde jsoutéměřstejné prob|émy, které setáhnou
jiŽ delěÍ dobu. S|ibované vyh|ášeni ochranných pásem vodn|ho zdroje pro Vese|ický vodovod, je v současné době v takové
fázi' kdy se opět čeká na podpisy v|astníků pozemků ve zmiňovaném pásmu.
Dne 27. října by|ivlastnici sezváni na obecni úřad' kde jim byl před|oŽen projek firny . Ochrana pozemnÍch vod 6.t.o.' na
vyh|ášenÍ ochranného pásma vodnÍho zdroje, v kterém jsou vrý pro Vese|ic|ý vodovod a přednesen odborný výk|ad
pracovnÍkem Íirmy Dr. Vence|idesem. byl zde přÍtomný i JUDr. Mejstřik. oba ýli připraveni odpovědět na případné
nejasnosti.

V současné době (pruní dekáda |istopadu) máme rozpracovanou pok|ádku zámkové d|ďby na hřbitoyě. která mě|a
být dokqnčena do konce měsÍce října, a|e bohuŽelfirma, která poHádku zajišťuje, así neodhad|a pracnoststavby.

Dále se opět zmín|m o stále oml|aném prob|ému, jakým je přístup některých občanů, jak m|stnlch tak chatařŮ a
cha|upářŮ, k lil<vidaci tuhých komunálnÍch odpadŮ. Do |istopadu |etošního roku si kupony, na které obecnl úřad přispívá
jednou třetinou zakoupÍlo pouze 23 místn|ch občanů a 8 cha|upářů sizakoupi|o pyt|e. Někteři občané, chatafi a chalupáfi
maj| pravděpodobně jiný názor na řešenítohoto prob|ému. KdyŽ Íirma COMPAG umoŽnila svoz nebezpečného odpadu
bezplatně, prostransfví před obecnÍm úřadem se zaplni|o téměř přes noc a anonymně užýden dopředu.

Také je mojÍpovinnostÍVás upozornit na b|íŽlď se 3í. prosinec í999, kdy hrozÍ nebezpečÍ se|hání někteých
počítačových systémŮ' Keré by i nám moh|y znepříjemnit os|avu vstupu do nového roku. Prob|émy mohou nastat zv|áště
v dodávce e|ektrického proudu, na němŽ je poměrně dost závis|ý chod našich domácností. jak pitná voda. tak vytápěnÍ
někteých domácnostÍ. Ne tuto moŽnost jsme by|i upozorněn a je třeba dbát zvýšené opatrnosť zv|áště při pouŽtÍ
ná hradnlho osvět|ení v domácnostech.

Do nového roku Vám jménem svým ijménem obecního zastuFitelstva chci popřát pevné zdravÍ, hodně štěstí'
spokojenosti, ŽivotnÍch a pracovních úspěchů. Na závěrVám přeji příjemné a radostné proŽtí nadcházejících Vánoc

Starosta obce Miroslav PaŽout

oznámení obecního úřadu Vese|ice

Firma COMPAG s.r.o., Mladá Bo|es|av stanovila i pro rok 2000 pop|at|o7 za oďvoz komuná|ního odpadu z obce Veselice

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

Cena jedné známky na rokje 500'. Kč.

VáŽeni čtenáři

Děkujeme Vám upř|mně za Vaše finanční příspěvlqy na nášVese|ický zpravodaj aza Vašeinformace i přspěvky do
spoleěenské kroniky.

Jsme ve|mi rádi, Že jeho obsah i úpravu oceňujete a je o něj značný zájem. Pro Vaši informaci wád|me, Že časopis
se tiskne ve í 60 uýtiscích. Z toho 60 výtisku je určeno pro oběany obce Veselice a í 00 kusů rozesí|áme bývalým občanům,
rodákům, přátelům naší obce i čtenářúm z obcí okolnÍch.

Zpravodaj vydáváme jiŽ osm toků a náklady na jeho tisk a poštovné hradÍme z Vašich finančnÍch příspěvků bez
finaněnl dotace obecního úřadu Vese|ice. Těší nás, Že náě ěasopisje ve|mi k|adně hodnocen, pro svoji obsahovou Úroveň i
Úpravu, orgány státní správy v okrese MÍadá Bo|es|av. Představitelé řady ve|kých obcÍ oceňují zejména to, Že tak malá obec
dokáŽe pravidelně dvakrát ročněvydávatv|astní Zpravodaj. Tenje i ve|hým pomocníkem starosty a obecnlhozastupÍte|stva.
Zabezpečuje potřebnou informovanostoběanůovykonané práci, p|ánech na přiětÍoMob|a celkovém děnívobcj imimoni.

'Věříme, že i do budoucna zůstanete našimi přÍznivci a budete nám pomáhat svými přÍspěvky a informacemi.
Všichnijistě víte, Že náHady na tisk stá|e narŮstaji a v příštlch |etech budeme muset překonávat i proHémy s financováním
Zpravodaje' Redakění rada se bude i nadále snďit, aby úroveň časopsu by|a nadá|e na dobté Úrovni. A douÍáme, Že i\ý
nás do budoucna budete podporovat.

Redakčnl rada Zpravodaje

Mladí vese|áci vyuŽívají ZPRAVODAJ

S ve||ým uspokojením jsme proěita|i uce|enou slohovou práci m|adých veseláků Fandy Jakubce a Pav|íka
Cid|iny' žáků sedmé třídy Dolnobousovské ško|y.JejÍ obsahová náp|ň i úprava jsou na ve|mi dobré úrovni.

Uko|em Žákťt ško|y by|ozpracorratslohovou práci natéma:
'Historie obcev niŽŽiji, kulturní památ|qy'v obcl a oko|ía ce|kovýŽivotoběanŮv minulosť asoučasnosti'
oba chlapci ee 6 tímto náročným úko|em vypořáda|i Úspěšně s vyuŽitim článku vese|ického zpravodaje z minulých

let. Jednotlivé statězpracova|ivezkrácenéÍorměa da|ojim tojistě hodně přemýšlenÍa Úsi|i.
Ve slohové práci popsa|i historji obce veselice od druhé po|oviny 13. sto|etí' kdy zde by|a tv]z a osada, aŽ po

současnost. Vysvěťi|i wnik názvu Vese|ice a popsali historické památky v obci a oko|í. (Zidovský hřbitov za|oŽený v 17,
sto|etÍ, sochu sv. Jana Nepomuckého z toku 1852, sochu sv. Panny Marie z roku 1893 a koste|Ík a osadu KříŽany, jejicM
roanal'iny se nacházejí v |ese KřiŽánek')

Ukázali na nejdůleŽitějšÍ udá|osti v Životě obce' Její osamostatnění' výstavbu si|nice z Domousnic na Bačálka a



Libáň, elektrifikaci obce. ranik JZD a da|ší.
Velmi pěkně popsali rozčleněnÍ obyvete| obce v 19. sto|etí. Jejich pracovnÍ zaměření i kulturní Život. (AhivnÍ

činnost Sboru dobrovo|ných hasičů, dvou divade|ních spo|ků i ranik a činnost fotba|ového k|ubu.) Zdůrazni|i, Že zde
v minu|ostiby|ydva mýny-jeden větmý a jeden vodní.

Uěite|é školy v Dolním Busově býijistě přehvapeni obsáh|ostí i úrovnízpracované s|ohové práce. oba Žáciza ni
oprávněně obdĚe|i písemnou pochva|u.

Nás moctěšÍ, Že ě|ánky uveřejněné ve Zpravodajiv minu|ých letech nezanikajía m|adí |idéz našíobce je nejen čtou
ale i vyuŽÍvají.

Redakce Zpravodaje

Vese|ičtí rychtáři a starostové /Prvníčástt:

V tomto článku Vás chcemě inÍormovat o tom, kdo řÍdi|Život obce Vese|ice od roku 187í' kdy se Vese|ice osamostatni|a
oddě|ením od Domousnic. Tito funkcionáři ov|ivňovali po řadu |et rozvoj a aktiviý v obci a zasahova|i tak bezprostředně do
života jejích obwate|. Přerlzetí funkce znamena|o pro nového starostu zvýšení osobní odpovědnosti. obětavosti, ěasové
zaneprázdnění' někdy a|etaké neporozuměnÍa nevděkobčanŮ.

1871 -? První rychtář.Václav Holan
PrvnÍm a pos|edním rychtářem obce Veselice bylVác|av Ho|an' majitel used|os|i čp. í (dnes chalupa Antošova).

By|o to tahdy největší vese|ické dvacetihekterové hospodářství(půllán). Vác|av Ho|an lykonával rychtářské pÉvo v obci
Vese|ice od roku 1871 a později Íaké v Domousnici a na Rabakově. By| vese|ickým rodákem. V tehdejšÍ době to by| ve|mi
moudrý a wdě|aný muŽ. Sta| se šiřite|em osvěý a práva v obci a širokém oko|Í. Kdy ukonči| svoji činnost jako rychtář nenÍ
známo.

í900.í9í2 První starosÍa.FrantišekPažout
Pod|e dochovaných zprávvykonáva| funkcí prvniho vo|eného starosty obceVeselícev |etech 1900 - 1912 František

PaŽout, rolníkz Vese|ice ěp' 3. Narodi| se na RousÍnovách u Ritonic. Jeho otec pro něho zakoupi|vese|ickou used|ost čp. 3
(nyní Koubovi). Pos|ednÍ |éta jeho funkčnÍho období v obci by|a poznamenána tím, Že zde wnikly dvě znesvářené skupiny,
jejicM spory narušova|yčinoraodou prácipro obec. To by|o důvodemjehorezignace vroce 1912.

19í2.í93E Druhý starosta.FrantišekMatoušek
V červnu 1912 by| starostou obce Vese|ice zvo|en František Matoušek; ro|ník z Vese|ice čp. 8. od nástupu do

funkce se zaměřil na urovnánÍ startých sporů a zvýšenÍzájmu občanů o prospěšnou pÉci pro obec. Jeho úsi|í a pí|e byly
korunovány úspěchem. Již v roce 19í3 se mu podaři|o prosadit vytrasování silnice z Domousnic na Bača|ka. Silnice se
stavěla po prvé světové vá|cev letech 1920 až 1923. V |etech 1924 ů1925 by| postaven mÍstníhřbitov. V roce í928 by|o za
jeho předsednictvÍ ustaveno e|eKriÍikačnÍ druŽstvo a V tomto roce provedena e|eKrifikace obce' Za jeho starostovánÍ se
rozvinu|a i bohatá ku|turní činnost v obci. Ve|mi aktivně pracoval Sbor dobrovolných hasiěŮ a dva ochotnické divade|ní
spo|ky. FrantišekMatoušeklrykonáva|velmiúspěšně činnoststarosty obcepo dobu26 |et, do roku 1938.

1938.í945 Třetístarosta.JosefRýd|
od srpna 1938 do května 1945 by|vese|ickým starostou JoseÍ Rýd|. rolníkveVeselici ěp. 47. Nastoupi| do funkce

starostyve ve|miobtÍŽné době' Došto k okupacinašízemě Íašisticlcým Německem.azřÍzeníproteKorátu Cecha a Morava v
roce .t939. V tomto obdobÍ by|o vydáváno mnoho nařízenÍ, omezenÍ azákazÚ, které áěŽova|yŽivot občanů, a Keré musi|
starosta zajistit. (Zavedení |Ístkových přÍdělů potravin, povinných předepsaných dodávek zernědě|sých a Živočišných
produktů, totá|nÍnasazenÍm|adých |idÍ na prácido Ríše a nazákopové práce atd')
Josef Rýd| mě| pro toto obtÍŽné obdobÍ ve|kou přednost v tom, Že dobře ov|ádal německý jazyk. Sta| se schopným
vyjednávačem obce na oberlandratu v JičÍně. Za dobu okupace nebylo zjištěno, Že by se zpronevěři| národnÍ cti. Důkazem
toho by|o. že v hyětnu 1 945 by| Revo|učním národním výborem pověřen funkcÍ předsedy MNV Veselice. Toto pověření by|o
potvzrno ivevo|báchvhrětnu 1946 jehozvo|ením předsedou MNV(na kandidátce KSC). J.P.

Druhá část bude uveřejněna v přÍštím Zpravodaji.

Zamyšlení nad kriminalitou mládďe

V pos|ednÍch |etech se krádeže a kriminalita sta|y součástíŽivota našÍ'spo|ečnosti. Ve Vese|icitéŽ doš|o k několika
krádeŽím, kde pachate|é nebyli bohuŽe|lypátráni. By|o to v|oupání do domku Jiravcových na Ma|é straně. Dá|e v|oupánÍ do
domu Brodsých u Zidovského hřbitova. vyloupenÍdvou chatv chatové osadě u lesa KříŽánek. v|oupánÍdo automobi|u ing.
Jiřího Dufka, zaparkovaného na dvorku čp' 41' ukradení 9 se|at v srpnu tohoto roku z vepřÍna Zemědě|ské a.s. Březno a
někoIika da|š|ch krádeŽí.

Lidé se ptajÍ, kde h|edat přÍěiny těchto jevů a z jakého prostředí pocházejí tito darebáci a z|oději. Příčinou této
protispo|ečenské činnostijsou rztahy jedinců kvlastnictvÍ, k práci, k občanům a ke spo|ečnostijako celku. Jde o tendence k
prospěchářstvÍ, neúctě k |idské osobnosti a k osobnÍmu v|astnicVÍ, znásobené nedostatky a potÍŽemi pR výstavbě
de mokratické spo|ečnosti u nás'

A|armujícíje skuteěnost, Že narůstá krimina|ita m|adisých. Pod|váme{i se do statistik; zjistíme, že stá|e více
pnbývá nez|etilých zlodějů a darebáků. Kde tady h|edat \znik protispo|eěenských vlastností u osob, které nedosáhly věku
patnácti |et a tedy nejsou trestně odpovědné? Vyjděme ze zkušenosti. ŽejiŽ v dětském věku dochází pro společnost k ne-
bezpečnému jednání a ke rzniku škod. U takového jednání ne|ze pominout skutečnost, Že většina těchto jednání vyp|ývá
z tak zvaných děts[ých dobrodružství předško|ního věku. Závďnější jednání a chovánÍ de|i|ťentního charakteru se
projevujeve ško|nÍmvěku: TěŽištětéto činnostije mezidesáým ď patnáctým rokemvěku. U většinytěchto dětí se všakjE
dřÍve objevova|a značná nepos|ušnos{ ub|iŽování vrstevnÍkům nebo m|adšÍm a s|abším dětem. Tyto dětské de|iký jsou ve
značné mře páchány ve skupině. v partě. U těchto dětí jde většinou o jejich výchovnou zanedbanost. Je třeba vědět,.Že se
děti delikventy nerodí, nýbrž se mravně narušenýmijedincizpravid|a stáVají v důs|edku nepřÍznivých Životních a zejména
pak ýchovných podmínek. Zák|adem je dobrá výchova zejména v rodině, ve které existují dobré rzájemné váahy. Cítí-li
dítě, Žeje majÍ rodiče rádia dostává se mu potřebné všestranné péče od narození, jeto nejlepšÍm předpok|adem, Že sez ně-
ho jako psychickyzdravého dítěte stanezdravýjedinec. Naopak, vycíti-|idltě nezájem rodičů. |hostejnost nejb|Žších. cít|-li
se odstrčené. chce tenlo stavzměnit. SnaŽí se na sebe upozornit, připoutat pozomost jiných, prosadit se. Ne lždy to ěinÍ



vhodným.způsobem a tak se dostává do rozporu se spo|ečnostÍ. Je mnoho da|ších činite|ů ov|ivňujícÍch výchovu dítěte
nacházejícího seve stádiu postupného přechoduživota, ov|ivňovaného rodinou, školou, ksamostatnémuŽivotu.

Předcházet příěinám vedoucím ke kriminalitě nez|etilých je nezastupitelnou Ú|ohou předevšÍm rodiny a ce|é
výchovné soustavy demokratického státu. Je neodiskutovate|nou skuteěnostÍ, Že správně vychované dětijsou budoucností
našeho národa.

J.D.

Soutěž hasiěských sborů v'Řitonicích

V tomto roce se soutěŽ hasičských sborů 22. okrsku uskutečnila dne í 9. června 1999 v obci Řitonice. Hasičský sbor Řitonice
ce|ou soutěž odpovědně pfipravil a organizova|. PoěasÍ soutěŽícÍm pH|o. SoutěŽí se zÚčastni|o osm hasiěských druŽstev
muŽů a dvě hasičská družsVaŽen.

Výs|edky soutěže druŽstev mužů:
Štafea: Útor:
čas čas

76,2 sec.
76 sec.
79,6 sec.
84,5 sec.
80,3 sec.
95 sec.
86,2 sec.
83,2 sec.

í. Řitonice 1
2. Rabakov
3. Sýšice
4. Veselice
5. Ledce
6. Řitgnice(padesátiIetÍ)
7. Ritonice2
8. Dornousnice

Výs|edky soutěže druŽstévŽen:

1' Řitonice
2. Veselice

97;4 sec.
94. 4 sec.

37 sec.
45 sec.
47 sec.
50 sec.
62sec.
56sec.
69 sec.
DishvaIifikováno

47sec.
61 sec.

Celkový
čas

1í 3, 2 sec.
12'l sec.
126,6 sec.
I 34, 5 sec.
í42, 3 sec.
151 sec.
155,2 sec.
Nedokončilo

144,4sec.
í55.4 sec.

Ve|mi k|adně musime ocenit to; Že hasiěský sbor Vese|ice lys|a| do okrskové soutěŽe družsVo mužŮ iŽen. V současných
podmÍnkách, kdyvětšina občanů našÍ obce dojÍŽdÍdozaměstnánído M|adó Boles|avi a jíných obcí, se ve|miobtÍŽně provádÍ
secvičovánÍ druŽstev. Proto oceňujeme umístění družstev muŽů na 4. mÍstě v soutěŽi a ve|mi dobý čas a prvnÍ mÍsto
druŽstvaženve štaÍetě.
Touto cestou děkujeme všem č|enům druŽstva muŽů a družsVažen za dobrou reprezentaci našÍobce.
pruŽstvomuŽů nastoupi|ove s|oženÍ: ve|ite|:FrantišekPaŽoutm|., č|enové: Miros|avPďout8t., MiroslvPažout ml., Radek
Safránek' Radek Jaku bec, Martin Kadeřábek, Marek BulÍř. VladimÍr Bu rda m|.
DruŽstvo ien nastoupi|o ve složení: ve|itel: úartina Kaaiřáutová, členové: Marceta šafránková. Jana Matoušková,
Pav|Ína Křížová, Věra Pďoutová. Jana Bucková, Petra Rych|ovská a Jarmila Bu|íÍová.

R .D

Stručné dějiny Srbska

Vtomto roce doš|o k bombardovánÍ území Srbska a jeho části Kosova stáý NATO. Většina občanŮ našÍ obce
s|edovala válečné dění na obrazovkách te|evizorů nebo pos|echem rozh|asu. TÍmto článkem Vám chceme dodatečně
osvět|it pohnuté dějinytohoto slovanského státu. kteý |eží na Ba|kánském poloostově.

UzemÍ Sóska bylo osíd|eno v šestém ď sedmém sto|etÍ S|ovanskými srbskými kmeny. V devátém sto|etí zde
wnika|y první státnÍ útvary záÚs|é na Bu|harské říši' později' v jedenáctém a dvanáctém sto|etí na Bpanci.,Sjednocení
srbských kmenů vrcho|i|o vdruhé po|ovině dvanáctého sto|etÍ. Tehdy byl ustaven jednotný srbský stát' který se stal od roku
1217 ká|ovsvÍm.

V roce 1389 by|o srbsko.bosenské vojsko porďeno Turky v bitvě na Kosově po|i v dnešnÍm Kosovu a Srbsko se
stalo po čýň sta|etí vazalem osmanské říše. Boj Srbů proti tureckému út|aku a Mdé persekuci vyvrcholi| v začátku
devatenáctého sto|etÍ vítězným povstánÍm. V jeho důs|edku byla nucena osmanská říše uznat samostatnost Srbska. V |e-
tech 1830 ď 31 by|o Srbsko prohlášeno autonomním knÍŽectvÍmv Émciosmanské řÍše. PovítězstvÍ Ruska v ruskoturecké
válcev|étech 1877 až78seSĎsko sta|osuverennímkníjŽectvÍma od roku 1882krá|ovstvím.

Balkánská vá|ka v letech 1912 ď 1913 by|a vyvolána úsi|ím ba|kánských národů o koneěnou |ikvidacitureckého
panstvÍ v Evropě a o nové Územní rozdě|enÍ na Balkánském po|oostrově. Vznik|zde nový stát A|bánie a k Srbsku byly
pfipojeny části Bu|harského územía Makedonie. Srbskoznďně rozšíňlo své území a prestiž mezijihos|ovanskými národy.

Po atentátu v Sarajevu na následnÍka rakouského trůnu vypovědě|o Rakousko.Uhersko dne 28.7.1914 Srbsku
vá|ku. Tím v roce 1 914 zača|a první světová vá|ka' během která by|o Srbsko okupováno rakousko-uherskými a-bu|harskými
vojsky' Po ukončenÍ pruní světové vá|kyv roce 1918 doš|o kosvobozenÍ Srbska a jeho sjednocenÍsé S|ovinci, Cernohorci a
Chorváý. Srbsko se stalo jádrem Jugos|ávského krá|ovstvÍ.

Po obsazenÍ Jugoa|ávie nacisticlcým Německem v roce 1941 by|y částijugoslávského územl okupovány téŽ
Íašistickým Bu|harskem a Maďarskem. Srbsko se v |etech ,|941 až 45 sta|o h|avním ohniskem protifašistického boje za
národníosvobození. Po ukoněenídruhé světové válkyv roce í945 doš|o keraniku Federativní repub|ikyJugos|ávie.

J.D..



Vánoění zamyšlení

Konec dvacátého stotetí k|epe na dveře. VánočnÍ čas rozsvěcuje ve většině domů a chalup z|até svět|o svíček na
vánoěních stromcÍch a jiskřivý ohňostroj prskavek. Ne všichni a ne všude sije však budou mocizapálit a to zejména n6 taÍn.
kde se projevi|a žive|ná nebo vá|eěná katastrofa.

Co jen bylo vá|ečných konfliktů Vtomto sto|etÍ' co jen obětí'na |idských Životech sivyŽáda|y obě světové vá|ky. A
jako by toho nebylo dost iv pos|ednÍch měsícÍch druhého tisíci|etÍ se v Evropě opětve vá|ce zabíje|i |idé. Ano, mám na mys|i
ozbrojený boj a snahy A|bánců o osamostatněnÍ Kosova, souěásti svrchovaného srbského státu v rámci repub|iky
Jugos|ávie. Dny a ýdny bombardovánÍ srbského uzemÍ, etnické čistky a hrornadný odchod tisíců kosovských Albánců a
Srbů za hranice Kosova. Vypálené domy a nesmímé utrpení. a|e i pomoc řady států Včetně Ceské republiky, to všechno
máme ještě v Živé paměti'

Proto v tento krásný vánočnÍ čas, kdy k|id a mir sestupuje mezi nás, si přejme, aby zrŮdné zabijenÍ člověka
č|ověkem by|o na dlouhou dobu pos|edním svého druhu nejen v Evropě. Nechl'je tímto přáním nap|něn nejen sváteční čas,
a|e i kďdý další den třetího tisíci|etÍ.

J.D.

Semtínská |ípa zasaŽena bleskem

Snad kďdý občan Vese|ice a oko|nÍch obcízná Semtínskou |Ípu' Tenlo nádherný, státem chráněný, památný
strom je symbolem našÍ státnosti. Lípa by|a zasa:Zena jeden ki|ometr od hradu Kosti u dvora Semtiny V roce 1728, ke
zvidite|něnÍ sochy sv. Jana Nepomuckého. Za271letvyrost|a, zesíli|a a dosáhla úďy hodných rozměrů. (Výška: 35 metrů,
šÍřka koruny: 35 metrů, obvod kmene 130 cm nad zemÍ: 760 centimetrů.

Kďdýturisa, kteý navštÍvínáš.národnÍparkČeský ráj se sobdMemzastaví u Semtínské lípy' Tavévodíz-dejšímu
kraji a je vidite|ná aŽz Krkonoš. Je od ní krásný rozhled na Do|nobousovsko, Humprech{ Tros|y. Vyskeř a oktaje Ceského
raje.

V roce 1989 se pod náporemvětru SemtÍnská |ípave své koruně rozlomi|a' V |etních měslcích |etošnÍho roku jsme
se smutkem v srdcizaznamenalizprávu, Že do SemtÍnské lípy udeři| b|esk. Jej| koruna znaěně utrpěla poŽárem a zrnenši|a
se o jednu čtvrtinu. Kmen iseřezanévětve koruny by|y šetmě ošetřeny a poškozeníjezastřešeno.

Věřme, Že se SemtÍnská |Ípa zotavl,ještě po dlouhá |éta bude okrasou našeho kr'aje a budou ji oMMovat dalšÍ
generpce.

R.D.

U obce spad|o u|tralehké letad|o

V pátek 1. října 1999 v 17 hodin 30 minut byli někteří obyvatelé naší obce svědky napínavé udá|osti' 'od obce
Bačá|ky směrem na Vese|ici a M|adou Bo|es|av |etělo u|tra|ehké |etadlo. Nad Vese|icÍ mu náh|e přestal pracovat motoÍ a
|etadlo se sta|o neovladate|ným. Pilot se rozhodl pro nouzové přistánÍ. Nad středem obce otočil letoun a přistá| na
posečeném, nezoraném poliza vese|iclcým hřbitovem.

BohuŽe| nerovnost terénu, pravděpodobně koleje od kombajnů, způsobily přetočenl stroje doprava. Po sto
metrech letad|o narazi|o do stromů u si|nice Veselice.Baěálky a doš|o kjeho havárii. oba piloti mě|ive|ké štěstí, utrpě|i pouze
lehká poranění. R.D.

Spo|ečenská kronika:

45let
30let
25let
25let
20let

itd
"NÍ í e,/
G}},Ú

Dne í8' čgrvna 1999 os|avi|a své 70. narozeniny paní Marie PELcoVÁ, rozená ŠÍeovÁ
- yese|ická rodačka nyní byd|Ící v Kadani.

Do da|šÍch |et všechno nej|epší, hodně zdraví a životnÍ radosti
přejÍ dcery Liběna Šmejka|óvá a |vana Šedivá se wýmirodinami.

V měsícízáří os|avi|a v obci Chřibská, v rodínném kruhu,za doprovodu kapeý
své 'pětaosrndesáté narozeniny' paní Anička BRoDsl(A' veselická rodačka.

Dodateěně gratuluje rodina PaŽoutova

t'*ffk,-i P*fik.i i'**kd h*ffk,-":(9 ) ýc".Fv ( o l' ) r4r ""\ ( o (9 ) r'G "bv í o (9 ) ý* ".\ {' o|
%s\ Gr)s'Ú<-! GDtItI2<3! GĎš,Ezs! .!}}\Y'

Výročí narození:

17. 11. .t999 Zdenka OUDRN|OKÁ
26. 9. .|999 Martin l(ADEŘÁsex
21. 8. 1999 Mi|an RÝDL
14. 11. .|999 Marek BULíŘ
21. 9. 1999 JiřÍ KoDR|K
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Zemře|i:

Dne 12. srpna 1999 zemřel ve věku 75 le1 pan Miloslav RÝDL. z Vese|ice čp. 47.

V měs|ci říjnu 1999 zemře| ve věku 80 |et pan Josef CHRoMoVsKý,
odborný učitel v důchodu, vese|ický rodák ŽijlcÍ v Jiělně'

Byl a ktivn í m dopisovate| e m Veseli ckého zpravodaje.

V měsíci říjnu .|999 zemřela ve věku 77 |etpani Jarmila VLKOVÁ, rozená KRUPKOVÁ
z BačáleK vese|ická rodaěka.
Česr latcn PAÍV|ATcE !!!

Vzpomínka:

Dne 14. řÍjna 1999 jsme si připomně|i 25. výroči úmrtí našeho tatínka
pana Vi|éma BUKA' z Vese|ice čp. 59.

Vděěně vzpomínaji: Karo|Ína Buková, manže|ka, syn Zdeněk s rodinou a ostatnÍ přÍbuznt.
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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.

Veselický zpravodaj vydává redakční rada obce Vese|icc;
Rudo|Í Dufek. |ng. JoseÍ Doškář, JošeÍ Pďóut' Marce|a ŠaÍránková, Jaroslava Bulířová a Věra Pďoutová.

Zpravodaj vycházi dvakát ročně.
Prosíme, abyste případné náwhy, připomínky a př|spěvky adresova|i
na panl Marcelu Safránkovou, Vese|ice čp.8,294 04 Dolní Bousov
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H|as aonů táhne nad závěj|, Zem jak by |i|iemi zlaretla, 7

PŘÁNl Do NoVÉHo RoKU 20oo

Redakčni rada ZPRAVODAJE obce VEsELlcE přeje všem spoluobčanŮm a našim čtenářům:

" Hezké chvi|ky harmonického souzněni v roďnách a porozuměnÍ mezi přáte|i v době vánočni.
Do pře|omového nového roku 2000 pevné zdraví, kďdodenni radost i z ma|ých úspěchů.

sp|něnívšech přání a cílú a optimismus do fi|štÍch dnů..

kdes v dá|ce tiše zaniká, kam sníh pad, tam se zachytil;
dnes všechny struny V srdci znějí. Bůh úsměv v tvářích, v oknech svět|a
neb m|adostse jich doýká. av nebihvězdy rozsvitil. .g|",

Jak strom jen pohne ha|uzemi, A staré pÍsně v duši znějí ffi
hned střásá |edné Kišťá|y, a s nimijdou sny jes|iček, . I
rampouchy se střech visÍ k zemi ko| h|avy mé jak ve závěji
jak varhan velké pÍšťa|y' h|as tratlcích se ro|niček.

Můj dech zas tone v blaha mofi' . l -
radech srdcem táhne hluboce #
a zvony znějí' svěťa hořÍ .
o vánoce! o vánoce!


