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Slovo starosty

VáŽeni spo|uobčané !

Dovo|te' mi, abych Vás seznámi| s da|šimi kroky provedenými v přípravách na stavbu vodovodu a o dění v naší
obci.

Dne 25. Iedna 2000 by|a vydána stavební povo|ení na stavbu čerpací stanice, vodojemu a příjezdové komunikace
kvrtům se zdroji vody. Výběr stavite|e vodovodu obce Vese|ice by| řešen íormou soutěŽe o tuto veřejnou zakázku.
Dne 31. 1. 2000 by|o vybráno do soutěŽe pět stavebních Íirem: Aquamont M|adá Bo|es|av ( Stavitelství K|ouček Kosmo-
nosy), Stavební Íirma Jan Kupec a synové Děčín, František Zikunda Turnov, Svoboda Do|ní Bousov a Stavoky Kosice.
Uvedené firmy mě|y k dispozici projektovou dokumentaci, kterou odevzda|y dne 6. března 2000 spo|ečně s cenovou
nabídkou.

Dne 13. bÍezna 2000 zaseda|a komise pro vyhodnocení soutěŽe. S|oŽení komise by|o nás|edující: pánové
František Bucek' ing. František Honc, M. KaÍluk, M' Kadeřábek a paníA. Kubelková' Na základě Zprávy uvedené hodnotící
komise, po vyhodnocení pro veřejnou obchodní soutěŽ, by|a vybrána firma Jan Kupec a synové Děčín. Tato Íirma nej|épe
sp|ňuje kriteria veřejné obchodní soutěŽe na vodovod obce Vese|ice. Firma předloŽi|a harmonogram p|nění prací: začátek
stavby 1. července 2000 a ukončení prací 30. května 2001. Cenová nabídka této firmy je 4 mil. 816 000 Kč. Tato částka bude
částečně hrazena z dotací Ministerstva zemědě|sfuí a částečně z účtu obecního úřadu Vese|ice.

Tímto Vás, váŽení spo|uobčané, chci seznámit s tím, Že postupně budou v naší obci prováděny výkopové práce.
Věřím ve Vaše pbchopení. Stavba obecnÍho vodovodu je da|ším krokem, kteým se naše ma|á obec na okraji okresu značně
zmodernizuje. Připojením domácností na vodovod se Váš rodinný domek zhodnotí. H|avně vŠak budete mÍt k uŽívání
zdravou nezávadnou pitnou vodu, bez Škod|ivých |átek (dusičnanŮ). obecní úřad bude jednot|ivým majite|úm domů
nápomocnýv projektovánívodovodních připojek(přizajiŠtění projektových dokumentací astavebnÍch povo|ení).

Totoje podstatná částdění v naší obci a úsi|í obecnÍho úřadu.
Závěrem Vám přeji přijemné proŽití dovo|ených v krásných letních dnech p|ných s|unce.

Starosta obce Veselice
Miroslav PaŽout

Předsedové a tajemníci obce Vese|ice

Druhá část od roku 1 945 do roku 1 955

V pová|ečném Československu vznik|y Národní výbory. By|y dus|edkem revo|učního procesu v průběhu ||. světové
války, jehoŽ mi|nÍky by|y: Mnichov' okupace CSR, Heydrichiáda, Slovenské národní povstánÍ, Košichý v|ádní program,
Květnové povstáníčeského Iidu, osvobozeníČeskoslovenska sovětskou armádou a spojeneckyimi armádami.

Národní výbory jsou zakotveny v obou prvních poválečných ústavách. RozŠíření pravomocí Národních výborů
ved|o i k rozšíření účasti občanu na správě obce. to se projevilo i přizÍízeni a obsazenÍíunkcí MNV a jednot|ivých komisí.

í945 -  1949:
Předseda MNV. Josef Rýd| (čp.a7 )
V prvních pová|ečných vo|bách by| předsedou MNV Vese|ice zvolen Joseí Rýd|(kandidátka KSČ), býVa|ý starosta

obce. TÍm by| ve Vese|ici zajiŠtěn plynulý přechod řÍzení obecních zá|eŽitostí z obecního úřadu na Místní národní výbor.
V prvních pová|ečných |étech muse| vese|icloj' MNV řešit řadu pa|čivých prob|émú: pokusit se odstranit škody zpúsobené
německými okupaný. (Nahradit ukradený obecní zvonek a měděné vedení veřejného e|ektrického osvět|ení). H|avně však
zajisťt plnění dodávek zemědě|ských produktu k zabezpečení zásobování po vá|ce vyh|adovělých měst. To neby| snadný
Úko|, nebot'z Vese|ice v roce 1945-46 odeš|o do pohraničí 35 občanů, takŽe někteří hospodáři mě|i nedostatek pracovních
si| a sk|izňové prácezv|áda|i s obtíŽemi.

1948:. -vybudována obecnístudna u hřbitova
- provedena částečná parce|ace domousnického statku. Šest vese|ických ma|orolníků zÍskalo
na Černavě pudu (ce|kem 3 ha).

1949.í953:
Předseda MNV- FrantišekJakubec ml. (čp.a8).
Do veřejných funkcí v obci Vese|ice nastupuje m|adá generace. P|na nadšení a e|ánu se pouŠtí do práce spo|ečně

se zkuŠenějŠími staršími. Daří se vytvořit partu občanu ochotných při|oŽit ruku k dí|u a započitse zve|ebovánÍm obce..1949: .vhost inc ipanaFrant iškaRýd|azíízendětskýútu|ek (Vdoběsk| izňovýchpracímě|yzemědě|skérodiny
zabezpečenou péči o své děti. )
- započato s obnovenÍm vedení veřejného osvět|enÍ
- v hostino. pana FrantiškaRýd|azíízena veřejná te|efonní stanice
-zahájeny práce na zmírněnÍ spádu a rozŠíření obecní cesý ' Na průhoně'

1950: - dokončeno veřejné osvět|ení a rozŠířeno na da|ší od|eh|á místa v obci
- pokračují práce na rekonstrukci obecnÍ cesty,, Na pruhoně.
- započato s výsadbou lesa na obecních pozemcích ,, Hladomře.

1 951. - provedeno rozŠÍření prostranství návse (Pozemek by| zÍskán odstátního statku.)
- v měsíci říjnu by| zahájen provoz pravide|né autobusové |inky Libáň - M|adá Bo|es|av
- dětský útu|ek byl přemístěn do budovy státního statku a vybaven novým zařízením

1952: -9.srpnazaloŽenvýborŽen
- 30.  srpna za|oŽeno JZD

í953:
Předseda MNV - Jaroslav PeIc
FrantiŠek Jakubec by| zvo|en předsedou JZD a uvo|něn zÍunkce předsedy MNV
1953: - v domě č'43bv|azíizena Úřadovna MNV Vese|ice.

J . P



Pro pamět ' ! ! l

V po|ovině záři ,1999 probíha|o vzpomínkové zasedáni v PraŽské synagoze za přítomnosti presidenta republiky
Václava Hav|a. Zasedáni by|o uspořádáno na počest umučených osmdesáti tisíc čestqich Židovských obyvate| v na-
cistichých německých koncentračni ch táborech.

Takéz Vese|ice byl po zruŠení Českos|ovenské repub|iky dne ,|3. března 1939 po jejím obsazenÍ nacistickými
vojsky a zřizeni Protektorátu Čechy a Morava odv|eČen do sběrného tábora v Terezině vese|icky obČan a obchodník pan
JoseÍ Vais. By| stár 85 |et a zemíel ještě před odsunem do vyh|azovacího tábora osvětim - Birkenau. Domek čp. 17, ve
kterém byd|liI by| později zbourán.

Koncentrační tábor v osvětimi . Birkenau by| jednim z nejhorších. By| vybaven plynovými komorami v nicM by|y
zabiý p|ynem Cyk|on B téměř 4 mi|iony |idí, především Židú a na 700 tisíc dětí. oběti by|y spá|eny v krematoriu. L|kvidace
Židovshých obyvate| by|a nacisý prováděna na základě protiŽidovských zákonů inspirovaných Ado|fem Hit|erem v jeho
knize" Mein Kamť,, která se doslova sta|a bib|ínacistického Německa. KŽidovské otázce v této knize Hit|er mimo jiné píŠe:

. ,,Ziaie a zůstává věčným parazitem, přiŽivnikem, kteý se jako škod|ivý baci| stále vice rozšiřuje, najde.|i příznivou
půdu. Učinek jeho existence je vŠakstejný jako u cizopasníků; kde se objeví, odumírá po kratším či delŠím čase národ, Keý
m u poskyť pohosti nství..,

Tyto hrozivé stíny minu|osti se v současné době nevyhýbajÍ ani nám. Především by nás měly znepokojovat různé
bojůvky m|adých skinheadů. 

.Tl 
hanobíŽidovské hřbitovy a jiné budovy hákovými kříŽi a provo|ávají na znamení odporu prott

všem své Hei| Hit|er. Přitom nikdo z těch ch|apcŮ nemá představu o tom, kdo Hit|er doopravdy by|. TÍm méně si uvědomujÍ, Že
nikdo z nich by se uŽ neby| narodil nebo přinejmenším by neŽi| v této zemi jako syn českých rodičů' kdyby nacistické
Německo vyhrá|o ve druhé světové vá|ce. Je třeba h|uboce se zamys|it nad tímto stavem části naší m|ádeŽe, a kde je to
moŽné, činitnápravu J .D

Životní příběh štechtičny MaÉy z Vese|ice

Dokumený okresnÍho archivu v Mladé Bo|es|avi o historii M|adé Bo|es|avi z 15. sto|etí odkýají doslova
pohádkový, ale pravdivý příběh o Životě š|echtičny Marýz Vese|ice.

Do krásné divky Marý z Vese|ice se zami|ova| nejm|adší syn majitele Bo|es|avského panstvíAdamKra)Ířz Krajku a
v roce 1569 se s ní oŽeni|' Rod Krajíře zKrajku vlastni| M|adou Bo|es|av a ce|é pansfui téměř sto |et. Krajířovi by|i hor|ivými
přívŽenci Jednoý bratrské aza jejich púsobení se M|adá Boles|av stala druhou největŠí baštou učení Jednoý bratrské
v království Ceském'

V roce 1577 po smrti svého otce a později svých tří bratrů se Adam Krajiř spolu se svými m|aÓými sestrami
Markétou a Barborou sta|jediným vlastníkem majetku rodu Krajířú zKrajku. Toto rodové panstvízačína|o osadami Lítkovice,
obrubce, Bechov, Skyšice, Dolánky a zahrnova|ao převáŽnou část mIadobo|es|avského okresu, hrad i město M|adá
Bo|eslav a tvz Kosmonosy. Š|echticAdam Krajířsi vymoh| u cÍsaře Rudo|ía ||. písemné svo|ení, Že můŽe se svým zděděným
majetkem svobodně nakládat, případně jej prodat nebo odkázat. Svoji m|adou a púvabnou Ženu Martu z Vese|ice ve|ice
mi|ova|. !ýbudova| pro ni v roce 1571novou zděnou blz (zámek Kosmonosy). Zde spo|u aŽ do své smrti byd|i|i a paní Marta
si toto nové sídlo ve|mi ob|íbiIa'

Adam Krajíř z Krajku by| staršÍ a chtě| svoji mladou Ženu zabezpečit. V roce 1583 nechal sepsat závět.' V ní své
Ženě poruči| jménem a na místě věna ves Kosmonosy s tvrzí a pop|uŽním dvorem, fuz Stakory se dvorem a vsí, dá|e ves
Lítkovice a7500 kop groŠů česktých (,1 kopa =60 kusů)' obě jeho sestry' Markéta a Barbora, toto pořízení proh|ásilyza
nesprávnéa nep|atné. Paní MartaZVese|ice protodědickévěno odmít|a. PanaAdama Krajíře jejich jednánívelmi pobouřilo.
V roce ,l584 dne 6. prosince učiniI na furzi Kosmonosy nové pořízení. (Citujizápis kronikářú): Urozené paní Martěz Veselice,
manŽe|ce své nejmilejŠí pro její dobré a šlechetné chování poručuji za věno a nad věno, aby se sta|a jedinou drŽite|kou
majetku rodu Krajířů z Krajku. NavícjÍ jako věno dávám 2500 kop grošů českých a téŽ všechny klenoty, hotové peníze,
veškeré zařízení, vozy, povozy a 1f2 dobytka a 112 obi|i ze dvora Podhradského.
Na své sestry Markétu a Barboru v závěti pamatova| ve|mi má|o. Zemře| v roce 1588 na furzi v Kosmonosích a je pohřben
v koste|e sv. Havla. Vdova, urozená paní Marta z Vese|ice, se stala jedinou dědičkou obrovského majetku rodu Krajířú a

jednou z nejbohatších Žen v krá|ovství Českém. obě sestry Adama Krajiře s touto závěti vys|ovily nesouh|as a prohlásily se
za jediné právoplatné dědičky. Tvrz Kosmonosy uzamkly a vykázaly vdovu Martu z Vese|ice na tvz Stakory aŽáda|y, aby jim
navráti|a veŠkeré zděděné k|enoty, hotové peníze a da|ší zaÍízení. odvo|a|y se ke krá|ovskému soudu do Prahy. Spor řeši|
nejvyššísudÍ krá|ovství Ceského, pan Jiří staršíz Lobkovic a Mě|nÍka. Byt to muŽ ve|mi chytý' a|e chamťvý. Vycítil ' Že by se
moh| snadnozmocni tve lkéhobohatství.  Př ih|ás i |  sejakopříbuznýpaní Maf izVese| ice,  pozva| j i  dosvéhosíd|avPrazea
zabezpeči| jí zde vhodné ubytování. slÍbi| jí veškerou podporu v jejím soudním sporu. Postupně ji ob|oudi| l ichotkami a
s|ibem manŽe|ství. Ta mu plně věřiIa a v pruběhu soudniho řízenÍ veŠkeré své jměnÍ a majetek převed|a písemně na "svéhoochránce a dobrodince pa na Jiří ho sta ršího z Lobkovic a na Mě|níce'..

V průběhu soudního řizení nejvyšší sudí a hofmistr krá|ovství Českého pan Jiř i starši z Lobkovic a Mě|nika nabidl
šlechťčnám Markétě a Barboře Krajířovým 50 tisíc kop grošů českých a 1Í2zaÍízenÍ a k|enotů rodu KrajÍřů z dědického
podí|u paní Maý z Vese|ice, pokud se svých majetkových nároků po svém bratru Adamovi Krajířovi vzdají. obě pod
hrubým nát|akem soudních úředníků 25. 8' 1588 vyslovi|y souhlas s navrhovaným řešením' Vdova, urozená paní Marta
z Vese|ice, 3. září 1588 v Praze v domě svého nastávajícího manŽe|a za záhadných oko|ností zemře|a. (Pod|e zápisů kro.
nikářú by|a otrávena). Je pohřbena v M|adé Boles|avi v kostele sv. Hav|a. Cínové vÍko jejÍ rakve je uloŽeno v Mla.
dobo|esIavském muzeu.

o rok později dne 12. září 1589 přije| nejvyŠšísudí a hofmistr krá|ovství Českého, pan JiřÍstaršíz Lobkovic a
Mělníka' s krajskými hejtmany do M|adé Bo|es|avi a zde píevza| do v|astnicWí celé Bo|es|avské panství. Konše|é města a
rychtáři menŠích měst a vsí mu zde s|íbi|i věrnost a pos|uŠnost. Ale ani pan Jiří starŠí z Lobkovic a na Mě|níce se z tohoto
obrovského bohatství d|ouho netěŠil. V roce 1594 by| obŽa|ován ze spiknutí proti císaři a by| obviněn z ve|ezrady. Při
soudním procesu bylo mu od krá|ovslol'ch soudcu a rádců připomenuto a ktíŽi připočteno' jahým nekalým zpusobem v roce
1588 naby| panství Bo|es|avské, Že pÍi|áka| do svého síd|a v Praze vdovu po Adamu Krajířovi, urozenou paní Martu z Ve-
se|ice. A s|iby manŽe|ství a příbuzenskými svazky ji ob|oudi|, ikdyŽ ji dříve vůbec nezna|. PanÍ š|echtičny Markétu a Barboru



Krajířovny, Že terorem a násil im o dědictví po bratÍovi připravi| a poruši| práva zemská, s vyuŽitím něKenich zemských
ÚředníkŮ' Prove|ezradu by| odsouzen kdoŽivotnimu Ža|áíia keztrátěvšechstatkŮ.

Sestry AdamaKrajiÍe se po ukončeni soudniho sporu v roce 1589 uchý|i|y na zámek Bechyně, kam je pozva|
Š|echtic Petr Vok z RoŽmberka. Vza|y si k sobě i některé věrné poddané ze vsi Da|ovic, Luštěnic, Bezna a Bukovna. V Be-
chyni se obě Š|echtičny bzy provdaly. Markéta za Kar|a Svihovskéhoz Rýzmberka a BarborazaKar|azeŽerotína.

Poznámka: Přizpracování tohoto článku bylo vyuŽito materiálŮ okresního archivu M|adá Boleslav a čerpáno z kni-
hy historika Františka Beneše ,,Paměti města Mladé Boleslavi"' Citace ze závěti pana Adama KrajÍře z Krajku a
soudního procesu s panem Jiřím starším z Lobkovic a na Mělníce jsou doslovné dle zápisŮ kronikářŮ.

R.D

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti

I v tomto roce uspořádal SPOZ ve vese|ské hospŮdce řadu kulturních akcí. Dne 5' prosince 1999 to by|a tradičnÍ
miku|ášská nadí|ka pro děti. Všechny děti netrpě|ivě vyh|íŽe|y Miku|áše s čertem. KdyŽ se však čert objevi|' opět některé
z dětívy|eka|. Strach z čerta však brzy vystřída|a radostz rozdaných dárkových ba|Íčků od Mikuláše.

Děti se ve|mi dobře bavily při různých hrách a soutěŽích, roz'áÍené a št'astné odcháze|y domů. Jistě se jim ten
večer krásně usínaIo.

. Dne 11 'března 2000 uspořáda| SPoZ dětshý maškarní karneva|. Vese|ská hospůdka sezap|ni|a prínceznami,
šašky, čarodějia da|šími pohádkovými bytostmi, v Keré se děti v tomto odpo|edni proměni|y' VŠechny se účastni|y při-
pravených her a soutěŽí, a vŽdy na ně čeka|a sladká odměna. Za doprovodu pěkné hudby skotači|y děti ce|é
odpo|edne.Bohatá tombo|a jistě kaŽdé dÍtě hodně potěŠila. Vybrat nejhezčí masku neby|o jednoduché, nebot'všechny byly
hezké. Děkujeme maminkám a babičkám, které dětitak krásně vystroji ly'

Dne 15' dubna 2000 zorganizova| SPOZ setkáníjubi|antů obce Vese|ice, Keří v letošním roce os|aví svá Životní
výročí. Setkání zaháji|a ve vese|ské hospůdce hudba v podání Soňi Boučkové.

Jubi|aný i přáte|e přivíta| starosta obce Miros|av PaŽout. Spolu se SPoZ popřá| naŠím spo|uobčanům pevné zdraví
a rodinnou pohodu do da|ších |et. Po předánídárkového ba|íčku a kytičky nás|edovalo ma|é pohoštění.

Zatoto pohoŠtěníchce SPoZ poděkovatzejména paním. KříŽové, Runčíkové, Bulířové a panu Bohus|avovi.
Ce|á akce sevydařila a naši os|avencijistě odcháeli potěŠeni domů.

SPoZ děkuje touto cestou všem, Keří se na přípravách a uskutečnění těchto akcí podi|eli. obecnimu úřadu
Vese|ice za peněŽitou pomoc. Všem občanům, kteřÍ přispěli s|adkostmi do dárkouich ba|íčků a do tombo|y. Panu
Borovičkovi za jižní ovoce, panu Bohus|avovi za upečenÍ vynikajících dortů, manŽe|ům Buckovým za Vzornou obs|uhu i
přípravu sálu'

S|ečněSoně BoučkovézBechovazahez|o1 hudební doprovod,dětemzapřednesení básničekanašímobčanům
za je1ich Účast na těchto akcích.

ZaSP)Z: Jarm|la Buliřová a Věra PaŽoutová

Křestní jména používaná rodiči v našem státě Ve 20. sto|eti

Jaké jméno dáme našemu narozenému dítěti?
Tuto otázku si navzájem dávají mladí manŽe|é, kdyŽ očekávajÍ narození nového č|ena své rodiny. Výběr křestního

jména je zá|eŽitost odpovědná' VŽdyt' toto jméno bude syna nebo dceru provázet po celý Život. Vo|ba jména je často
ovlivňována rodinnými zvyk|ostmi nebo módnÍmivlnami v určité době. Jsou vytvářeny ce|ospolečenským děním, nebo jsou
vyuŽívána jména známých a ob|íbených osob z politického' ku|turního a společenského Života.

Naše čtenáře bude jistě za]ímat,jaká křestní jména by|a rodiči v ce|ém dvacátém sto|etí v Čechách a na Moravě
vo|ena nejčastěji ' Nejrozšířenějšími jmény u ch|apců byla jména: Josef, Jiří, Jaros|av, Jan, Miros|av, Petr, Pavel, Mi|an'
Martin a Vác|av.
U děvčat by|a nejvíce pouŽÍvána jména: Marie, Anna, Jana, Eva, He|ena, Věra, Hana, A|ena,Zuzana a Lenka.

V současné době jsou rodiči v Ceské republÍce vo|ena u ch|apcÚ jména; Jan' Tomáš, Martin, Jakub, David, Daníe|,
LukáŠ. Petr .  J i řía Michae| '
U dívek jsou v současnosti nejčastě.1i uŽívána jména: Tereza, Kateřina, Veronika, Barbora, Lucie' Michaela, Krysýna,
Niko|a,  Anna a Adéla.

Jakéjméno |ze dítětidáta jaké ne?
Pod|e našich zákonných směrnic |ze zvo|it pro zápis do matriky jakéko|iv existující jméno, tedy i takové, Keré není

uvedeno v kalendáři. Jméno však musí býti uvedeno vjehozák|adní, spisové podobě. Týká seto nejenjmen českých nebo
u nás zdomácně|ých, aIe ijmen méně obvyk|ých a cizojazyčných.

U všech jmen nelze pod|e nynějších zákonných směrnic pouŽÍvat zdrobnělin jmen (např.: Zdenička' Tomášek,
Jakoubek atd). Nelze rovněŽ uŽÍvat jmen zdomácně|ých (např.: He|a,Zuzka, Jára, Pét'a a da|ší). RovněŽ není povo|eno
zapsatdo'matrilry chlapcijméno Ženské a naopak. 7?kázáno je jako křestníjména pouŽÍvat názvy věcí, dnů a pod.

C|ánek by|zpracován s vyuŽitim údajů CSU z |edna 2000. R.D.



Po veselských cestách z dob našeho m|ádí

Přírodni č|eněni ma|é, a|e roz|eh|é obce Vese|ice si vymínilo vznik různých cest, cestiček, pěŠin' lávek, mostků,
mezí a buhví čeho všeho, co spojova|o jednot|ivá místa a used|osti v obci. K|ikati se rovinou, z kopce do kopce, přes potok,
navazuji jedna na druhou a kaŽdá směřuje kesvému cí|i.

Tak třeba cesta po návsi. Pod Síbovou lípou odboču je na hráz a míří rovnou do Bu|ířových vrat (dřÍve Jansových).
No vidíte! Stále se tu říká ,,na hrázi", ale khréni přece patří rybník' A ten tu by|. Dočka| se změny v padesáých letech. Byl
maličhý, ma|ebně jej |emova|y košaté vrby avzadu, v mě|čině, která byla zap|avována jarní vodou, stá|y dva mohutné topoly'
Kohosi tenkrát napad|o zříditv tomto místě park. Jak p|ynu| čas, nezůsta|o nic ani z rybníka, Keý by|zasypán, ani z parku'

Z cesý po hrázi, pěŠinou mezi p|otem a rybníkem Vpravo se odbočilo k Vaisovům do ma|é used|osti s krámkem se
smíšeným zboŽim. Rod Vaisů končí na Vese|ici během 2. světové vá|ky. Po vá|ce by| dům zbourán a na jeho místě dnes stojí
kravín. cesta po hrázi dřÍve pro pěšího nekončila ve vratech Jansových, a|e pokračova|a přes dvůr, mezi stodolami kde
býva|a nízká branka. (Aby husyzezahrady neutek|y.) Dá|, v polovině Jansovy zahrady, pěšinou ko|em rybníčku KříŽových se
přešlo na Vozovou cestu vedoucí od KříŽovy stodo|y dá| ko|em strŽí do Kar|ína. Ta cesta je tam dodnes, a|e Tomsova sušÍrna
na ovoce stojící při cestě v zahradě již bohuŽe| zmize|a. Tato cesta do Kar|ína neby|a cestou h|avní, z návse sem přece vede
široká si|nice. V minulosti však peši cesý přes soukromé nemovitosti by|y trpěny pro zkrácení chůze pocestných, kteří
respektovali klid a majetek h-ospodářů. V Kar|Íně se nechá odbočit na Mrtvou cestu vedoucí mezi po|i kIesu, odkud Iesem pod
Mílovou hůrou přecházÍ do Řitonic. Mrtvá cesta, jejiŽnázev je oďozen od cesý pro člověka pos|ední, doprováze|a Vese|áky
na hřbitov v Ritonicích do doby' neŽ by| zřízen hřbitov na Vese|ici. Význam této cesý by| v minu|osti ijiný. Chodi|o se po ní do
koste|a, na farnÍ úřad (matriku)' do ško|y' do Kampe|ičky a do Fo|prechtovy hospody k zábavě a do ochotnického divad|a.
Vminu|ost i  všaktakédoD|ouhéLhoýk v|akunaM|adouBo|es|av.Takda|ekodnesputovatnebudemeavrátímesezpětdo
Řitonic, do vsi cestou ko|em rybníka úzkou u|ičkou ke škole. Na konci u|iěky, v ma|ém dřevěném domku bydle|i praŽŠtí
Čubanovi. Byli to hodní star.šÍ lidé, ke Keým jsme jako prvňáčci chodÍvali po vyučování pronálepky z krabičeŘ od zápa|ek.
Tak hezké, jako míval pan Cuban se tenkrát nikde jinde nesehna|y Později, to kdyŽ pana Cubana odvez| tatraplán Státní
bezpečnosti, jsme se na zápa|kové krabičky chodil ijen dívat. Paní Cubanová nám se smutkem v očích vŽý Ííka|a' "Ty vám
dát nemŮŽu' ty jsou pana Cubana. a stá|e čeka|a na jeho návrat' Proviněním pana Čubana (to jsem však pochopi| ď později)
by|a zás|uha o zve|ebení Řitonic. jeho odkaz můŽeme vidět dodnes v parkové Úpravě a opócení hřbitova a kosteia' (Pán
Cuban býva| soukromým podnikate|em')

Dnes jsme skonči|i cestou k Řitonické ško|e. Příběhů, které se váŽí k vese|shým cestám je však mnoho a kaŽďy je
vidí svým poh|edem. Ten dnešní, jako mnoho da|Ších mě| počátek o VánocÍch roku 1998, kdy jsme s maminkou, Vaší
pozornou čtenářkou, diskutovali nad Vese|icktým zpravodajem. Jistě by je Vám, mi|í čtenáři, ráda sama sdě|i|a svým
poh|edem, a|e zdraví a čas, kteý se jí nap|ni|, tomu zabráni|.

A tak' k její památce a k památce těch, které jsem na vese|shých cestách míje| a nemohu je jiŽpozdravit, midovo|te
toto ma|é vyprávěníz poh|edu vese|ského k|uka.

Láďa Matoušek

Semtínská |i zničena vichřicí

Dne 26. května 2000 v odpo|edních hodinách proběh|a oko|Ím DolnÍho Bousova a
Sobotky si|ná bouře doprovázená vichňcí a příva|y deště (mísý s kroupami). Tato bouře
způsobi|a škody na polÍch, zahradách a po|omy v lesích a na ovocných stromech. Zaobět'
vichřici pad|a bohuŽe|, i státem chráněná Semtínská lÍpa, která téměř 300 |et odo|ávala
povětrnostním v|ivům a bouřím. Po |oňském poŽáru od úderu b|esku by|a její obrovská
koruna zes|abena a |etošní bouň jiŽ nedokáza|a vzdorovat' Je veliká škoda, Že tento
nádherný strom, obdivovaný všemi návštěvníky Českého ráje, by| navŽdy zničen.

R. D.

Postoj občana naší obce

Jedouc do vese|ského kopce ma|ým autobuskem, skoro vyšším neŽ de|ším, za |<teý
jsem přesto rád, pobroukávám si jako obvyk|e nějakou písničku. V oko|í si|nice
rozprostÍrají se |ouky a |esy a idylická krajina spolu s faktem, Že budu ze Školy za chví|i
doma, dodávají mé písničce na veselosti. Náhle mě do očí uhodila ved|e si|nice odhozená

změt' igelitu, |ahviček od zavařenin a p|echovek po paŠtice uspořádaných do pyt|e nápadně připomínající vyb|ed|ou
ige|itovou nákupnÍtašku. Namísto písničý se miz úst sype sprška nehezlqich s|ov mířícÍch na h|avy nevychovanců. Jako Že
je Kar|ův most v Praze bych tvrdi|, Že na spodní straně té tašky bývala označenítypu: ,,Recyk|ovate|ný oba|... Mě| by to tomu
chudákovi jeŠtě někdo připomínat? A i kdyby si označení přečet|, pochybuji o tom, Že by mu inteligence, zakrně|á někde
pob|íŽ paý' napovědě|a koupit si pope|nici nebo snad jen pyte| na odpadky a nechat si odpad odvézt. Nechci podezřívat
všechny chataře a dávatje na stejnou úroveň, ale ve skrytu duše douÍám, Že by snad Žádný venkovan takovýh|e nepořádek
neudě|a|. Nutno je však dodat, Že mezivíkendornými obyvate|i našÍ vesničky jsou takoví, kteří zákony dodŽují a mají koupené
zmiňované nádoby na odpadky. Na druhou stranu máme ive vesnici nezodpovědné, jenŽtakještě neučini|i.

Nemys|ím, Že vá|ející se tašky, autobaterie, |epenky, |ino|ea a podobné vymoŽenosti civi|izace byly chybou
jednoťivců' A nemůŽe za to ani naše vesnička, ani stát, a|e spo|ečnost, Kerá jednoťivce k tomuto jednání vede a v podstatě
mu ho dovoluje.

Nepotrvá d|ouho a naše v|astníchyby nás vyb'čují ke změně spo|ečnosti. Zatím jsme všakvětšinou svazováni. Buď
časově, spo|ečensky nebo jen vlastním pohodlím. Atak přiznávám,Že ani já s tÍm nic, kromě těchto pár řádků, nenadělám.
Jezdím oko|o dál, nadávám a pobroukávám si nějakou písničku'

Mirek PaŽout



Společenská kronika

1. po|o|etí roku 2000

Zemře!i:

PaníAnna Matoušková, ZVese|ice čp. 51
dne 12. prosince 1 999 ve věku 79 |et

PanÍ Růžena PaŽoutová, zVese|ice čp. 60
dne21. května 2000 ve věku 76 let

Pani A|oisie Šimonová. Domov důchodců Krnsko
v březnu 2000 ve věku nedoŽiých 91 |et

Životríiubiteum

20.ledna 2000
27.dubna 2400
1. května2000

30. dubna 2000
23. května 2000
28. února 2000
14.dubna 2000
1. května 2000

30' března 2000

Poděkování

Čestjejích památcel

.AnnaJAKUBOOVÁ
-Jaros|ava xŘÍŽovÁ
. Květos|ava HAVRÁNKoVÁ
- MiIan LEGNER
-V|asťmi|HAVRÁNEK
- Monika cMÁRoVÁ
-JaroslavJlNOCH
- Kateňna oUDRNIcKÁ
-JakubRUNČíK

Blahopřejeme !!!

7Slet
60let
50let
45let
35let
30let
25let
20let
15 le t

Dne 18. prosince 1999 jsme se napos|edy roz|oučili s naŠÍ drahou maminkou, babičkou a prababičkou,
paníAnnou MATOUSKOVoU z Vese|ice čp. 51.

Za slova roz|oučenÍ s rodnou obcí' řečená p. Františkem PaŽoutem, za doprpvod č|enů SDH
a za Účast Vás všech a Vaše upřímná s|ova Útěchy, vzpomínek a lgftice květu děkuje upřímně

jménem všech pozůsta|ých
syn Láďa Matoušek

Děkujeme všem, Keří se přišli napos|edy roz|oučit s naší drahou maminkou, babičkou a prababičkou,
paní RůŽenou PAŽoUToVoU.

Děkujeme téŽ za pro)evy soustrasti a květinové dary.
Synové a dcera s rodinami

Na Vese|ichý zpravodaj přispě|i:
Šotysovi, M. Jírovcová,A. Dobiášová, Fr. PaŽoú,'xarbanóúi, M. Ryotova čp.47,Runčíkovi, P. Fischer,
J, Drahorád, F. Kobrd|e, M. Tauchmanová,Z. Šo|cová, A. Jakubcová, A. Dvorská, M. Šíbová' V. Cid|ina,

M. Brodská, L. Matoušek, M. Rýd|ová čp.28, L. Brezániová, V. Bohuslav.

Veselichý zpravoda1
vydává redakční rada obce Veselice:

Rudo|f Dufek, ing. Josef Doškář, Josef PaŽout, Jaros|ava Bu|ířová, Věra PaŽoutová a Marce|a Šafránková.

Děkujeme za doš|é pÍsemné články do Zpravodaje.
Prosíme, abyste případné návrhy, připomínky a přÍspěvky adresova|i na paní Marce|u Šafránkovou,

Vese|ice čp, 8,294 04 Do|nÍ Bousov
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