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Slovo starosty obce:

VáŽeni spo|uobčané !
V dnešním Zpravodaji Vás chci seznámits děním v naší obci.

- Podaři|o se dokončit po|oŽenízámkové d|aŽby na hřbitově a upravít prostranství před vchodem.
- Dne 3.7.2000 stavební firma Jan Kupec a synové z Děčína zahill|a stavbu obecního vodovodu. Zaiídi|a si staveniště,

zača|o se s prvními metry výkopových prací a pok|ádáním potrubí zásobního řádu. o něko|ik dní později by|a začata stavba
samotného vodojemu' Na místě výstavby doš|o k nepříjemné udá|osti. Neznámým pachate|em by|y vypáčeny dveře stavební
maringotky a odcizeno nářadív přib|iŽné hodnotě 40 tisíc korun. o měsíc později by| stavebnímu personá|u odseknut přívodní kabe|
k míchačce. Přes tyto nepříjemnosti výstavba zdárně pokračuje. V současné době je v|astní stavba vodojemu před dokončením.
RovněŽ výstavba čerpací stanice pob|ÍŽ vrtů pod Rychnovskou chalupou, Kerá probíha|a současně, je jiŽ před dokončenÍm. V
měsících srpen a září byly prováděny výkopové práce a pok|ádání potrubí podé| silnice vedoucí naší obcí. By|y provedeny tři protlaky
potrubí pod si|nicí pro vedení zásobnÍho řádu. Vzhledem ke ztíŽeným podmínkám, / ská|a, kabelové rozvody veřejného osvět|ení a
rozh|asu / se tyto práce o něko|ik dnů prod|ouŽily. Po jejich ukončení byla si|nice uvedena do původního stavu. By|y prop|aceny
faktury v celkové částce 1,854.000,. Kč.
V současných dnech navštěvuje některé domácnosti obecním úřadem pověřený pracovník pan M. Kafluk. Bude vyhotovovat, za
příslušný finanční honorář, stavební projeKy pro vodovodní přípojky, obstarávat na Městském Úřadu v Dolním Bousově stavební
povo|ení.

. Dá|e chci upozornit něKeré občany, aby nevyuŽíva|i prostoru pro " pá|ení čarodějnic.. k odk|ádání domovního odpadu.
Tento prostorje určen pouze pro pá|ení roští. Na Iikvidaci domovního odpadu by|y obecním úřadem pro kaŽdé stavení zabezpečeny
popeln ice.Jej ichodvoz ÍirmouCoMPAGječástečněf inaněnědotován'Tovšakjej iŽstaráaněko| ikIetopakovanázá|eŽi tost .

. Dá|e Vás chci seznámit se změnami ve Sboru dobrovo|ných hasičů. Ve|ite|em by| jmenován pan František PaŽout m|adší.
Funkci mu předa| pan František Bucek, kteý ji ve|mi odpovědně vykonáva| 28 roků. Jménem obecního úřadu Vese|ice mu za tuto
práci děkuji. Pan Bucekse nadá|e stará o novězakoupené poŽární auto L|AZ CAS25, které |etosv červenci obecní úřad zakoupi|'

. V dnešním Zpravod4i ještě děkuji redakční radě Veselického zpravodaje pod vedením pana RudolÍa DuÍka, za
odpovědnou a peč|ivou pÍípravu a zpracování kaŽdého vydání.

-Zároveň Vám všem chci touto cestou popřát k nadcházejícím Vánočním svátkům a k novému roku 2001 'hodně pevného
zdraví, štěstí a spokojenosti". 

starosta obce Vese|ice
Miros|av PaŽout

Veselice buduje obecní vodovod

Uplynu|é sto|etí pofurdi|o, Že v našich zemích postupně dochází k úbytku vodních zdrojů. Staří veseličtí občané si pamatují,
kolikvody dříve tek|o potůčkem Trnávka a ko|ik studánek dříve by|o v katastru naší obce a v jejím oko|í. Dnes zby|a pouze jediná, pod
Židovským hřbitovem, Hraběnčina studánka nad Vlčím Po|em a roubená studánka v |ese KřiŽánku. Tato situace se postupně
zhoršuje. Proto jiŽ před dvaceti roky středisková obec Domousnice p|ánovala výstavbu skupinového vodovodu pro obce Veselice,
Domousnice, Rabakov a Řitonice. V katastru Vese|ice by|y provedeny čtyři hlubinné vrý. Tři pod Rychnovskou cha|upou a jeden na
Jívě nad Domousnichým zámkem. Kvalita vody byla ve|mi dobrá, a|e vydatnost vrtů pro skupinový vodovod nepostačova|a. Proto
byla celá akce zastavena.

V pos|edním deseti|etí se tento stav vody zhoršuje' V naší obci dochází k Úbytku vody ve studních u někteých domů a
podstatně se zhoršila kvalita vody v důsledku chemizace po|ních porostů. Z uvedených důvodů se obecní zastupite|stvo rozhod|o na
Vese|ici vybudovat vodovod s vyuŽitÍm h|ubinných vrtů pod Rychnovskou chalupou. odborné expertizy prokáza|y reá|nost
uvedeného záměru, a v |etošním roce se tato náročná investice uskutečňuje. Provádí ji firma Jan Kupec a synové z Děčína, která
zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení. DokončenÍvýstavby obecníhovodovodu je p|ánováno k 31. květnu 2001.

Jen má|o občanů naší obce si dokáŽe představit, ko|ik jednání na Úřadech nebo s firmami této výstavbě předcháze|o. Ko|ik
jednání proved|o obecní zastupitelsWo, kolik úsi|í věnoval pro uskutečnění tohoto záměru starosta obce pan Miros|av PaŽout. Ce|á
výstavba vodovodu stojí skoro pět milionů korun a sehnat ýto finanční zdroje a dotace nebyla lehká záleŽitost, zejména při
současných ekonomichých podmÍnkách. Věříme proto, Že veseličtí občané dokáŽítoto úsi|í ocenit. Zas|ouŽÍ si to zejména proto, Že
naše malá obec / se 110 obyvate|i l dokáza|a uskuteěnit tak náročnou investici. Takovou výstavbu si nedovo|iIa provést řada většÍch
obcí v našem okrese.

I ve Vese|ici jsou však někteří občané, kteří výstavbu vodovodu povaŽují za zbytečnou a bránÍ se jejímu provedení.
Poukazují na to, Že mají vodu z v|astních studní a domácí vodárny. Z těchto důvodů by| obecní úřad ve Veselici nucen projeK roz-
vodů potrubí nechat přepracovat a ce|á rnýstavba se tak ojeden rokzdrŽe|a.

opakují se situace, kteréznáme z vyprávění starších občanů nebo je můŽeme vyčístz obecní kroniky. Při první ve|ké akci -
stavbě si|nice z Domousnic na Vese|ici, Bačálky a do Libáně by|y obdobné problémy. NěKeří hospodáři nechtě|i povo|it vedenj si|.
nice přes své pozemky a stavba musela být vedena oklikou, čímŽ se značně prodraŽi|a. V da|ším případě by|a stavba dokonce na
jeden rok přerušena a dokončení siInice bylo uskutečněno až po úředním rozhodnutí okresnÍho úřadu.

Rovněž při e|ektrifikaci obce Vese|ice se řada oběanů jejímu zavedení bránila' Tvrdi|a, Že e|ektrifikace je zbyteěná' e|ektřina
drahá, Že ke svícení postačí petro|ejové |ampy. Jedna třetina oběanů své domy na e|ektřinu nezapoji|a. V průběhu deseti letvšak
všichni postupně do svých domů e|elďinu zavádě|i, nebot'pozna|ijeji prospěšnost' V průběhu da|šlch Iet byla uskutečněna insta|ace
veřejného osvěťenív ce|é naší obci. DnessijiŽ občanéŽivotve svých chalupách a domech bez e|ektřiny neumí představit.
.Vsoučasnosti naši občané p|ně oceňujÍ organizační schopnosti a předvldavost m|adého starosty obce - Františka Matouška - kteý
řídil obec dvacetšestroků. K|adně hodnotí zejména uskutečněnÍ uváděných dvou nároěných investic, Keréznačně napomohly k roz-
voji naší obce.

Věříme, Že jiŽ dnešní veselické děti, aŽ dospějí' p|ně ocení úsi|Í současného obecního zastupitelstva a starosý obce.
Uplynou dvě desetiletÍ a všechna stavenÍ v obci budou napojena na obecní vodovod s kva|itnÍ, nezávadnou pitnou vodou' VŽdyt'i
studny a domácÍ vodárny stárnou a potřebujÍ údŽbu a elektřinu' Všichni vtme, Že znehodnocování zdrojů pitné vody bude v důs|edku
chemizace pokračovat i v příštÍch Ietech.

Rudo|ÍDufek



Z č|nnosti hasičského sboru Vese|ice

Dne22. |edna 2000 se kona|a valná hromada hasičského sboru Veselice. Na nl byl zvolen, pro nás|edujlcl volebnÍ
obdobl, nový výbor. Došlo k om|azenl výboru a jeho s|oŽenl je nás|edujlcl:

10. července 2000 obecnÍ Úřad Vese|ice zakoupi| pro hasičský sbor Vese|ice cisternovou automobi|ovou stříkačku cAs 25
od hasičského zachranného sboru Mladá Boleslav. Tato střÍkaěka nenÍ nová, a|e oproti dřívějšímu vozid|u ROBUR 3000 jde o nový,
modernějšÍ typ. Na ojeté stříkaěce CAS 25 by|o nutno provést opravu karoserie, předních b|atnÍků a dvířek u hasičského čerpad|a.
Tyto práce provedl pan Vác|av Bucek. Po provedení uvedených oprav je předpok|ad, Že automobi|ová stříkačka bude v příštích
|etech dobře s|ouŽit vese|ichým hasiěům. Staré vozid|o Robur 3000 by|o v prosinci .l999 odhlášeno pro nezpůsobi|ost jízdy na
pozemnÍch komunikacích. Nová automobi|ová stříkačka je v současné době jiŽ vyuŽívána pro dodávky vody při stavbě obecního
vodovodu a k čištění siInice.

Dne í. července 2000 se hasiěský sbor Veselice zúěastniI soutěže hasiěských sborů 22. okrsku v obci Rabakov.
Hasičský sbor Rabakov celou soutěŽ ve|mi dobře organizačně zabezpeči|. RovněŽ počasÍ soutěŽícím druŽstvům a všem účast-
níkům přá|o. Soutěží se zúčastni|o 12 druŽstev muŽů /4 druŽstva mimo soutěŽ/. Dá|e 6 druŽstev Žen / 1 mimo soutěŽ /.

Výs|edky soutěŽe hasičslcých druŽstev muŽů a Žen:

Velitel:
Zástupce ve|ite|e :
Strojník:
Preventista:
Jednatel:
Hospodář:
Referentka Žen:
Předseda KRK:
Č|enové:

cas:

::
75,0
68,4

8'1,0

93,0
85,0

81 , 0
D

Pažout FrantiŠek ml.
Kadeřábková Martina
šafránekRadek
Bu|Íř MiIos|av
Bucková Ludmila
CidIinováJana
Šafránková Marce|a
Kadeřábek Martin
Pažout Miros|av st.,
BucekVáclav

MuŽi:

Skyšice
Ledce
Řitonice
Veselice
Domousnice
Řitonice 2
Ujkovice
Rabakov
Lhotky
Z. Lhota
Březno
Petkovy

Ženy:
Kobylnice
Veselice
Řitonice
Březno
Lhotky
Petkovy

Štafeta
čas:
65,0
69,0
68,8
68,2
84,8
77,2
81 , 0
66,2
64,6
72,4
75,0

76,0
81 , 0
81 , 0
80,0
D

Útor
čas:
39,0
37,2
38,0
39,8
40,0
58,0
83,0

29,0
62,4
22,0
23,0

32,0
43,0
45,0
D
25,3
25,0

't04,0
106,2
106,8
108,0
124,8
135,2
164,0

93,6
134,8

_:',o

108,0
124,0

::u,o
-:

Celkový čas: Pořadi:

D

:

1 .
2.
3.
4.
5.
o-
7.
8.

MimosoutěŽ
MimosoutěŽ
MimosoutěŽ
MimosoutěŽ

1 .
2.
?

DiskvaIifikováno
DiskvaIiÍikováno
MimosoutěŽ

Do soutěŽe vys|al hasičský sbor Veselice om|azená druŽstva muŽů iŽen. To je třeba v současné době ve|mi kladně hodnotit.
ocenitjetřeba umístěnídružstva muŽů na 4. místě, které od bronzové příčky dě|ily 1,3vteřiny. Pochva|u sizaslouŽí hasičské druŽstvo
vese|iclcých Žen. Umísti|o se na druhém místě a porazi|o favorizované druŽstvo Žen z Řitonic.

S|oŽení hasičského družstva Žen: velitel - Kadeřábková Martina, členové: KřÍŽová Pav|ína, Matoušková Jana, PaŽoutová
Věra, PaŽoutová Lucie, Steyová Michala, Zahradníková Martina a HegedÚsová Naďa'

Hasičské druŽstvo muŽů nastoupi|o ve sloŽenÍ: velite| - PaŽout František m|., strojník - Šafránek Radek, ě|enové: BulÍř
Marek, Kadeřábek Martin, Jakubec Radek, Jakubec František m|', PaŽout Miros|av m|., Burda Ladis|av ml.

Touto cestou děkujeme ě|enům hasičshých druŽstevŽen i muŽů z naší obceza přík|adnou reprezentaci.
FrantišekBucek

Předvánoční řitonická reminiscence:

K uctěnl památky mého kamaráda a spo|uŽáka oý Rupeše

Předvánoční - adventní . doba bývá v česhých rodinách nap|něna přípravami na nejkrásnější svátky V roce. Dny, kdy se
všichni mají rádi, chystajÍ si navzájem ra{ostná překvapenÍ podvánoční stromečekatěší se na dárky. Bývátotak u nás od nepaměti.

Jinak a|e tuto dobu proŽíva|i v ŘitonicÍch v roce 1942. občané Řitonic a okolních obcÍ by|i v2rušeni a pobouřeni pod|ostí,
jejímŽ výs|edkem by|o udání skupiny řitonicwch občanů gestapu. Tlto vlastenci by|i v roce 1942 zatčeni, obviněni z " činů
nepřáte|shých Ríši " a v roce 1943 umučeni v osvětimi.

Jakých "nepřátelských činů" se dopusti|i? Nezabi|ijediného Němce, nevyko|eji|i vlak, neproved|i nějakou sabotáŽ' ani nijak
nepoškodi|ivá|ečné hospodářství nacístů. Byli pouze zvědaví, chodi|ido přístěnku cha|upy u Pavlíčků čp. 14v Řitonicích poslouchat
večernÍ ra|ace |ondýnského a moskevského rozh|asu. Chtě|i se dozvědět pravdu o tom' iakvá|ka ve světě pokračuie. Jaká ie situace



na frontách, a kde nacistická Wermacht dostává "na frak'. TěŠili se na povzbudivá s|ova naŠich londýnských a moskevs|cých
představ i te|ů.Nas|ova,která j imposkytova|aútěchu,povzbuzenlanaděj iv  tehdejši těŽkéválečnédoběa jenprotomuse| izemř i t ! ! !

Na pamětnI desce řitonické ško|y čteme tento text:
oBĚTEM DRUHÉ sVĚToVÉ VÁLKY:

JosefRupeš nar. 13. 1. 1895 t 11.2.1943
JoseÍNovák nar. 8.3.1889 t20.2.1943
JosefTvaroh nar.26.9.1898 t 2.3.1943
otakarRupeŠ nar26.8. 1924 t 15' 3. 1943
ČEst.le..ltcH PAMÁTcE ! !l

Josef Rupeš se synem otou pracova|i v m|adobo|es|avské Škodovce. ' '']i.l.

JoseÍTvaroh by| strojnÍm zámečnikem a opravova|zemědě|ské stroje.
Josef Novák by| řídícím učitelem v řitonické škole.
PamětnÍci této tragedie vzpomínaji, Že došlo také k zatčeni řitonického faráře Vese|ého a jeho s|uhy. Avšak po zatčenÍ se

oba ztrati|i zezorného po|ezdejší farnostÍ a jejich Úloha v ce|é této akcijevíce neŽzam|Žena.
Českos|ovenské bezpečnostní orgány po ukončení2. světové vá|ky vyna|oŽi|y nemá|o Úsi|í, aby vypátra|y a pohna|y k od.

povědnosti gestapáky, nacistické soudce, ale také české zrádce, konfidený gestapa, udavače a arizátory milionových Židovských
majetků, kteři našemu národu a |idem způsobi|i to|ik utrpení. Ne vŽdy se to však podařilo. RovněŽ v řitonické tragedii nebylo zdaleka
a zce|a všechno objasněno.

Tento č|ánek si nek|ade za cí| jitřit staré rány, nebo dokonce h|edat rozuz|enl tohoto starého případu. Chce pouze
připomenout' proč v osvětimi zbytečně zemře|i tito čeští vlastenci, a proč se můj osmnáctiIeý spo|uŽák nedočkal osvobození naši
zemé.

Na pamětnÍdesce je ještě jedno jméno:
Josef SoustruŽnik nar.17.8. .1906 

t 8' 5. 1945
Byl úředníkem mIadobo|eslavské Škodovky a zemře| na nás|edky bombardováni.
Zamys|e|i jste se někdy nad tím, proč s|avíme ukončenÍ druhé světové vá|ky 8. května 1945' kdyŽ 8. května 1945 pad|o a

Většina občanů naší obce má široké vazby na město Do|nÍ Bousov. At' jiŽ navštěvova|a zdejšÍzák|adnÍško|u, jezdila sem za
nákupy, do zaměstnánÍ, do kina, na divadelní představení, sportovní soutěŽe nebo na návštěvy známých a přáte|. Proto jsme se
rozhod|i stručně naše čtenáře seznámits historií a současností DolnÍho Bousova.

Ke vzniku osady Do|ního Bousova doš|o v průběhu 13. století, pravděpodobně s|oučením dvou aŽ tří ma|ých osad, zásluhou
přís|ušníka niŽší š|echý Bússe z BÚssova. V této době zde údajně stáva|a v místě dnešní fary dřevěná tvz. Historicky je prokázán
objekt tvze v Dolním Bousově v |étech 1408 aŽ 1423, kďy na tvzi sídii| Kuneš zKozojed. V průběhu husitských vá|ek by|a tato tvrz
zničena.

V 15. stoletÍ připad| Do|ní Bousov ke kosteckému panství. V té době panství zahrnovalo mimo hrad Kost, městečka So-
botku, Dolní Bousov a něko|ik desítek vsí a dvorů. Mezi ně patřily například Rohatsko, V|čí Po|e, Markvartice, Horní Bousov,
oštbvice, Řitonice a da|ší. V roce 1551 se kostecké panstvi dosta|o do v|astnictví rodu Lobkoviců. Vzájmu šlechty bylo, aby panství
prosperova|o a by| z něho pravide|ný příjem do vrchnostenské pok|adny. Proto v těch |étech šlechta napomáhá rozvoji a ekonomice
poddanshých měst.

V roce 1498 by|a zás|uhou š|echtíce Jana ze Selemberka na město povýšena Sobotka a V roce 1600 na Žádost o|dřicha
Felixe z Lobkovic by| císařem Rudo|fem ||. na město povýšen Do|ni Bousov. V 17. sto|etí by| ve městě vybudován rozsáh|ý b?rokní
koste| sv. Kateřiny, s pozoruhodnou sochařskou výzdobou. V .|8. sto|etí by|a v Dolním Bousově postavena empírová radnice a na
náměstí mariánshý sloup.

Město se postupně rozrůstalo a v roce .1834 jiŽ v Do|ním Bousově Žilo 1419 obyvate|. K rozvoji města doš|o v í9. sto|etí, kdy
zdeby|zÍizen poštovnÍúřad a doš|o ke stavběŽelezničnítratě Bakov - Kopid|no a M|adá Bo|eslav - StaráPaka.
V této době zde by| postaven nový, modernÍ cukrova1 ovocnárna a |ihovar. Byly zdrojem zaměstnání občanů města a oko|nÍch obcÍ,
napomáha|y k rozvoji ekonomiky ce|ého kraje, nebot'zemědě|ci zde dobře prodali cukrovou řepu a ovoce. V roce .1932 by| však v dů.
s|edku krize v cukrovarnickém průmys|u a pod tlakem konkurence ce|ý komp|ex cukrovaru zrušen a by| vyuŽíván pouze pro
usk|adnění obi|í. To mě|oznaěně negativní dopad na da|ší rozvoj města a oko|ních obcí.

Po druhé světové vá|ce doš|o postupně k vyuŽití části objeků cukrovaru firmou Techno|en a později firmou Strojtex Do|ní
Bousov' Da|šÍčást iby|yvyuŽity vojenshýmiúfuary MNo,Kerézdezřídi|yskladyproŽenijnívojskoaopravárenshýzávod'

V roce 1992 se firma Strojtex / později Proc|imď zprivatizovala. Novým majite|em je dnes Íirma SVAMP, která se
specializuje, se sníŽeným počtem pracovníků, na výrobu praček vzduchu, venti|átorů a od|učovačů. V roce 1997 byly v důs|edku
sniŽování stavu armády zrušeny vojenské útvary v Do|ním Bousově. Vojenský opravárenský závod by| zprivatizován. Dnes je zde
firma VoP, s.r.o., která s minimálním počtem pracovnÍků provádí opravy e|ektrocentrá|, zemních strojů a vysokozdviŽných vozíků'
Vojenské sk|ady MNo pronajímá firmě DoBos' která zde poskytuje skladové s|uŽby pro dodavate|e součástek k montáŽi
automobi|ů prozávod Škoda MIadá Bo|esIav.

Ke značným změnám doš|ó na Dolnobousovsku v zemědě|ství. V roce 1993 se rozpad|o JZD Přepeře a na jeho místě
vznik|o obchodní druŽstvo Klas Přepeře, které hospodaří na 1200 hektarech půdy, většinou pronajaté od v|astníků a věnuje se
Živočišné výrobě a prodeji zeměděls|cých potřeb. Po roce 1993 by|a provedena restituce |esů. Z býva|ých Státních |esů připadlo
.t78Ohektarů roduKinských,660hasoukromýmv|astníkům,9haobcíma200hazůstalovev|astnictvístátu.

V průběhu up|ynu|ých padesáti |et došlo v Dolnim Bousově k Úpravě areá|u koupa|iště, úpravě prostranství náměstí,
vybudovánÍ fotba|ového stadionu s tribunou a přÍs|ušenstvím, zřízení mateřské ško|ky' vybudování nové budovy |ékárny a
poštovního úřadu, výstavbě krásné nové sportovní ha|y v areá|u zák|adnl ško|y a moderního domu pečovate|ské s|uŽby' Část
mateřské školy byla přebudována na zdravotní středisko' Byla provedena stavba městského vodovodu a postupně rozšířena na
obce Horní Bousov, Vlčí Po|e, Rohatsko a Bechov. Vsoučasné době se uskutečňuje p|ynofikaceiednotlivých částí města a pok|ádání
kabelů telefonní sítě. Město se postupně rozrůsta|o a došlo k nové zástavbě v ob|asti Zahrádby, Sko|niště, Ko|onie, Přihona a v pros-
toruZahradníu|ice'Vsoučasnost i  jevprostoruKa|ištěpř ipravenavýstavbapadesát i  domů.

umÍra|o ještě mnoho českých |idÍ.

Do|ní Bousov os|avi| 4(X) |eté výročí povýšení na město



Dobře s iv Do|ním Bousově vedou oddí|y kopané a Iedního hokeje.
oslavy 400 |et povýŠení Do|ního Bousova na město probíhaly v době od12. do 17.záíi20o0.
Dne 12. září se konal na městském koupa|išti koncert pěveckého spo|ku Bend|.

13.záÍív jide|nězák|adníško|y by| proveden křest knihy'Do|ní Bousov - moje město'.
14,záÍiby|a v budověradnicevernisáŽí otevřena výstavaobrazůavýtvarnýchděl-Do|nobousovskovobrazech.
15.záÍív 19 hodin v chrámu sv' Kateřiny se konal koncert pražských komorních só|istů.

os|avy vyvrcho|i|y v sobotu 16. záíi setkáním rodáků a přáte| Do|ního Bousova a ku|turními akcemi pro malé i ve|ké. By| proveden
píijezd císaře Rudo|fa Il. a jeho druŽiny se slavnostním přivítáním na náměstí, rytířshým k|áním, vystoupením tanečního souboru a
taneční zábavou.

V nedě|i byly akce zaměřeny na os|avy sedmdesátého výročí za|oženi obce baráčníků Do|ního Bousova a oko|ních obcí'
Uskutečni| se koncert pro Účastníky os|av a odchod průvodu na sportovní stadion. Zde se kona|a řada kulturnÍch akcí a seskok
m|adobo|es|avshých parašutistů na p|ochu stadionu. Město Do|ní Bousov proved|o os|avy 400letého výročí povýšení na město na
ve|mi dobré ku|turní úrovni.

Rudolf Dufek

Přístoviznámýchsvětovýchosobností /K NoVÉMURoKU 20o1 /

Č|ověk není kstáru moudřejší, je jen opatrnější.

Nej|epším prostředkem jak dostát slovu je - nikdy je nedávat!

S h loupostÍ| idé ibohové bojují marně.

Ze všech nejvíce m|uví ten, co nemá co říci.

Lidé nejvíce věří tomu, co si přejí věňt.

Jeden nepříte| můŽezranit dřív, neŽ deset přáte| pro Tebe učiní něco dobrého'

Smát by se mě| kaŽdý' a|e vŽdy jen těm druhým.

obtíŽe rostou, čím blíŽe přicházíme kcí|i.

Životu je třeba více dávat, neŽ ho urych|ovat'

KaŽdý máto|ikpráva' ko|ikmá moci.

Jakouko|iv form u pochybnosti |ze překonatjedině jednáním.

Schopnost předvídat nemiIou věc nazýváme pesimismem.

Přesnost je zdvořilost krá|ů'

Slovo jednou pronesené, nenávratně odlétá.

Jetrphý cizích|éb a příkré jsou schody do cizího domu.

H|oupá hlava najdevŽdy ještě h|oupější' Kerá ji obdivuje'

Lháři ' ikdyŽ pravdu m|uví, obyčejně nevěříme.

od vznešeného k směšnému je jen krok.

Vys|yš míně ní kaŽdého, ale podrŽ si v|astn í Úsudek.

Největší obtíŽe IeŽítam, kde je neh|edáme.

P rav á bida začí ná teprve tehdy, kdyŽ se nám znech utí práce.

Kdo chceš v|astivděksizískat, přízeň doby neh|edej.

Tajemství úspěchu spočívá nejen v dochvi|nosti a přesnosti '

Kdo chce hýbatsvětem, hni sám sebou.

Hemingway

Napoleon

Schil ler

L. N. Tolstoj

Caesar

Swift

Oskar\Mlde

Goethe

Gándhíi

Spinoza

Goethe

Lardner

LudvíkXV|| l

Hot.átius

Schil ler

Boi leau

Clcero

Napoleon

Shakespeare

Goethe

Jókai

F. Brauner

Marden

Sokrates

Poděkování za iniciativu a obětavou práci:

Pan Václav Bohuslav proŽi| své mládí na Vese|ici, zde muse| tvrdě pracovat, chodi| do řitonické školy a později se z
Veselice odstěhova|. VyučiI se cukrářem a dnes, jako důchodce, byd|í v Turnově. Svůj vřelý vztah k naší obci, jejímu okolía oběanům
si nadá|e udŽe|. Ve|mi rád za1íŽdí s kytarou na Veselici, do hospůdky, kde si pohovoří a hrou na kytaru a zpěvem obvese|uje
spoIuobčany.

Ve|mi k|adně oceňujeme jeho účast na akcích organizovaných SPoZ pro veselické děti. Pravide|ně, kaŽdoročně, se jich
úěastní, prodětipřipravujeapřiváŽís|adkosti.PropotěšeníjimhrajenalrytaruaSPoZsijehopomocive|miváŽí.

Je rovněŽ aktivním dopisovatelem a ve|kým příznivcem našeho Zpravodaje.
Pane Bohus|ave!Za vese|ické občany Vám touto cestou za Vaši obětavou práci děkujeme a do da|ších IetVám upřímně

přejeme''hodně zdravÍ a spokojenosti"'
Za r edakci Zpravodaje R. D.

Dva veseličtích|apci,Žácizák|adní ško|y v Do|ním Bousově, Pavel Cmára t Žák6.tíidyI aRadek červa /Žák druhé třídylse
rozhod|i, že pomohou chránit přírodu v oko|í naší obce. Š|i do neda|ekého |ese KřiŽánku, do mÍst o nichŽ vědě|i, Že jsou znečistěny
poházeným odpadem. VyhloubiIizde moýkou a |opatou dvě hIuboké jámy, zap|ni|ije sebranými p|astovými |áhvemi' papíry a da|šími
odpadky' které zde necha|i neukázněnÍ návštěvníci. Jámy zasypa|i a s pociý dobře vykonané práce se vrátiIi domů. Nás|edujícÍ den
se sem znovu vráti|i a pokračova|i ve snaze uchránit čistotu a krásu |esa.

Tatojejichpřík|adná,dobrovo|náprácezas|uhujeoceněnÍ'aprotojizveřejňujemevnašem Zpravoda1i. J.D.



Spo|ečenská kronika

Výročí narození:
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20.

12. 2000
r . 2 040
10 2000
10.  2000
7 . 2000
7 . 2000

10. 2000
11.2000
7 . 2000

RŮŽena ČrcHovsxÁ
Josef KŘÍŽ
Hana  RUNČIxovÁ
Már ia HoFMANOVA
Lana PAŽoUTovÁ
Jarmi|a BULÍŘoVA
Miroslav PAZOUT
Ladis|aV Šolc
Jana PMOUToVÁ

80 let
70 lel
65 let
6 6  l a f

50 let
50 let
45 let
45 let
25 let
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NAROZENI:
B. června 2000 Miros|av HoRAK
11.záři2OOO E|iŠkaŠAFRÁNKoVÁ
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By| jednou jeden kouzel  ník,
ten kouz| i l  všechno v barvách,
paletu j ich měl  pod p|áštěm,
nejvíce bí|ou v řadách.

Jednou tu řadu rozhodl l
a vykouz| i I  z  ní sněŽnou,
a odté doby ' 'Vánoce.

majÍ barvu tak něŽnou.

A vŠechno, co s n imi  souvisí,
je plno |ásky, vznětu,
jako kdyŽ ptáče při letí
a trylkuje jiŽ v letu

. . . . { . ;  . f i z  " Ó ' '  . . { - .
.- j . ' '1; ' ' , : ' ,  -r l . t .  

]:vi7 
.u]. ' 'n : i/  
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Vánoční ' . '
Jenom, Že I idem čas utíká,
těm dříve narozeným více,
a na vánočním strornečku
jsou rozŽehnuty svíce.

Z n jch jedna je svíce Ž ivota
jak d|ouho tu budeme jeŠtě ?
hned se zas jab|ko rozkrojí,
zvíst pravdu -to nenÍ |ehké.

Pokoušet osud nebudem,
BŮh má od Ži t i  k líček'
tu náhle světlo stromečkut
zapadio do našich víček.

T}iÍ{: "xíhJ vtl *lhr. ry.,}é' ffi..:í,i" :*.q.I

UPŘÍMNĚ BLAHoPŘEJEME ! ! !

Je to snad pokyn ke spánku,
proŽívat vánoc sen - v touze ?
by se vše vrát i Io v skutečnost
a Ž i tí  t rvaIo d|ouze ?

A takŽi jern v BoŽíochraně,
darujeme s i  z  |ásky,
a v této I idské skromnost i ,
proŽivá rr e' 'Vánoc.. svátky.

Do příŠtíhot isíc i Ietí j im upřímně přejeme: Hodnězdraví,  štěstí,  spokojenost i ,  radost i  aŽivotních Úspěchů. !| !

. s ' -  . . s  . ' í '  .$ , ;
.TÍ:' T;.ltiť. .llilfi.[- .::J]íh::.

Přání do nového roku 2001:
Redakční rada ZPRAVODAJE obce Vesellce

přeje tlŠem
spoluobčanÚm, rodákúm z naŠí obce a naŠim čtenářům' 'Pří jemné prožitÍ vánočních svátkŮ

a do mi lénia roku 2001 a příštího sto|etí
Život v miru,  pevné zdraví,  Štést i ,

spokojenost  a sp lnění všech přání. ' ' ,Jlďť

Na Vese| ický zpravodaj  př ispě| i :
K.  Buková,  r .  Najmanova, r .  Kadeřábkova,  r .  Bu|ířova,  ing.  Ha|ama, L.  Antošová,  RNDr.  L.  Hrzán,  J .  Kodr ik st . '

M. Matějková,  J .  Michnová,  V.  Šo|cová,  M. Marešová,  pí.  Spárová,  pí.  Pokorná,  M. VojtíŠek, r .  Jansova,  V.  Neufusová,
V Bohus|av.  J .  PaŽout '  K.  F ischer a r '  Dufkova '

Vese| ický zprav.odaj  vydává redakčni rada obce Vese| ice:  Rudo|f  Dufek,  ing.  Joseí DoŠkář ,  Josef  PaŽout,  Marce|a
Safránková, Jaros|ava Bu|ířová a Věra PaŽoutová' Zpravodaj vycházi dvakrát ročně.

Prosíme, abyste případné návrhy,  př ipomÍnky a př ispěvky adresoval i  na paní Marce|u Šafránkovou,
Vese| ice čp'  B.  294 04 Do|ní Bousov '


