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SLOVO STAROSTY OBCE
VáŽení spoluoběané,milí čtenďi zpravodaje opět, po delší odmlce vycbazí dďší číslo Veselického 4pra.

vodaje. Pod nátlakem ětenařů a některých ělenů bývďé redakění rady se dalo dohromady několikj edinců z řad
našich občanů. Ti si na schůzce vyříkali a vysvětlili všechny problémy související s obsahem i vydávaním
Veselického zpravodaje. Všicbni zučasbrění se rozešli do sých domovů s dohodou, žekažÁý pro to udělá co
bude v rámci sqých možností moci. Tak se stalo a nové číslo Veselického zpravodaje mríte v rukou.Proto patří
veltrry ďk z mé stany a myslím si, Že nejenom ode ÍIrne' paÍIu ing. Doškařovi a panu Dufl<ovi, kteří přislíbili
pracovat v redakění radě na sestavovaní celého vydaní zpravodaje. Přeji celé redakci hodně napadů na skvělé
příspěvky do každého budoucího čísla.

obecní vodovod byl dokončen. V letošním roce se prováděl zkušební provoz čerpacího
zaŤízenla vodovodní sítě. Je prováděno chlórovárrí vody a tím zajišťovana její nezávadnost. Zbyvá několik
domácností, které dosud nejsou napojeny na vodovodní síť. V průběhu roku 2004 budou vzavtány smlouvy
s odběrateli vody a stanovena finanční částka zaď vody. Dále Vám chci v dnešním čísle ozrámit , že obec
Veselice vstoupila do svazku obcí milaoregionu Dolnobousovska. Této akci dď podnět starosta města
Dolního Borrsóva pan Josef $'nikď, kterisezval starosty obcí Rohatska, futonic, Domousni, Veselice,
Rabakova a Přepeře, kde přednesl, jak by měl takovy svazek fungovat a co všechno by malým obcím mobl
pťrrrést po vstupu naší republiky do EU . Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce v oblasti školství, soci.
ální péče,zdravotrictví,ku1tury,veřejného pořádku,ochrany ávotrího prosředí a cestormího ruchu. Zápis mik.
roregionu Dolnobousovsko byl proveden a schválen dne 26.6.2002 Referátem vnitřních věcí oU Mladá
Boleslav.Souěasně byly schváleny stanovy Mikroregionu Dolnobousovsko a deklarovány strategické aÍo^|o-
jové programy. Sídlem Mikroregionu je MěÚ Dolní Bousov. V programu plánu rozvoje regionu má naše obec
výhledově v úmyslu ýstavbu splaškové kanalizac,e s napojením na ěistírnu odpadních vod v souseclní obci
Domousnice. Tím by se roziodně áepšila úroveň v oblasti životního prosfiedí. Dále je v plánu oprava povrchu
mísmíchkomunikací.

S nadcházejícírn koncem roku budete ěíst či slyšet přání všeho nejlepšího,hodně zdtaví' štěstí a lásky
od Vašich nejbližších"sousedů nebo kolemj doucích.
To samé Vámpřeji ijménem svým i jménem členů obecního zasfupitelswa

Starosta Veselice
Miroslav Pažout

Vážení čtenáři Veselického 4ravodaje !
ozramujeme vám, že po roční přestávce začínáme opětvydávatZptavoďaj obce Veselice. omluvte toto přeru.
šení , které bylo zaviněno tím,že většina ělenů Redakční rady onemocněla, nebo zestrárla a nepodďilo se její
doplnění novými členy. Starosta obce i členové zastupitelstva byli plně vytíženi řešením problémů spojených s
dostavbou obecního vodovodt1 zňezpečováním voleb , referenda a dalších úkolů. V tomto roce se zasluhou
osobní angažovanosti pana Ing . Josefa Doškáře podďilo získat pro práci v Redakění radě nové členy a pfu.
svědčitěleny obecního zastupitelstva o pofiebě obnovenívydaní Veselického 4pravodaje. Po dvoujednaních
byla redakční rada doplněna o tyto členy:( pana Ing. Jiřího Campra, FrantiškaNavrátila'Františka Pažouta a
paní.Zdenku oudnrickou. Zpravodaj bude nadále vydáván dvakrát ročně, (v měsíci červnu a prosinci) v
nezněněném rozsahu i úpravě.

Věříme , že pochopíte tuto roční odmlku a zustanete nadále věmými ětenráři a příznivci Zpravodaje.
Pomoáenám vjeho dalšímvydávránípodnětrýminávrhy 'články afinančnímipříspěvky.

Tytozasflejtenaadresu: paní MarcelaSafránková,Vese1iceč,.8,29404DolníBousov.
Víme , že Veselichý zptavoďaj si získď z-a l01et vydávání znaěnou oblibu.Napomáhalv informování

občanů, rodrákůapřátelVeselice o děnívnaší obci ajejímokolí.Věříme, Ženašeúsilívobnoveníjeho vydávání
pochopíte abudetenásvněmpodporovat. 

RedakčníradaVeselického zpravodaje

ozNÁMENÍ REDAKčIrÍ nany



JAK DÁL v EKoLoGtr OBCE
Naše obec Veselice se zpravidla řadila meá polaokové obče s rozumným zájmem o vše nové a perspektivní.
Vedeníobcebylapovětšinoumoudráaprogresivní anechávalaza sebouv životě avyvoji obce zpravidlapozi.
tivní stopy. ,.
Nedávné zajištěď zdroje kvďitní a zdravotrě nezávadné pitré vody a vybudovaní jejího rozvodu ke každému
domuje dobrympokračovánÍmtěchtotradic. Jedná setotiž o naplňování novodobýchpotřeb občanů'$eřímají
zakonný narok na zdravé životní prosťedí. Vodovod je však teprve zaéáteknátočné a zodpovědné cesty k cel-
kovémuozdravění obce avytvoření dobrého a zdtavého ekologického zázemi. Dalšímikrokykdosaženítoho-
to cíle musí totiž být vybudování splaškové kanalizace k odvodu všech odpadních vod od každého domu a
zajištění jejichdokonďého a efektivního ěištění.Týo další krolcyjsounejennufiré,ďejsoutaké velicefinančně
nríročné. Je proto naší povinností snaŽit se vylžít všech dosfupných možností ,které by k řešení tohoto problé-
mumohlynapomoci.
Jsou to jednak dotace ze Sfredočeského kraje a z ministerstva živofirího prosťedí a jednak je to spolupráce s
okolnÍmi obcemi, vnašempřípadě sDomousnicemi, kde jsoujiždál, nežjsme my.V Domousnicíchse jiŽroz-
hodli,že vybudují ěistímu odpadních vod /ČoV/ a splďkovou kanďizaci. Rovněž se rozhodli,že budou řešit
zajištěď dostatku zdravotrě nezávadné vody,kde bychom zasemy mohli účinně pomoci. Jtžmaji z}rotovený
projekt CoV a v součastné době probíhá řízeníke stavebnÍmu povolení. Před podpisem je též smlouva k od-
koupení potřebného pozemku. Čističku by chtěli drít do ptovoan jtž v příštím roce 2004. Zarcveň s tím musí
vybudovat splaškovou kanďizaci. Rozsah ČoV domot'mičtí budují s dostatečnou kapacitou a ďe paní sta-
rostlryKoldové,snížjsemmluvildne 29.8.t.t.,by bylo reálné zajistitvní čistěníodpadníchvodipronaši obec.
Stav řešení těcb'to závahýchproblémů v sousedních Domousnicích je pro nás jistě velkou ýzvou. Je naší
povinností zrrrobilizovat všechny své morání,fyzické i ekonomické síIy azaěitvážné zodpovědně a iniciativ.
ně j ednat, rozhodovat a konat.
Co nejdříve by bylo nutro zašítjednats vedenÍm obce Domousnice o moŽrosti napoje!í na jejich čistiěku,da]e
zadat zptasovÁní projektu odkanďizování splďlcu a projektrr připojení na 56g5gdní CoV.Souěastrě s tím je
nutno intenzivně shránět potřebné finanční prosfredky a vyrrŽít všechny moŽré z-fuojekzajištění těchto velkých
aýznamnýchúkolů. Tyto naročnéúkolyby seměly státvěcínejenpředstavitelůobce, alevěcínásvšechoběa.
nů. Každý bychom měl přiloát ruku k ďlu dle svých sil a možností.
Domnívrím se,žeozdtaveďcelénašíoblastijevellcýmcílem,kteryi stojízanašinámahu.

Ing.JiříCampr

sETKÁNÍ oncÍ s NÁzvEM }>vEsELICE(

Čtenáři našeho zpravodaje budou určitě překvapeni informací, že v České republice j sou čtyři obce s názvem
Veselice. Na připojené mapce j e jejichumístění nrízomě zrÉr;oměno.

obecVeselicevokreseNáchodmádnes45 obyvatelůaje součastí obceVelkáJeseďce.
obec Veselice v okrese Havlíčkův Brod má rovněŽ 45 obyvatelů a je součastí města Havlíčkův Brod.
Největší obec Veselice má 259 obyvatellj' je dnes souěástí obce Vavřinec alacbétú se v okrese Blansko na

Moravě.
Nás může těšit,že naše obec jako jediná' ěítající 105 obyvatelů si uchovala sarrrostafirost a má svuj obecní

uřad.V souěasnosti jsou okrešní uráay zrušený a jejich pravomoce přešly na pověřená města a obce. Rodak
obce Veselice v bývalém okrese Blansko pan Ing.Ladislav Skoták v rámci sých vlastivědných bádání navští.
vil v loňském roce všechny 4 obce Veselice v ČR. Seznámil se s jejich historií a současným stavem, s je.jich
představiteli projednalmožnosti uskuteěnění wájemného setkání. Jeho ásluhou se v sobotu 28.čewna2003
toto setkání ve Veselici v okrese Blansko uskutečnilo. Smyslem této akce bylo vzájemné searámení zástupců
samosprávy obcí, semámeď sjejichhistorií ainformování o součashrémdění, oávotě oběanůačinnosti spol.
ků. Zanaši obec se srazu zúčastrili starosta Miroslav Pažout s manželkou a manželé Bulířovi.



Moravané jsou známi svou pohostinností a toto setkání velrni dobře připravili. Kolem jednoho stolu se
v Kulturním domě sešii VeselittizČecha Moravy. Starosta obce pan Miroslav Novotný přivítalvšechny

účastnílcy srazu slovy: Vítórn Vás v naší obci Veselice při historiclry prvním setkání obcí tohoto jména. Věřím,
že se ntó alrce zdaří, že to neníposlední společné sezení, ale dojde kdohodě a další'vzájemné spolupróci.
Následovďa beseda představitelů a dalších účasÍríku a pohoštění. V sále kultuÍního domu vznikla malá

ú'iu"tu. Každá,ze zúčastněných obcí se tam prezentovďafotografiemi a dochovaný'ni.dokumenty o svém
užoit". Tuto rnýstavkusimohliprohlédnoutiostabrí obyvatelé obce avhojnémířeto využili.

Hostitelé potom přítomnó pozvďi na prohlídku své obce a nedďekého Sloupu v Moravském krasu. Společně
si odpoledne prohlodli Sloupsko.šošuv_ské jeskyně. Dále navštívili chloubu obce rozhlednu Vese]ice-Podwší.
Tasěnacbánínakopci 590mn.m'ajejívyhlídkovýochozveýšce 621mn..m.Zníjenadhrcmýpohlednacelé
Blanensko a Boskovicko i daleké okolí sfiední Moravy. Všichni se shoďi, že tato akce byla velmi zdašilá a
nemělaby b;itposlední. Plánujípříští setkánívroce 2004. Připravujívydáníkďendářenarok2004vněmžchtě-
ií představit vsicbny veselice ve fotografiích.- 
Ďomů do Čech si účastríci srazu odvezli nejen plno h.ezlcých dojmu,ďe i propagačď materiály z hostitelské

VeseliceaBlanenskéhoregionuMoravy.TotosetkáníVeselicbylo kladněhodnocenoivtydeníkuNovinypro
Blanensko aBoskovicko. I účastníkum stazltzanaší obec se tato akce velrni líbila.

DďekRudolf

vEsELlcE' okr. Náchod

VZPOMÍNKA -I.Sl..výročí pomníku sv. Jana

Vánoce jsou pro veselické oběany především wáteěnÍm obdobÍm mÍru, klidu, ruznýchúvah, rozjÍmání avzpomínek'
Přitom nelze opomenou! že někteří starší veseličtí oběané myslí i na pomyslného ochrránce jejich vesnice před nepoho-
dami, na w. JanaNepomuckého. Kjehopoctě bylavytvořenapřed 151 letyv roce 1852 sochaaumístěnavysokonadves-
nicí v polích nad Malou Sftanou. Socha po opravě provedené v roce L993 byla znovu vysvěcena farrářem Josefem
Buchtouaje chráněnapamátkovoupéěí. -

Struěně k historii legendy o w. Janu Nepomuckém - Janu z Nepomuku (1340-93). Ces\ý vysoky katolicky hod-
nostář, byl notářem pražské konzistoře v letech 1373-83 a od roku 1379 generálním vikářem pražského arcibiskupa
Jana z Jenštejna. V mocens\ých sporech pražskeho arcibiskupa s česlcým krrílem Václavem IV. mtařilkrálův úmysl zří
zení nového biskupství v ápadních Cech.ách.
To by oslabilo mocenskou pozici arcibiskupa JanazJenštejna, a proto byl na rcrf,<azlaále Václava IV. Jan z Pomuku
podrobenvbřearu1393muěenijemužpodlehl. JehotělobyloshozenosKarlovamostudoVltavy.

Tě1o bylo vyplaveno u kláštera sv. Kříže a pozděj i pobřbeno do hrobky v cbrámu sv. Víta v Praze. Místo svržení gene-
rá}ního vikáře lanazPomuku (sv. JanaNepomuckého) připomÍná od roku 1974mosazný křížek, zapuštěný shora do
kamennéhoábradlíKarlovamostu.Podle osudugenerrálďhovikďeJanazPomukuvytvořilv1.polovině 16.sto1etí
katoliclcýknězhonikařVáclavHájekzliboěandomněloupostavu ěeskéhokatolickéhomuěedníkaze14.století.

Legenda o sv.Janu Nepomuckém a jeho zazra/r.lt byla široce rozvinuta jemity v době protireformace se záměrem
vytvořitkatolického ěeského světcejako protiváhumistraJanaHusa. Iezuité sivymohli u papeževroceL729kanontza-
ci a prohlášení Jana Nepomuckého za svatého.Tato kanonizace byla později samotnou katolickou cÍrkví zrušena"což
všaknijaknebránítomqabysv.JanNepomuclcýinadá'echrríni'Veselici. 

Ing.DoškrířJosef, Csc.



INT.oRMACE o vÝsLEDcÍcH voLEB v RoCE 2002 A REFEREI\DA v ROCE 2003 v NAŠÍ oBCI.
Volby do poslanecké sněmovnyParlamentu čR
Proběhly v naší obci ve dnech 14. a 15. 6.2002
Celkem bylo zapsráno 86 oprávněných osob.
Voleb se zúěastnilo 63 voliěů.

Výsledky voleb byly t5rto:
Politiclcí stana(uskupení)

03 CesM strana sociálně demokratická
07 Humanistická ďiance
11 Republikráni Dr. Miroslava Sládka
15 Strana zdravého roanmu
16 Stranavenkova
21 Sdružení nezávislých
22 oběanská demokratická sfoana
23 Komunistická strana Čech a Moraw
25 KoaliceKDU ČsL US DEU
26 St ana za ávotrí j istoty
28 Strana ze(ených

Poěet získaných hlasů:
2I

'I

I

a
J
1
1

4
I

5
I4
10
1
2

Výsledlry voleb do obecního zastupitelstva.
Volby v nďí obci proběbly ve dnech I. a2.IL.2002,
Pďet osob zapsaných v sezmmu voliěů byl 83.
Voleb se zúěastnilo 47 osob'

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni;
Pavel Cildlina 43 hlasy
FrantišekPažout 42 h|asy
Miroslav Bulíř 42 hlasy
FrantišekBucek 38 hlasy
Martin Kadeřábek 44 hlasy
Miroslav Pažout 39 hlasv
Marcela Šafránková a3 hhý

Starostou obce Veselice byl obecnÍm zastupitelstvem zvolen pan Miroslav Pažout.

Výsledky Referenda o přistoupení čn kEU:
Referendum se v naší obci uskuteěnilo ve dnech 13' a 14. 6,2003 .
Poěet oprávněných osob zapsaných ve stáém azvlášÍrÍm seznamu byl 87 voličů.
Volební úěastv Referendu byla 55 osob.

Pro přistoupení ČR k Evropské unii hlasovďo 39 osob.
Proti přistoupení CR k EU hlasovďo 16 osob

oHLÉDI{UIÍ. zlt'10 LETY vroÁvÁxÍ Čnsoprsu
Výsledek hospodďení veselického časopisu Zptavodaj za|éta 1992-200I :
Veselichý ěasopis Zptavodaj byl vydrívrán 10 let.
Každoročně vycházely dva výtislry Zpravodaje, pokaždé v počfu cca 160 ks.
Náklady na jejich vydávání ěinily k 3I. zÁrí 2001 celkem 38 120,. Kě a byly plně pok'ryý dobrovolnými dary vese.
liclcých oběanů,rodáků a přátel Veselice,které dosálrly k31,zaŤí2001 ěástky 38 633.-Kě.
Redakce ěasopisu Zpravodaje srde|ng {Ťl'j.. všem dobrovolným q.á'."* Zpravodaje

a přeje jim do Nového roku vše nejlepší ,mnoho zďtaví a spokojenosti. .
Ing. Doškář, Csc.a M.Saůánková



z črnNosTI SBoRU DoBRovor,nnÍcg HAslČÚ vEsELICE 2001-2003
Sdružení hasiěů Čech, Moravy a Slezka . Sbor dobrovolných hasičů Veselice je zďleněn v organizační jednotce

sH ČMs . okresní sdružení hasiěů Mladá Boleslav.
V zácbranném inte grovaném systému patří náš sbor do JPo, což zramen4 že v případě zasahu bude povolán v loka.

litě obce ajejího blí*ého okolí.
V roce 2001 došlo ke změnáÍn ve výboru sboru. Z důvodu stáé nepřítomnosti v obci byl z funkce starosty sboru

odvolan pan Josef Tomsa ana qýroění vďné hromadě byl zvolen stiaroslou sboru pan Bulíř Miloslav všemi účasfuíky
vďnéhromady.

od roku2001pracuje vybor SDHVeselice vtomto složení:
starosta
náměsbkstarosty
velitel
jednatel
hospodař

- Bu1íř Mi1oslav,
- Kadeřabek MaÍtin
- Pažout František
- BuckováLudmila
- Cidlinová Jana

V současbré době má sbor 1 8 ělenů v evidenci členské základnv.
Každý rok v měsíci dubnu připravujeme hasiěský vůz k technické kontrole,kterámusí byt každý rok provedena i

směřením emisí. Zatímjsme vždyprošlitechníckoukontroloubezvětšíchzéwad'. V letech2002a2a03 vměsícikvěfuu
jsmeponěkolikaletechopětproveďisběrkovového odpaduarrtrženépenízejsrrepouálynadďšíčinnostsboru.

V ěervnu se každoroěně zučasňujeme okrskové soutěže v požámím sporfu.v roce 200l se soutěž okrsku
uskuteěnila v Řitonicích, kde se prezentovďo nďe družstvo mužů na 5 . místě. Ženy se této soutěže nezúčasmily. o rok
později v roce 2002 se soutěž okrsku konďa v Domousnicich zaúčasti družstev mužů i žen Veselice. obě družswa
obsadila shodně druhá místa. Po soutěži bylo uspořádano opékaní kuřat před obecním ďadem zattě,astl většiny členů
sboru.Letos se okrsková soutěž v požámím sportu pořrídala v Ledcích, kde muži obsadili 3. místo až.eny zvítězíLy.Po
soutěži v Ledcích jsme se přesunuli před obecní ďad ve Veselici, poněvadž se zde rořni|o na ohni sele, které se
postupněsnědlodoposledníhokousku. Akcekoněilaažvranníchhodináchamělave$f úspěch.

Předzimouprovádíme zaamovánitecbniky,přikterémsevypouštívodazcistemyapovolujíveškerékohoutyna
cistenrě a hasiěské stříkačce.

Pravidelně v prosinci se kon áYýroěnívalnélhromada sbonr, pfi kteÉ se hodnotí ýsledky a aktivity zauplynulý rok.
Všem ělenům Sboru dobrovolných hasiěů, kůeří se jalqimkoliv způsobem podílejí na ěinnosti sboru touto cestou

děkuji apřeji hodně chrrti a sil do dalších let.

Z CIFINOSTI SPOZ OBCE VESELICE
Pro sbor pro občanské záležitostt se již stalo tradtcí, že
kÍere se konají ve Veselské hospůdce
Jedná se o období roku 2002. červen 2003:

uspořádá v průběhu roku několik kultunrích akcí,

24. 3.2002 - Dětshý maškanrí kanrevď
|2. 4.2002 - Setkání jubilantrr' kteří v průběhu roku slaví svá qiročí narození
1,4.12.2002 - Mikulášská nadílka pro děti
29. 3.20a3 - Dětslcý maškarní kamevď
17 . 5.2003 - vítání občánků a setkání jubilantu

Týo akce se všem, kteří se jich úěastní velrni líbí.
Děti si zatancýí a vyskotaěí se při různých hrách a soutěžích.
Dospělí oslavenci se těší na setkání, při kterém sizavzponlnají a pobaví se při hezké hudbě Soni Boučkové.
S finančď pomocí obecniho uřadu můžeme kaŽdému dítěti a jubilantům pŤedat drárkový bďíček a $rtičku.
Děkujeme všem, kteří přispěli dětem do tomboly a všem, kteff pomohli t5rto akce uskutečnit.

paní Bulířová Jarmila
paní Pažoutová Věra



Živomí jubileum l rtk ?.002l :
23. 6. PaníRýďováMarie
27 ' 7, Pn'Ing.Doškář Josef
21. 8. PanKodrikJosef
19. 9. PanRysVáclav
12. 4. PaníBuckováLudmila
28. 3. PaníRýďováHana
24. 9' Pan Kodrik Jiří
3. 5. PaníKodrikováhena

26. 7. PanBurdavladimír
23. 1. Pan Cidlinová Jana
3, 4' Paní Kadďábková Martina

20. 4. PanKodrikJosef
16. i. PaníBuckováJana
1. 9. PanPažoutFrantšek

l0. 10. Paní Křížová Pavlína
13. 6. PaŽoutováLucie
20. 8. Cidlina Jan

. Výmčí:

85let
80 let
80let
60let
55let
50let
451ď
40let
40let
35let
30 let
30let
30let
30let
30 let
15 let
l5 let

SPOLECENSKA KRONIKA
/ROK 2002-2A0Bl

25 let společného života oslavili manželé \ěra a Miroslav Pažoutovi

Blahopřr{ní 23.6.2002
Naše milá maminko'

Za Tvou láskq za Tvoupéěi děkuje'me velice.
Ještě dlouho ať jsi wěž| noby ať Tě nebolí.
Permé zdraví, dobrou myď přejeme ti ze srdce,
abys ještě ďouho mohla krmit l<rálílŠ}' a slepice.

K Tvé'mu ýznanďelriu ýročí bodně štěstí'zdraví prqt vsecnny rodiny Rýďovy a Šifďaovy,
Blahopřejene a do dalších let př{eme''hodně zdraví a štěsť" !

VzpomÍnka ' 
*" 28. 4.2oozze,nořelPan Ladislav Pokonrý (8o lď)

Na přání ing. Liběny Šmejkalové rádi zvďejňujme vzpomínku v následujícím znění (citujeme z dopizu):
Dne 20. I7jrc20fl2 uplynrrlo 25 lď od úmrí našefoo milého tatínka' rnŇlžela s dědďka pana Jaroslava Pelce,
bytenrve Vesefici č.p.10. I

Všichni, kdo jste ho znali" věnujte mu tichou vzpomíďcq
manželka Marie, dcery Liběna a lvana s rodinermí

Evotní jubileum 1rclr 2hfrJt
2L 4. PanCidlinaRudolf
5. 4, PaníNeufisováVěra

29.6. PanCiďinaPavel
25.12. Pmí Pokorná Libuše
25' 8. PaníTaucbmanováMmie
3' 4. Pan Štěpanovský František
l.10. PanPolákJosď
3.ll. Pan BucekFrantišek
3. 1. Pan Červaladislav

2|. 5. PanRýďJosef
25' 8. PanPažoutFrantišek
13. 5. Paní ŠtěpanovskáLibuše
22.11. Pan CidlinaPavel
15. 6. PaníPaŽoutová věra
17. 7. Ing.Runěíková Hana
25. I. PaníMatous<ováJana
28.2. PanŠafrenetRadek
27. 4. PanPažoutMřoslav
18.10. Pan Br:rda Vlndimír
|4' 4' Bucková Jma

Vyroči:
30 let spolďného ávota oslavili manželé Věra a František Jakubcovi

Narození:
72' 1.2003 Kodrik Tomáš

Blahopřeje'me a do dďších 1ď přejeme hodně zdraví a štěstí!

VzpomÍnka:
19.2. PanJosef Kříž (73lo
29.8' PaníM.Kodriková (751o
19. 9. Paní Jaroslava Pažorrtová Q7Iď)

90let
80 let
80 let
75let
65let
60let
60let
60let
55let
55let
55 let
50let
50 let
45let
45let
30let
30let
20Let
20let
l0 let



ozNÁnmNÍ onncnÍrro ÚŘlou:
Zménapoětu obyvatel: K obyvatelům obce se přihlrásilo 7 obyvatel. Z obce byli odhlrášeni 4 obyvatelé.

Připomenutí povinnosti plateb z pozemku hroba, za odpadky a psy.
Uoozornění pro majitele brobů:
obec vybÍní poplatek z pozemku hrobu na období 2001.2010 ,výše poplatku je stejná jako v minulém období.
Poplatek můžete zap|atitpoštovní n"**BHl#;L1;",elice 

8 ,2g4 qlDolní Bousov nebo osobně.
VÝše poplatku lze ziistit nate|.326396 I54.
náte jio.ir jiz k dispózici arrámky a pytle na svoz TKo pro příští rok a budou vybírrány poplatlry ? Pry.la Pqy.

M.Safránková

X T v rLas vanocnl ...
Adventnívěnec
K nejarámějším symbolům předvánočního ěasu pafií adventrí věnec. Svíěky na něm apa|u1í i nevěřící. A proč se
zapatujísvíěky? Dny se zkracují,my přibývá. Poshrpné roůíúLánl svící na adventním věnci symbolizuje, příchod
Krisia do n:rlotzznamená přemož:eňílemnoty a nárůst světla' pokoje a radosti.
Věnec je vic,nežpouhou okrasou. Zelenévětve provoní dům, zname,lrají život uprosťed odpočívající pfirody, lauh
vyjadřuje spoleěenství a plameny světlo, které osvěcuje každého ělověka. Svícejsou čtyřijako adventní neděle.
Původní barvou adventu je fialová . podle barvy kněžského roucha. Fialová však bývala v minulosti velkou vác-
ností, a tak ji v domácím prosředí nahradila lehce dostupná ěervená. Křeďanslcí tradice na jedné staně sice volí
fialovorr" lidová tradice na straně druhé však zapovídrá umělé materiály. Fialovou ovšem v přírodě neseženete.
Chcete-li tedy hez/rý adventrí věnec, bez ěervené se patrně neobejdote.

Redakční rudaZpravodaje obce Veselíce přeje všem spoluobčanům,
rodákům apřátelům nďí obce a všem čtenrířům časopisu:

Přfiemné prožití vdnoěních svútkfl
a do roku 2004 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radostí

Na Veselický zpravodaj přispěli:
K. Fischer, rod. Jansova' V. Brodslcý, M. Matějková, M. Nováková F. Kobrďe, rod. Runčíkova' M. Mare.
šová' M. Šibova" pí. Kotalíková, rod. Runčíkov4 J. Drahorád, V. Karban" M.Koubová' J. Najman,
F. NavráÍil, J. Kodrik nejst, K. Buková" M.Vojtíšelq M.Sifďdová, 'pí. Sparová'VPokorná J. Hadincovri
V. Pokornrá" M. Marešová' L.Pokomá J.Šmejkďová.

Redakční rudaZptavodaje touto cestou všem přispívajícím upřímně děkuje !!!

Veseliclcý Zptav odaj vydává Redakčď rada ve složerií:
Ing Doš-kář.Csc.,ing.iampr, M. Pažout, F. Pďout; Navrátil, Butířovrá" oudmická" Šafrankova"
- dopisovatel pan Dufek

Zpravodaj vycbazi dvakrat roěně.
Piosíme ó,*la^případných náwhů, příspěvků a připomínek na adresu: paní M .Š-attlntová, Veselice

PSČ 291 04 Dolní Bousov


