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SLOVO STAROSTY OBCE
čtenďizpravodajeopět,po delšíodmlcevycbazídďšíčísloVeselického4pra.
VáŽeníspoluoběané,milí
vodaje.Podnátlakemětenařůa některýchělenůbývďé redakěnírady sedalo dohromadyněkolikj edincůz řad
Ti si na schůzcevyříkali a vysvětlili všechnyproblémy souvisejícís obsahemi vydávaním
našichobčanů.
se rozešli do sých domovůs dohodou,žekažÁýpro to udělá co
Veselickéhozpravodaje.Všicbni zučasbrění
moci. Tak se stalo a novéčísloVeselickéhozpravodajemrítev rukou.Protopatří
budev rámci sqýchmožností
z
mé
stany
a
myslím
si, Ženejenomode ÍIrne'paÍIuing. Doškařovi a panuDufl<ovi,kteřípřislíbili
ďk
veltrry
pracovatv redakěníradě na sestavovaníceléhovydanízpravodaje.Přeji celéredakci hodněnapadůna skvělé
budoucíhočísla.
příspěvkydokaždého
vodovod
byl dokončen. V letošním roce se prováděl zkušebníprovoz čerpacího
obecní
její nezávadnost.Zbyvá několik
zaŤízenlavodovodnísítě.Je prováděnochlórovárrívody a tímzajišťovana
domácností,kterédosudnejsounapojenyna vodovodnísíť.V průběhuroku 2004 budou vzavtány smlouvy
s odběratelivody a stanovenafinančníčástkazaď vody. Dále Vám chci v dnešnímčísleozrámit , žeobec
Veselice vstoupila do svazku obcí milaoregionu Dolnobousovska. Této akci dď podnět starostaměsta
Dolního Borrsóva pan Josef $'nikď, kterisezval starosty obcí Rohatska,futonic, Domousni, Veselice,
Rabakovaa Přepeře, kde přednesl,jak by měl takovy svazek fungovat a co všechnoby malým obcímmobl
pťrrrést
povstupunašírepublikydo EU . Předmětemčinnostisvazku obcíje spoluprácev oblastiškolství,soci.
ruchu.Zápis mik.
pořádku,ochranyávotrího prosředí a cestormího
álnípéče,zdravotrictví,ku1tury,veřejného
vnitřních
Referátem
věcí oU Mladá
proveden
dne
26.6.2002
a
schválen
roregionuDolnobousovskobyl
Boleslav.Souěasněbyly schválenystanovyMikroregionu Dolnobousovskoa deklaroványstrategickéaÍo^|ojovéprogramy.SídlemMikroregionuje MěÚ Dolní Bousov. V programuplánu rozvoje regionumá našeobec
výhledověv úmysluýstavbu splaškovékanalizac,es napojenímna ěistírnuodpadníchvod v souseclníobci
Domousnice.Tímby seroziodně áepšila úroveňv oblasti životníhoprosfiedí.Dále je v plánu opravapovrchu
mísmíchkomunikací.
zdtaví'štěstía lásky
koncemroku budeteěístčislyšetpřánívšehonejlepšího,hodně
S nadcházejícírn
odVašichnejbližších"sousedů
nebokolemjdoucích.
To saméVámpřeji ijménemsvými jménemčlenůobecníhozasfupitelswa
StarostaVeselice
Miroslav Pažout

ozNÁMENÍ REDAKčIrÍnany
VáženíčtenářiVeselického4ravodaje !
opětvydávatZptavoďaj obceVeselice.omluvte totopřeru.
ozramujemevám, žepo ročnípřestávcezačínáme
šení, kterébylo zaviněno tím,ževětšinaělenůRedakčnírady onemocněla,nebo zestrárlaa nepodďilo sejejí
spojenýchs
zastupitelstvabyli plně vytíženiřešenímproblémů
doplněnínovými členy.Starostaobcei členové
dostavbouobecníhovodovodt1zňezpečovánímvoleb , referendaa dalšíchúkolů.V tomtoroce se zasluhou
osobníangažovanosti
panaIng . Josefa Doškářepodďilo získatpro práci v Redakěníradě novéčlenya pfu.
svědčitělenyobecníhozastupitelstvao pofieběobnovenívydaní
Veselického4pravodaje.Po dvoujednaních
byla redakční
rada doplněnao tyto členy:(panaIng. Jiřího Campra, FrantiškaNavrátila'FrantiškaPažouta a
paní.Zdenkuoudnrickou. Zpravodaj bude nadále vydáván dvakrát ročně,(v měsíci červnua prosinci) v
nezněněnémrozsahui úpravě.
Věříme , žepochopítetuto ročníodmlku a zustanetenadále věmými ětenrářia příznivci Zpravodaje.
Pomoáenámvjeho dalšímvydávránípodnětrýminávrhy
'článkyafinančnímipříspěvky.
paníMarcelaSafránková,Vese1iceč,.8,29404DolníBousov.
Tytozasflejtenaadresu:
Víme , žeVeselichý zptavoďajsi získď z-al01et vydáváníznaěnouoblibu.Napomáhalv informování
vydávání
Ženašeúsilívobnoveníjeho
občanů,
rodrákůapřátelVeselice
obci ajejímokolí.Věříme,
o děnívnaší
pochopíte
abudetenásvněmpodporovat.
zpravodaje
RedakčníradaVeselického

JAK DÁL v EKoLoGtr

OBCE

NašeobecVeselice sezpravidla řadila meá polaokovéobčes rozumnýmzájmemo všenovéa perspektivní.
Vedeníobcebylapovětšinoumoudráaprogresivní
anechávalaza sebouvživotěavyvoji obcezpravidlapozi.
,.
tivnístopy.
jejího
Nedávnézajištěď zdroje kvďitní a zdravotrě nezávadnépitré vody a vybudovaní
rozvodu ke každému
domujedobrympokračovánÍmtěchtotradic.
Jednásetotižo naplňovánínovodobýchpotřebobčanů'$eřímají
zakonnýnarokna zdravéživotníprosťedí.Vodovodje všakteprvezaéáteknátočné
cestyk cela zodpovědné
kovémuozdravění
obceavytvořenídobréhoa zdtavého
ekologickéhozázemi.Dalšímikrokykdosaženítohoto cíle musítotižbýt vybudovánísplaškovékanalizace k odvodu všechodpadníchvod od každého
domu a
jejichdokonďéhoa efektivníhoěištění.Týodalšíkrolcyjsounejennufiré,ďejsoutaké
zajištění
velicefinančně
nríročné.
Je protonašípovinnostísnaŽitse vylžítvšechdosfupnýchmožností,kteréby k řešenítohotoproblémumohlynapomoci.
prosťedía jednakje to spolupráces
Jsouto jednak dotaceze Sfredočeského
kraje a z ministerstvaživofirího
jsoujiždál,
jiŽrozokolnÍmiobcemi,vnašempřípadě
nežjsmemy.V Domousnicíchse
sDomousnicemi,kde
hodli,ževybudujíěistímuodpadníchvod /ČoV/ a splďkovou kanďizaci. Rovněžse rozhodli,žebudouřešit
zajištěď dostatkuzdravotrě nezávadnévody,kdebychom zasemy mohli účinněpomoci. Jtžmajiz}rotovený
projekt CoV a v součastné
době probíhářízeníkestavebnÍmupovolení.Před podpisemje téžsmlouvak odkoupenípotřebnéhopozemku.Čističkuby chtěli drítdo ptovoanjtž v příštímroce 2004. Zarcveň s tímmusí
vybudovat splaškovoukanďizaci. Rozsah ČoV domot'mičtíbudujís dostatečnoukapacitoua ďe panístarostlryKoldové,snížjsemmluvildne
29.8.t.t.,bybyloreálnézajistitvníčistěníodpadníchvodipronaši
obec.
Stav řešenítěcb'tozávahýchproblémův sousedníchDomousnicíchje pro nás jistě velkou ýzvou. Je naší
povinnostízrrrobilizovatvšechnysvémorání,fyzickéi ekonomickésíIyazaěitvážnézodpovědněa iniciativ.
něj ednat,rozhodovata konat.
Co nejdříveby bylo nutro zašítjednatsvedenÍmobce Domousnice o moŽrosti napoje!ínajejich čistiěku,da]e
zadat zptasovÁníprojektu odkanďizování splďlcu a projektrrpřipojení na 56g5gdníCoV.Souěastrě s tímje
nutnointenzivněshránětpotřebnéfinančníprosfredkya vyrrŽítvšechnymoŽréz-fuojekzajištění
těchtovelkých
aýznamnýchúkolů.Tytonaročnéúkolyby
alevěcínásvšechoběa.
seměly státvěcínejenpředstavitelůobce,
nů.Každýbychomměl přiloát ruku k ďlu dle svých sil a možností.
Domnívrím
stojízanašinámahu.
se,žeozdtaveďcelénašíoblastijevellcýmcílem,kteryi
Ing.JiříCampr
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republicej součtyřiobces názvem
Čtenářinašehozpravodajebudouurčitěpřekvapeniinformací,žev České
Veselice.Na připojenémapcej ejejichumístění
nrízomězrÉr;oměno.
obceVelkáJeseďce.
obecVeselicevokreseNáchodmádnes45
součastí
obyvatelůaje
městaHavlíčkův
Brod.
obec Veselicev okreseHavlíčkův
Brod má rovněŽ45 obyvatelůaje součastí
NejvětšíobecVeselicemá 259 obyvatellj'je dnessouěástíobceVavřinec alacbétúse v okreseBlanskona
Moravě.
a má svuj obecní
Nás můžetěšit,že
105 obyvatelůsi uchovalasarrrostafirost
našeobecjako jediná' ěítající
uřad.V souěasnostijsou okrešníuráay zrušenýa jejich pravomocepřešlyna pověřenáměstaa obce.Rodak
obce Veselice v bývalémokreseBlansko pan Ing.Ladislav Skoták v rámci sých vlastivědnýchbádánínavští.
vil v loňskémrocevšechny4 obceVeselicev ČR.Seznámil se s jejich historiía současným
stavem,sje.jich
představiteliprojednalmožnosti
wájemnéhosetkání.Jeho ásluhou se v sobotu28.čewna2003
uskuteěnění
toto setkáníve Veselici v okreseBlansko uskutečnilo.Smyslem tétoakce bylo vzájemnésearámenízástupců
spol.
oávotě oběanůačinnosti
samosprávyobcí,semámeď sjejichhistoriíainformovánío součashrémdění,
Bulířovi.
ků.ZanašiobecsesrazuzúčastrilistarostaMiroslav Pažouts manželkoua manželé

a toto setkánívelrni dobře připravili. Kolem jednohostolu se
Moravanéjsou známi svou pohostinností
v Kulturnímdomě sešiiVeselittizČecha Moravy. Starosta obce pan Miroslav Novotný přivítalvšechny
srazuslovy: VítórnVás v našíobci Veselicepři historiclryprvnímsetkáníobcítohotojména.Věřím,
účastnílcy
spolupróci.
sezení,ale dojdekdohoděa další'vzájemné
společné
žese ntó alrcezdaří,žetoneníposlední
domu
vznikla malá
a pohoštění.V sále kultuÍního
Následovďa besedapředstavitelůa dalšíchúčasÍríku
obcíse tam prezentovďafotografiemi a dochovaný'ni.dokumentyo svém
ú'iu"tu. Každá,zezúčastněných
obyvateléobceavhojnémířetovyužili.
užoit".Tutornýstavkusimohliprohlédnoutiostabrí
Hostitelépotompřítomnópozvďi na prohlídkusvéobce a nedďekéhoSloupuv Moravskémkrasu.Společně
jeskyně.Dále navštívilichloubuobcerozhlednuVese]ice-Podwší.
si odpoledneprohlodliSloupsko.šošuv_ské
621mn..m.Zníjenadhrcmýpohlednacelé
590mn.m'ajejívyhlídkovýochozveýšce
Tasěnacbánínakopci
se
shoďi, žetatoakce byla velmi zdašiláa
Všichni
Moravy.
sfiední
a
Boskovicko
i
okolí
daleké
Blanensko
Připravujívydáníkďendářenarok2004vněmžchtě2004.
Plánujípříští
setkánívroce
nemělabyb;itposlední.
představit
vsicbny
veselice
ve
fotografiích.
-ií
srazuodvezli nejenplno h.ezlcýchdojmu,ďe i propagačďmateriályz hostitelské
Ďomůdo Čechsi účastríci
kladněhodnocenoivtydeníkuNovinypro
VeseliceaBlanenskéhoregionuMoravy.TotosetkáníVeselicbylo
stazltzanašíobec setatoakcevelrni líbila.
BlanenskoaBoskovicko. I účastníkum
DďekRudolf
vEsELlcE' okr. Náchod

VZPOMÍNKA

-I.Sl..výročípomníku sv. Jana

rozjÍmání
avzpomínek'
wáteěnÍmobdobÍmmÍru,klidu, ruznýchúvah,
Vánoce jsou proveselickéoběanypředevším
jejich
přednepohopomyslného
ochrránce
vesnice
i
na
oběané
myslí
Přitom nelzeopomenou!ženěkteřístarší
veseličtí
1852
sochaaumístěnavysokonadvesdami,na w. JanaNepomuckého.
Kjehopoctěbylavytvořenapřed151letyv roce
nicí v políchnad Malou Sftanou.Socha po opravě provedenév roce L993 byla znovu vysvěcena farrářemJosefem
Buchtouajechráněnapamátkovoupéěí.
Struěněk historii legendyo w. JanuNepomuckém- Janu z Nepomuku(1340-93).Ces\ý vysoky katolickyhodarcibiskupa
nostář, byl notářempražskékonzistoře v letech 1373-83a od roku 1379 generálnímvikářem pražského
krrílemVáclavem IV. mtařilkrálův úmyslzří
V mocens\ýchsporechpražskehoarcibiskupa s česlcým
Janaz Jenštejna.
zenínovéhobiskupstvív ápadních Cech.ách.
Václava IV. Jan z Pomuku
To by oslabilo mocenskoupozici arcibiskupaJanazJenštejna,a protobyl na rcrf,<azlaále
podrobenvbřearu1393muěenijemužpodlehl.
JehotělobyloshozenosKarlovamostudoVltavy.
geneTě1obylovyplavenou klášterasv.Křížea později pobřbenodo hrobky v cbrámusv.Vítav Praze.Místosvržení
rá}níhovikáře lanazPomuku (sv. JanaNepomuckého)připomÍnáod roku 1974mosaznýkřížek,zapuštěnýshorado
kamennéhoábradlíKarlovamostu.Podle
osudugenerrálďhovikďeJanazPomukuvytvořilv1.polovině16.sto1etí
katoliclcýknězhonikařVáclavHájekzliboěandomněloupostavu ěeskéhokatolickéhomuěedníkaze14.století.
byla širocerozvinuta jemity v době protireformacese záměrem
Legendao sv.JanuNepomuckém a jeho zazra/r.lt
vytvořitkatolického
ěeského
světcejakoprotiváhumistraJanaHusa.Iezuitésivymohli u papeževroceL729kanontzakanonizace byla později samotnoukatolickou cÍrkvízrušena"což
ci a prohlášení
JanaNepomuckéhoza svatého.Tato
všaknijaknebránítomqabysv.JanNepomuclcýinadá'echrríni'Veselici.
Ing.DoškrířJosef,
Csc.

oBCI.
INT.oRMACE o vÝsLEDcÍcH voLEB v RoCE 2002 A REFEREI\DA v ROCE 2003v NAŠÍ
Volby do poslaneckésněmovnyParlamentu čR
Proběhlyv našíobci ve dnech14.a 15.6.2002
Celkem bylo zapsráno86 oprávněnýchosob.
Voleb se zúěastnilo63 voliěů.
Výsledky voleb byly t5rto:
Politiclcí stana(uskupení)
03 CesM stranasociálně demokratická
07 Humanistická ďiance
11RepublikrániDr. Miroslava Sládka
15 Stranazdravéhoroanmu
16 Stranavenkova
21 Sdružení
nezávislých
22 oběanská demokratickásfoana
23 Komunistická stranaČecha Moraw
25 KoaliceKDU ČsL US DEU
26 St anaza ávotrí j istoty
28 Stranaze(ených

hlasů:
Poěetzískaných
2I
'I
I
a

J
1

1

4
I

5
I4
10
1
2

Výsledlry voleb do obecního zastupitelstva.
Volby v nďí obci proběblyve dnech I. a2.IL.2002,
Pďet osob zapsanýchv sezmmu voliěůbyl 83.
Voleb se zúěastnilo47 osob'
Do obecníhozastupitelstvabyli 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
Starostouobce Veselice byl obecnÍmzastupitelstvemzvolen pan Miroslav Pažout.
Výsledky Referenda o přistoupeníčn kEU:
Referendumse v našíobci uskuteěnilove dnech 13' a 14.6,2003 .
Poěet oprávněnýchosob zapsanýchve stáémazvlášÍrÍm
seznamubyl 87 voličů.
VolebníúěastvReferendubyla 55 osob.
Pro přistoupeníČRk Evropskéunii hlasovďo 39 osob.
Proti přistoupeníCR k EU hlasovďo 16 osob

oHLÉDI{UIÍ.
zlt'10LETY vroÁvÁxÍ Čnsoprsu

Výsledek hospodďeníveselickéhočasopisuZptavodajza|éta1992-200I:
Veselichý ěasopisZptavodajbyl vydrívrán
10 let.
Každoročněvycházely dva výtislry Zpravodaje,pokaždé
v počfu cca 160 ks.
jejich
Náklady na
vydáváníěinily k 3I. zÁrí2001 celkem38 120,.Kě a byly plně pok'ryý dobrovolnýmidaryvese.
liclcýchoběanů,rodáků
a přátel Veselice,které
dosálrlyk31,zaŤí2001ěástky 38 633.-Kě.
Redakce ěasopisuZpravodaje srde|ng
dobrovolnýmq.á'."* Zpravodaje
{Ťl'j.. všem
a přejejim do Novéhoroku všenejlepší,mnohozďtavía spokojenosti..
Ing.Doškář, Csc.aM.Saůánková

z črnNosTISBoRUDoBRovor,nnÍcgHAslČÚvEsELICE 2001-2003

jednotce
hasiěůČech,Moravy a Slezka . Sbor dobrovolných hasičůVeselice je zďleněn v organizační
Sdružení
hasiěůMladá Boleslav.
sH ČMs . okresní sdružení
V zácbrannémintegrovanémsystémupatřínášsbordo JPo, cožzramen4 žev případězasahubudepovolán v loka.
litě obceajejíhoblí*éhookolí.
V roce 2001 došloke změnáÍnve výboru sboru. Z důvodustáé nepřítomnostiv obci byl z funkce starostysboru
odvolan panJosef Tomsaana qýroěnívďné hromaděbyl zvolen stiaroslousborupan Bulíř Miloslav všemiúčasfuíky
vďnéhromady.
od roku2001pracujevyborSDHVeselice vtomto složení:
- Bu1ířMi1oslav,
starosta
- Kadeřabek MaÍtin
náměsbkstarosty
PažoutFrantišek
velitel
- BuckováLudmila
jednatel
- Cidlinová Jana
hospodař
základnv.
době má sbor 18 ělenův evidenci členské
V současbré
Každýrok v měsícidubnupřipravujemehasiěský vůzk technickékontrole,kterámusí byt každýrok provedenai
V letech2002a2a03vměsícikvěfuu
směřenímemisí.Zatímjsmevždyprošlitechníckoukontroloubezvětšíchzéwad'.
jsmeponěkolikaletechopětproveďisběrkovového
odpaduarrtrženépenízejsrrepouálynadďšíčinnostsboru.
V ěervnu se každoroěnězučasňujemeokrskové soutěže v požámímsporfu.v roce 200l se soutěžokrsku
o rok
uskuteěnilav Řitonicích,kde seprezentovďo nďe družstvomužůna 5. místě.Ženy setétosoutěženezúčasmily.
později v roce 2002 se soutěžokrsku konďa v Domousnicich zaúčastidružstevmužůi ženVeselice. obě družswa
obsadila shodnědruhá místa.Po soutěžibylo uspořádano opékaníkuřat před obecnímďadem zattě,astlvětšinyčlenů
sboru.Letosse okrskovásoutěžv požámímsportupořrídalav Ledcích,kde mužiobsadili3. místoaž.enyzvítězíLy.Po
soutěživ Ledcíchjsme se přesunuli před obecníďad ve Veselici, poněvadž se zde rořni|o na ohni sele, kterése
postupněsnědlodoposledníhokousku.
Akcekoněilaažvranníchhodináchamělave$fúspěch.
Předzimouprovádímezaamovánitecbniky,přikterémsevypouštívodazcistemyapovolujíveškerékohoutyna
cistenrěahasiěskéstříkačce.
sbonr, pfi kteÉsehodnotíýsledky a aktivity zauplynulý rok.
Pravidelněv prosinci sekon áYýroěnívalnélhromada
VšemělenůmSboru dobrovolnýchhasiěů,kůeřísejalqimkoliv způsobempodílejína ěinnosti sboru touto cestou
děkuji apřeji hodně chrrtia sil do dalšíchlet.

Z CIFINOSTI SPOZ OBCE VESELICE
Pro sbor pro občanské
záležitosttsejiž stalo tradtcí,žeuspořádá v průběhuroku několik kultunríchakcí,
kÍerese konajíve Veselskéhospůdce
Jednáse o obdobíroku 2002. červen2003:
24. 3.2002
|2. 4.2002
1,4.12.2002
29. 3.20a3
17. 5.2003

- Dětshýmaškanrí
kanrevď
- Setkáníjubilantrr'kteřív průběhuroku slavísvá qiročínarození
- Mikulášskánadílkapro děti
- Dětslcýmaškarní
kamevď
- vítáníobčánků
a setkáníjubilantu

Týo akce se všem,kteří se jich úěastnívelrni líbí.
Děti si zatancýía vyskotaěíse při různýchhrách a soutěžích.
Dospělíoslavenci se těšína setkání,při kterémsizavzponlnají a pobavíse při hezkéhudbě Soni Boučkové.
S finančďpomocíobecniho uřadu můžemekaŽdémudítětia jubilantůmpŤedatdrárkovýbďíčeka $rtičku.
Děkujemevšem,kteřípřispěli dětemdo tomboly a všem, kteff pomohli t5rtoakce uskutečnit.
paníBulířová Jarmila
paníPažoutováVěra

Živomí jubileum l rtk ?.002l:
23. 6. PaníRýďováMarie
27' 7, Pn'Ing.DoškářJosef
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' PaníKadďábková Martina
20. 4. PanKodrikJosef
16. i. PaníBuckováJana
1. 9. PanPažoutFrantšek
l0. 10. PaníKřížováPavlína
13. 6. PaŽoutováLucie
20. 8. Cidlina Jan

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

SPOLECENSKA KRONIKA
/ROK 2002-2A0Bl

. Výmčí:
25 let společného
\ěra a Miroslav Pažoutovi
života oslavili manželé
Blahopřr{ní23.6.2002
Našemilá maminko'
Za Tvou láskq za Tvoupéěiděkuje'mevelice.
Ještědlouho aťjsi wěž| noby aťTě nebolí.
Permézdraví,dobroumyď přejemeti ze srdce,
abysještěďouho mohla krmit l<rálílŠ}'
a slepice.
prqt vsecnnyrodiny Rýďovy a Šifďaovy,
K Tvé'muýznanďelriu ýročí bodně štěstí'zdraví
Blahopřejene a do dalšíchlet př{eme''hodnězdravía štěsť"!
VzpomÍnka'

*"

28.4.2oozze,nořelPanLadislavPokonrý(8o lď)

Na přáníing. Liběny Šmejkalové
rádi zvďejňujme vzpomínkuv následujícímznění(citujemez dopizu):
Dne 20. I7jrc20fl2 uplynrrlo25 lď od úmrínašefoo
miléhotatínka'rnŇlželas dědďka panaJaroslavaPelce,
I
bytenrveVeseficič.p.10.
Všichni,kdo jste ho znali" věnujtemu tichou vzpomíďcq
manželkaMarie, dceryLiběna 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. PanBucekFrantišek
3. 1. Pan Červaladislav
2|. 5. PanRýďJosef
25' 8. PanPažoutFrantišek
13. 5. PaníŠtěpanovskáLibuše
22.11. Pan CidlinaPavel
15. 6. PaníPaŽoutovávěra
17. 7. Ing.RuněíkováHana
25. I. PaníMatous<ováJana
28.2. PanŠafrenetRadek
27. 4. PanPažoutMřoslav
18.10. Pan Br:rdaVlndimír
|4' 4' Bucková Jma

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

Vyroči:
Věra a FrantišekJakubcovi
30 let spolďnéhoávota oslavili manželé
Narození:
72' 1.2003
Kodrik Tomáš
Blahopřeje'mea do dďších1ď přejemehodně zdraví a štěstí!
VzpomÍnka:
19.2. PanJosefKříž
29.8' PaníM.Kodriková
19.9. PaníJaroslavaPažorrtová

(73lo
(751o
Q7Iď)

ozNÁnmNÍonncnÍrroÚŘlou:

4 obyvatelé.
Zménapoětuobyvatel:K obyvatelůmobce se přihlrásilo 7 obyvatel. Z obcebyli odhlrášeni

Připomenutípovinnosti platebz pozemkuhroba, za odpadky a psy.
Uoozorněnípro majitele brobů:
poplatekz pozemkuhrobuna období2001.2010,výšepoplatkuje stejnájako v minulémobdobí.
obec vybÍní

zap|atitpoštovní
můžete
Poplatek
n"**BHl#;L1;",elice

8 ,2g4qlDolníBousovneboosobně.

VÝšepoplatkulze ziistit nate|.326396I54.
náte jio.irjiz k dispózici arrámkya pytle na svoz TKo pro příštírok a budou vybírránypoplatlry?la Pqy.
Pry.
M.Safránková

Las vanocnl ...
XTvr

Adventnívěnec

ěasupafií adventrívěnec. Svíěkyna něm apa|u1íi nevěřící.A pročse
K nejarámějšímsymbolůmpředvánočního
svícína adventnímvěnci symbolizuje,příchod
Dny se zkracují,mypřibývá. PoshrpnéroůíúLánl
zapatujísvíěky?
a nárůstsvětla' pokoje a radosti.
Krisia do n:rlotzznamená přemož:eňílemnoty
pfirody, lauh
životuprosťedodpočívající
Věnec je vic,nežpouhouokrasou.Zelenévětveprovonídům,zname,lrají
vyjadřuje spoleěenstvía plameny světlo,kteréosvěcujekaždéhoělověka. Svícejsou čtyřijako adventníneděle.
Původníbarvouadventuje fialová . podle barvy kněžskéhoroucha. Fialová všakbývala v minulosti velkou vácností,a takji v domácímprosředí nahradilalehce dostupnáěervená.Křeďanslcí tradicena jednéstaně sice volí
fialovorr"lidová tradice na stranědruhévšakzapovídráumělémateriály.Fialovou ovšemv příroděneseženete.

sepatrněneobejdote.
Chcete-litedyhez/rýadventrívěnec,bezěervené

RedakčnírudaZpravodajeobce Veselícepřeje všemspoluobčanům,
časopisu:
rodákůmapřátelůmnďí obce a všemčtenrířům

Přfiemnéprožitívdnoěníchsvútkfl
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.
pí.Kotalíková,rod. Runčíkov4J. Drahorád, V. Karban"M.Koubová' J. Najman,
šová'M. Šibova"
F. NavráÍil,J. Kodrik nejst,K. Buková" M.VojtíšelqM.Sifďdová, 'pí. Sparová'VPokorná J. Hadincovri
V. Pokornrá"
M. Marešová'L.Pokomá J.Šmejkďová.
upřímněděkuje!!!
RedakčnírudaZptavodajetoutocestouvšempřispívajícím
Veseliclcý Zptavodajvydává Redakčď radave složerií:
Ing Doš-kář.Csc.,ing.iampr,M. Pažout,F. Pďout; Navrátil, Butířovrá"oudmická" Šafrankova"
- dopisovatel pan Dufek
Zpravodaj vycbazi dvakratroěně.
Piosímeó,*la^případných náwhů,příspěvkůa připomínekna adresu:paníM .Š-attlntová,Veselice
PSČ291 04 DolníBousov

