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+ slouo starostlry + slouo starostky + slovo starostlry +
Vážení spo|uobčané a přáte|é'

chtěla bych zhodnotit vykonanou práci za |etošní rok v nďí vesničce.
Hlavním úkolem obecního zastupitelswa bylo, aby ve studni u obecního domu, která byla vykopána v loňském roce, by-

la voda. odborníci navrhli sfudnu prohloubit. Ze sávajících 8 metrů byla prohloubena o dalších 6 metru. Voda však ve
sťudni není. Voda pro obecní dům je zatím čerpána ze sfudny Františka Jakubce.

Nďe bezradnost nás přivedla na možnost využití vrtů' které byly provedeny jižv minulých letech. okresní úřad s námi
souhlasil a dal návrh na vyčištění, nové čerpací zkoušky a rozbor vody. Čerpací zkouškyjiŽ probíhají a budou dokončeny
do 2l. prosince. Podle výsledku uvidíme, jak budeme v nasledujícím roce pokračovat.

Důležitým úkolem bylo dokončení opravy místní komunikace na Malou stranu. Tyto práce byly provedeny Správou
silnic z Mnichova Hradiště.

Také sochy, kreré zdobí naši vesničku si jistě zaslotsží opraw. Sochu Svaté panny Marie byka zrestaurována, bude
nasledovat obnova písma a úprava okolí. Památkovou péčí je chrríněna socha Sv. Jana Nepomuckého, která byla rozložena
a odvezena k opravě' Restaurování provádí akademický sochď P. Dufek z Mladé Boles|avi

V říjnu tohoto roku byl otevřen obchod se smíšeným zbožim,Každý jistě ocení moŽnost snídat kaŽdý den čerstvé
pečivo a třeba v osm večer dokoupit zapomenuté. Vedoucím pro obchod i hospoduje JanZap|eta| z osenic.

Na ávěr bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří se podíleli svou prací na růzrrých akcích pořádaných obecním
zastupitelswem a popřát všem do blíŽícího se nového roku pevné zdraví, spokojenost v kruhu svých nejbližších a pěkné
sousedské a mezilidské vztahv.

Za obecní úřad J. BulÍřová
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obkladačky' dvouďez a materiál
na dohotovení prodejny
MÍazflRy do prodejny
Inventář prodejny
Reproduktory a monťáž rozhlasu
Cedule ..Výzbrojovna pro hasiče''
Silnice na Malou stranu
Studna u oÚ
Poplatky bance
Daně z výplat brigád
Oprava sochy sv. Marie
Oprava sochy sv. Jana

+ řec císel + řec císel + ÍeG cisel + řeě Ěísel +
V |etošním roce měl obecní ďad tyto výdaje:

Poplatky za telefon
Poplatky z-arozhlas
odměny občanům zz bngády
Drobné výdaje za hotové
Sbírka ákonů a časopis Práce
Elektroinstalace v prodejně +
oprava veřejného osvětlení Q. Živný)
Vyrovnání spotřeby elektriky
Příspěvek na mateřskou školu
odpadové hospodiířství

Je důležité zdůraznit, že bez finanční ýmoci finančního a okresního uřadů v Mladé Boleslavi bychom nikdy nebyli
schopni provést všechny akce, kÍeré se v letošním roce uskutečnili. Tímto také děkujeme oboum úřadům za ťtnanční pro-
středky, které nďí obci poskytly.

Kronika vypr áví po 7 0 letech
KULTURNÍ A PoLITICKÝ Žlvor VESELICE

V roce 1918 skončila I. světová válka a na troskách Rakousko.Uherska (přízvisko žalář
slovanslcých narodů) vzniklo několik svobodných slovanských států. Také Československí republika.

Na Veselici se vnítili někteří váleční veteráni, zvá|ky se nevrátili Václav Srb (1890)' Ladislav
Ševčík (l89l), JosefPokorný (l885), Václav Pokorný (1891). Na válečná zranění po návrafu
zváLky zemřeli Josef Švejda a Josef Cfuomovshý.

Vlna nrírodního nadšení' kterázzv|ád|av českých městech, zaplavila zanedlouho i český venkov.
Lidé po |etech válečného utrpení svobodně vydechli, dostali opět chuť do života s nadšením se
pustili do práce. Také na Veselici.

Mladí se ženili,zak|ádali rodiny. Jestliže v roce l92l žilo naVeselici276 obyvatel, v roce l923
to bylojiž 283 sťálých obyvatel ajejich počet v nasledujících letechještě rostl.

Kronika: .....Dle náboženského wznání iest stav nasleduiící: K náboženswí římsko-katolickému
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se hlásí 25 l osob přifařených k famímu úřadu v Řitonicích. U Jednoty českých bratří jest l5 osob patřících k farnímu úřadu
v M|adé Boles|avi. 9 osob evangelického vyznáni je přifařeno k famosti Bošínské' 3 osoby jsou israe|ského vyznání a 5
osob vez vyznání'.',,

Rozličná náboženská vyznání nevyvo|áva|a mezi občany konflikty nebo rozepře. Naopak lze konstatovat, že v tomto
snrěru v|ádla na Vese|ici důsledná tolerance, čehož dok|ademje skutečnost, že v po|itických stranách i v divadelních spol-
cích spolupracovali a spo|upůsobi|i vedle sebe příznivci různých náboženských vyznání ku prospěchu věci.

Kroužek divadelních ochotníků byl na Vese|ici za|oŽen jižv roce l9|0, prvním předsedou spolku byl pan.Ibth, přednosta
ŽS-I. Domousnice. Zpočátku to divade|ní ochotníci neměli lehké - nedostatek financí. Kronika: .....Již od roku l9l0 působil
značný počet ochotníků ve zdejší obci při divadelních představeních. Jejich snahou bylo zřídit vlastníjeviště, což sejim
v rocc | 9|| zapřispění pánů občanů Josefa Vaise, Prantiška Pažouta a Josefa Šíby podařilo. .lmenovaní občané zaručiIi se
svýrn jměním při zápůjčce spořite|ního azá|ožniho spolku v Řitonicích za potřebný obnos ku zÍízenídivadelního jeviště...''

Ziskaný úvěr umožnil krouŽku obchotníků zakoupit technické vybaveníjeviště a v tehdejším Šíbovc hostinci zahž1it
sóri i amatérských divadelních představení'

7. ledna l923 se kona|a va|ná hromada, která zvoli|a výbor kroužku divadelních ochotníků: předseda František Matoušek,
režisérJosefPažout(čp. l5) ,pok|adníkJoseft la lama,č|enovévýboruRudo|fPokorný(čp.24),RotaFrant išek(Ři tonice),
Vošvrdová Marie (čp.4|), Vaisová Růžena a Šíbová Růžena.

V prťrbčhu roku | 923 kroužek obohatil veselický kulturní život o dvě divade|ní představení . l 8. března . Květy v bou-
ři, obraz vesnického života od l I. L. Ptáčkové a 25. listopadu (ve spolupráci s osvětovou besedou a Vzdělávácím krouŽkem)
dratna trd F-. S. 

.I.ůmy 
Gorali. Kromě toho se l. |edna l923 kona| úspěšný ples divadelních ochotníků,

Vzdě|ávací azábavní spolek Vese|ice byl za|oŽen v roce l92l z iniciativy členů Strany Českosociá|ni. Předsedou spol-
ku byl .|an Nygrýn, jednatelem Josef Srb (čp. 23)' člcn výboru František Burian (čp. 30)' 

.|.aké 
tento spolek připravoval

divadc|ní představení a organizoval plesy, v roce l 923 uspořádal tyto ku|turní akce: 4. března divade|ní představení vese|ohry
.|.a 

naše va|uta, 25. prosince veselohra Dva tisíce za Karličku, 28. ledna spo|ek uspořádal maškarní ples.
Jcn ten, kdo v životě vstoupil na divadelní prkna nebo zasedl do budky nápovědy dovede ocenit, kolik obětavé práce

tchdejší veseličtí divade|níci vykonali pro rozvoj vesnické kultury a pro vlastní zábavu' Vesnické divadelní představeni
tehdy byIo místní kulturní a spo|ečenskou událostí prvořadého významu. Divadlem žila celá vesnice něko|ik týdnů. Diváci
se scházeli i ze sousedních vesnic, proto úroveň představcni měla prestižní význam.....abychom nebyli horší nežti z...,,

Divadelní spolky měly plnou podporu obecniho zastupite|sťva a zástupců po|itických stran. Jak by ne, kdyŽ ve vedení
divade|ních spolků by|i l idé' kteříbyli současně představiteli místních politických stran. Zkrátka a dobře bylo to tak vždycky
i tenkrát se naš|o párjednotlivců' kteří to všechno obětavě..táhli ' ' .

Ve veselickém obecním zastupitelstvu byla v roce |923 reprezentace tří politických skupin.
Kronika: .... 'V červnu roku l9l9 se v naší obci konaly první obecní volby po osvobození. Ve zdejší obci vznikly tři

politické skupiny a to Strana repub|ikánská československého venkova, která byla rozštěpenana2 skupiny, třetí skupinu
tvořiIa Strana českých sociálů. Za pwni skupinu strany republikánské by|i do obecního zastupitelstva zvoleni František
Matoušek, Josef [{alama, Josef PaŽout(čp'z7),Josef Jansa, BohumiI Jírovec a Vác|av Šimon' Za druhou skupinu strany
republikánské to byli František Rýd| (čp' 33) a Kare| Pokorný (čp'2$, Za stranu českých sociatistů by|i zvo|eni František
Novotnýčp. l4'FrantišekBurian(čp.30),JosefCidlinaaJosefKrupka.Starostouobcebyl zvolcnopětFrantišekMatoušek... ' '

Důležitou úlohu v životě Veselice hrá| i Sbor dobrovolných hasičů. Členové Sboru vlastně nechyběli nikde a také se bez
nich nic neobešlo. A také zde objevíme většinu jmen, se kteými jsme se seznámi|iv předcházejícím vyprávění.

Kronika: ..'.'Dle zjištěných dat byl Sbor dobrovolných hasičů na Veselici za|oŽen roku l 898. Prvnimi funkcionáři Sboru
bylivelitel Josef Šíba, podvelite|Josef Mrkvička, pokladníJosef Ilalama ajednatelJosef Srb (čp. 5). Předsedou Sboru byI
Adolf Vepern, ředitel domousnického a veselického panství. Roku l9l0 bylo postaveno hasičské sk|adiště na pozenrku
náleže.iícím tehdejšímu majitelidvora Bedřichu FÓrstrovi' Pozemek byI věnován zdarma. Skladiště byIo postaveno nákladem
obce. . ."

V roce l 923 měl Sbor 30 činných členů' Vedení sboru představovali předseda
František Matoušek, jednatel Josef Vais, pokladník F-rantišek Rýdl (čp. 33), velitel
Joscf Pažout (č'p.27), podvelite| JosefSrb (čp. 23)' četař zdravotní hlídky Frantiček
Jírovcc, člen výboru Kare| Pokorný (čp.2!'

A nakonec "ieště jedna zajímavost pro mladší spoluobčany celkcm neznámá.
Veselice mě|a v roce l923 vlastní kape|u! Kapelníkem by| Bohumil Jírovec (dědeček
Františka Jakubce staršího). Současně by| ředitelem kůru kostela v Řitonicích (var-
haníkern) a také učitelem hudby pro veselickou m|ádeŽ. Chrámová hudba v Řitonicích
byIa vyloženě veselickou áležitostí! Na kůru zpíva|a sólově paní Bohumila Novotná,
tlccra p. Jirovce a také.ieho vnučka, paní Maric Novotná, provdaná [.ukešová' Dopro-
vodné hudební nástroje na kůru obstarali občas žáci pana Jírovce. Nčkteří z nich
ještč žijí...

Zárnčrem tčchto vzpomínek není snaha o to, obnovit na Vcse|ici divade|ní spo|ky
anebo zaloŽit kape|u' a|e připomenout si, že když |idó chtějí' dokáží si udělat život
příjemnějším a bohatším. Nestojí to i dnes za chvilku zamyšlení?

Podle kroniky zprncovnl .Iosef Pažorrt
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VánočnÍ uvaha
Várulčni st'átkv a Štědrý den jsou pro ntnohé rodiny dny, kdy se u vánoční večeř.e sc,házi

všichni.ieií členové, aby v pohodě oslavili |ento sváteční t,ečer a polěšili se z vánočních
dcit.ků. Př.i této st,tilct,ní př.íležilo.sti je potřebné 'si laké uvědonlit, že v mnohých roctinách žije
alespoň.ieden pří.slušník staré generace . habička nebo dědcček. A tak se .stává, žc vedle
sebe žijí |ři generace - prarodiče, rodiče a děti. Každý z nich nlá své někdy zcela odlišné
názon, i prcblémy, pro které 'se mnohdy členové rodinv vzá.ientně nechápou a dobrá pohoda
z .iejich soužití mizí' Dobrá pohoda je potřebná každému - jinak se |rápí b strádá. Jak
přihývri věku, takjedntini a myšlení sÍarého člověka.ie zpontalcno a přibýva'ií některé ryls1l,

prtl ktcré ntinu hýt dětem pt.o po,směclt, 'slar.ším pak j'sou nepřiiemné a nnhou je, přimo ptol,rlkovctl. Neni lo t,šak povokace
chtěná, alc.ie b rv's 's!áři a ptoto se nelze.star.Ým lidt,m posmívat či je wrižcl. S|arý čIověk dobřg vycítí kd\,ž s nínt v rodině
nikdo nepoc\ítá a.ie pt.o tlstatní při|ěží. Těžce pok nese z|rcitu loskavých lid'sk.ý,ch vztahů i kclyž to |ř.eba nedovede vu'jádřit.
Př.esto.i,stlu č.a'sto až do krajnosti obělat,í pro své dčti a celou rodinu a v.vkuqtt'ii 'si tim někdv Polř.ehnou pohodu, bez které
ttantohou žít. Nattčme a t',ec{nte prcto zeiména tlěti k souciltt a lá'sce ke 's|ch,i a laskavo'sti ke ,slabostem storých lidi' Sc
's!ot.t1ntitodit\ i . jctř.ebamluyitsúsměvcnt,bczltádavého!ónttaonisedovelkómít..|,s|ttttOttva,šíntpřičině
t1lcn.1,1,1'1i,,,,1in.y,,tlzto'stt:.Íeii<,hvcižnostttntlatlégene
I,olttkt lvt|t|t,sluděnívz!ahůvrlt] iněvv,nikneu.staršíchl idimno|tohochtotn.l jch
tttlL1žliws|, ohětat,osl, trpělivost a pracot,ittls|. Mnozí z nich dovedou hodno|u a bohatství 'svých zkušenosíí skládat ve
vla'stnost' která se právem nazývá moudrost' Touto moudnls|í pak může být obohacen život celé todin1l. Rodiče, zamysle|e
'se nud v.i,<.hovltt svých dčti k úctě ke stáři, oh.l,hyl yfi'1 žiwil harmonický i ve yy3p|1fun yp|111.

Por||e MUDr. M. Klímové z Úzv Praha zpracova| ing. .Iosef Doškář, Csc

V čcrvnu sc naše soutčžni družstvo muŽů připravova|o
na okrsktrvott sotttčž v poŽárnínr sportu. ' l-ato 

sotrtčž sc
konaIa 2(r .  c .ervna v tI ikov icíc l r  u pří|cžitost i  l00.  výročí
z'a|ož'cní d<lhrovoInóh<l slroru. NaŠi nrtrŽi sc trrrrístiIi
celkovč na c|ruhém místč. V ptlžárním ťrtoku dosáhli
nejlcpšího časlr, a|c lrorší kondicc č|cnů naší štafcty nírs
posunula na celkové druhó nrísto.

Všcnr c.lcnťrrrr, ktcří sc ttvct|cnýclr akcí ztrčastrriIi,
upřímnč <lčkuii.

František l}ttcek, velite| SDH

+ z historie starých Ueselicltých rodu + z historie slarých
RoD PoKoRnÝcH

Za v|á<)y císařc rakouského Františka Joscfa žiI vc Vesclici v č. p. 22 pan Františck Pokomý, hospodář a pokračovatcl
vcseIickóho roclt.t Pokorných ze Lhotck. Ožcnilsc se sIcčnou l.crczií V<lšvrc|ovott zčp.2 a z je.i ich manžclství sc'narodilo
šcst c|ětí. Ncjstarší Josef a poté A|ois, Maric, Jindřich, Václav a František. Joscf a Jindřich úspčšnč provozova|i povoznictví
v MIadé BoIcsIavi, Alis by| obchodníkcrn s uhlírn v Dolních Poustevnách, Václav sc oŽcniI se slečnou Pospíši|ovou a hos.
poclaři l v Rychnovách a nejmladší František byl krejčím v.l.uchomi. Marie se provcla|a a zje.jího rnanžclství se narodily dvě
c|cery Maric a Anna. ||ospodářům na Rychnovách sc narodi|o pčt synťr a to Joscf, František, Anbnín, Václav a Rudolf.
Ncjstarší Joscfpadl v první světové válce, František vyučený scd|ář hospodařil v Kopcrníku a zjcho manže|ství se narodiIi
dvč dčti . Maric a .|osef. Vác|avovi, obuvníktr z.|\rchomi, se te(ž narodiIi dvč dčti - Marie a |,aclis|av. RudIof, zamčstnanec
ptlšty v l)čtcnicích sc ožcnil a zjcho nranžcIství sc nar<ldiIy dvč c|ccry MiIacla a.lana. Anttrnín sc nartrc|i l v prtrsinci roktr
|89() .  ()ŽcniI  sc sc s lcčnou Švcjdovott  z  Vcsc| icc čp.9 a hospodař i l  v  |(ychnovách.  Z n larrŽc lství sc naroc l i I i  c|vč dčt i  -
s\.ttrlvó l;rantišck a |-ac|islav. l-rantišck sc ožcrriI sc s|cčnou Michalovou z |)olníclr l(okytňan a pracoval v ziivodč.lab|trnccká
biŽrrtcric. NarodiIi sc.i im tři dčti - Maric, l;rantišck a Miluška. [-adis|av h<lspo<lařící ve Vcso|ici sc oŽcniI sc slcčnou
()bstovott z Vcsclicc č. p. 29. Z jcjich <lvou synů sc Ladis|av vyučil strojnínr zámcčnikcm a po svatbč sc slcčnou Vitvarovou
z Pctkov ži.ic v Pctkovách, narodil i sc.i im čtyři děti. M|adší Jaromír tragicky zahynul v | 8 letcch.

Pan [,aclislav Pokorný' rispčŠný vcsclický hospo<lář. po založení Jednotnóho zcmčdč|ského družsťva pracova| jako
lrakt<rrista avž't|y rád a ochotnč vypornťržc svýnri odbornými zkušenostnli a znalosttni.. lc váženýnr občancm Vcsclicc.

Z t|okumentrl n vyprr|věnl nranže|ťl Pokorných zpracovnI ing. .loscf Došk:lř, Csc

A iok Ie le|ol činili vereličtí hosiči?
l ,rolr|íclková skupina SDl I provcclla v mčsíci

břczntt  prevcrr t ivní prohlídky u ptrIov iny
trhy,tných but|ov.

24. dtrbna .isrnc trsprtřítda|i pouétrvou
tancční zábavu. t jčast místních občanťr
hy|a však vc lnr i  nra lá .

28' cltrbna sc člcnovó našcho sb<rru zírčast-
rriIi lrašcrrí |csrrího požáru vc Vlčínr l '<t|i ' Na
tóttr akcisc poško<liIy rlvč hadice,.iejich výmčntr
nárn.iešteY okrcsní správa Sboru dobrovo|ných
has ičťr d luŽí.
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Poděkování drírcrirn ž.ivota
Vrínoční svátky, jedny z nejkrísnějších svátkův roce, jsou ive Veselici spojovrírry

s těmi nejhezčími předsevzetími, které si veseličtí občané dávají do nastávajícího
nového roku. Mezi nimi je také dárcovstvý živoÍa- dárcovsfví krve' Jsou si vědomi,
Že darování krve zachraňuje lidský život, to nejcenější co člověk má. Ve Veselici je
nezbytné vzdát čest všem nďim bývalým a současným bezplatným darcům krve
a přát j im zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho osobních uspěchů v novém roce l994.

Ze současných darců krvejsou to paní Věra Jakubcová' Jaroslava Křížová, Nada
Matoušková, Zdena oudrnická, Libuše Štěpanovská, Hana Švorcová a Jana
Taubnerová.

Z pán:ů František Bucek, Jiří Bucek, František Jakubec mladší, Leoš Jakubec,
Jaroslav Kříž, Milan Matoušek, Ladislav Pokomý a Josef Rýdl.

Mnozí z nich obdrželi stříbrnou plaketu dr. Janského, objevitele krevních skupir1
za20 a více odběru krve, veřejná umríní a osobní ocenění. Tyto skutečnosti jsou
ohlasem dobré práce zíkladní organizace ČČr ve Veselici vedené paní Karlou Bukovou, nyní čestnou předsedkyní
a b;ývalou darkyní krve. Připoměňme si jen veřejná ocenění ČČr ve Veselici z kteých vybíráme ..Český ustřední výbor
ČČK propůjčuje čestný titul'', ..Nejlepší zíkladní organizace ČČK., ..okresní výbor ČČK v Mladé Boleslavi uděluje
diplom za činnost zíkladní orgaÍtizace,,,..okesní 'lýbor ČČt< v tuttaoé Boleslavi propůjčuje titul Yzomázik|adni organizace
ČČr s umístěním na I. místě'', ..Rada MNV Domousnice uděluje Čestné uzÍLání zz,á'luhy,,,..Rada MNV Domousnice
uděluje Čestné uznríní za dosažené ýsledky v soutěŽi MNV v roce 1990'', ..Rada MNV Domousnice uděluje Čestné
uznrání za zásluhy paní Karle Bukové'' a mohly bychom pokrďovat drále ve ýčtu diplomů a čestných uzrrríní. NejdůleŽitější
všakje, že lidskou kev nic nenahradí ajejí darcovství zachraňuje lidské živoý. Proto se ve vánoční pohodě také zamyslete
nad touto skutečností a přihlaste se do řad veselických dárců krve s vědomím, Že dar kne je darem Života.

Podle materiálů ákladní organizace ččr 
"e 

Veselici a paní Karly Bukové zpracova| ing. Josef Doškář, Csc.

Spoteěenskó ltroniko
VYROCI

70 le t

65 le t

55 le t

50 le t

40 let

35 let

20 let 20. 10. RadekJakubec

28. listopadu oslavili 40 let spoleěného života Marie
a Miloslav Rýdlovi

BLAHoPŘEJEME

vzPOf4r NKA
o Dne 29. l istopadu by se dožila 80 let naše drahá
maminka, paní Marie Klabanová.

Sťále vzpomínají dcery.

. Smutným dnem pro niis zůstane 14. prosinec, kdy nrís
v|oni opustil můj drahý manžel, náš drahýtatínelq dědeček'

Naše poděkovrí'rrí patři panu
skému za vysázení okrasných
prostranství.

VYZVA :

Yážení majitelé hrobů, žádám vás' kteří jste dosud
nezaplatili poplatek z hrobu na Veselici za roky 1990-
2000' abyste tak učinili do konce měsíce března 1994'
abychom mohli udělat uzávěrku tohoto poplatku.

|2. 8. FrantišekPaŽout
19. l l. František Jakubec

13. l0. Marie Kodriková
25. 12. Libuše Pokorná

25. 8. Marie Tauchmanová

l.  l0. JosefPolák
3. l1. FrantišekBucek

13. 7. StanislavVlasak
22. Il. Pavel Cidlina

|7. 7. HanaRunčíková

syn a bratr, pan Josef Matoušek
Stríle vzpomínají manŽelka' syn s rodinou, dcery

maminka a bratr s rodinou.

zEf4REu
V letošním roce zemřeli tito veseličtí rodáci: Paní

Milada Vlková (roz. Krupkov á) ze Záhub ve věku 6 5 let,
pan Bohumil Jakubec z Bačálek ve věku 68 let, pan Antonín
Krupka ze Solečku ve věku 67 let pan doktor František
Pokorný zeZásaďy ve věku 72 let'

Čnsr "rp.rrcH PAMÁTcE

PODEKOVANI

Františku Chromov-
stromků na veřejném

Děkuji N. Matoušková, pokladník



+ stalo se + stalo $e + stalo se + stalo se +
O Dosud neznámý pachatel odcizil lavičku z čekárny na zastávce autobusu a konrpresor na huŠtění pneumatik z objektu

ZD Březno.
. Další neznámý' pachatel se vloupal do naŠí veselské hospůdk1", kde o<lcizi l část trŽby' r cigaret1'..
o .IinÝ neznámý - vandal zničil r' noci z ó. na 7. října prokopnutím vývěsní cjesku v Čekiirně na zastávce autobusú.

oBEcN| zásTUP|TELsn,o uEsELlcE á REDeKcNl Reoá zPRáuooáJE
zve všechny rodáky a přáte|e naší obce na

, o

sJEzD RoDáKU á PRáTEL,
kÍerý se bude konat dne 2|. kvěÍna l994.

NA VESELSKY ZPRAVO.
DAJ PŘISPĚLI:

J. Drahoradová (roz. Klabano-
vá), K. Karbanová, M. Vlková,
p. Štoaa p. Fischerov4 J. Chro-
movsW,N. Matouškoví K. Spá.
ra, p. Nitschová, M. Í{ejnová,
p' Dvorska" J. Vlkovoá, M. Hil-
debrantová, J. Škodová, PaŽou.
tovi(Liberec), R Cidlina L. Ma-
touŠek (Židněves)' A. Šinrono-
vá.

DĚKUJEME
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