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slcucstARcsl-'Y
YáŽení občané,

prostřednicwím Veselického zpravodaje Vás chci seznámit s někteými záleŽitostmi naší obce.
Jako o prvním bych se zmínil o odpadovém hospodářswí v naší obci. od l. července letošního roku začala odváŽet

domovní odpad firma CoMPAG z Mladé Boleslavi. odvoz probíhá celkem bez problémů. Větší problém však máme
se samotnou dřívější skládkou, na kterou i přes zákaz někteý nezodpovědný občan vyvezl v létě asi dva metráky
jablek a jiný odpad, Na podzim zase někdo vyvez| menší fůru chrástu z řep1,, kterou vysypal mimo skládku k lesu.
Myslím si, Že by se kaŽdý takový člověk měl nad tímto zamvslet. V současné době je skládka shrnuta. V další fázi
musíme zajistit naveŽení zemin1' a zahrnutí skládky tak, jak to vyŽaduje referát Životního prostředí okresního úřadu v
Mladé Boleslavi.

Další problém, ktery muselo zastupitelswo řešit, je autobusová doprava. Akciová společnost Čsao Kosmonosy
přestala zajišťovat pravidelnou autobusovou dopravu v plném rozsahu, jak tomu bylo doposud. Našlo se nové řešení
u firmy MĚDOMA, která nyní zajišťuje dopravu z Veselice do Mladé Boleslavi azpětaŽdo večerních hodin. Jak bude
tato doprava, která se prolíná s dopravou CSAD, vyhovovat a prosperovat ukáŽe aŽ čas, protoŽe firma Mědoma
zaháji|a provoz aŽ 16. Ťí1na.

Zač,átkem listopadu začal Telecom v naší obci budovat teiefonní vedení do domácností' které měly jiŽ několik let
Žádosd na zavedení telefonních linek' Tak jsme se také po mnohaletých urgencích dočkali vytouŽeného telefonního
automatu, ktery je umístěn před budovou obecního úřadu. Automat funguje na telefonní karri'' které budou v prodeji
v prodejně Jan1' Vlasákové.

Dále bych chtě| upozornit občany, Že od l. ledna l 996 se v celé republice mění úřední dny na všech úřadech z útery
a čtvrtka na pondělí a středu. o této záIeŽitosti nás informoval okresní úřad r,Mladé Boleslavi'

Závěrem chci popřát všem pevné zdraví, krásnou rodinnou pohodu a hodně štěstí \'novém roce 1996.
Starosta obce Veselice

Miroslar'PažouÍ

h,ri/ a/obró apo/eěruatr Zo

Z0,,/t,?? 8ř,,,,
Naše spoluobčan1,rodběratele našehcr Časopisu bude.iistě za.iimat informace, Že dnem 5. ří|na l995 vznikla ze

Zemědělského druŽstva''Mír.. Březno akciová společnost.
Zemědělská akciová společnost Březno bvla zaloŽena dle zakladatelské listini'ze dne l8. 7. l995. na základě

rozhodnutí členske schuze zemědělského druŽstva ''Mír'. Březno. Tato akciová sooleČnost bvla dnem 5. říina l995
zapsána drl obchodního re.jstříku při oLrvodním soudu pro Prahu l

Reditelem akcior 'c spoiečnost i  . ie ing Bohumil Stehlík. Předstar.enst l .o zemědělskei akcioveŠ společnost i  tvoří:
předseda představenstr.a ing. Viadimír .|onáŠ. místopřetlseda předstar'enstva: Zdeněk JonáŠ. členovci přestavenstr'a
jsou Josef Šíba. František Bucek. ing. Věra Kone.ilová. Jiří Horák. Josef Horák.

Zemědělská akciová společnost Březno převzala od Zemědělského druŽstva'.Mír'' Březno polnosti. budov1. Žir,1'
inventář a stroje patřící ZD ,,Mir,, Březno. Bude obhospodařovat zemědělskou půdu uŽívanou ZD ,,Mír,, Březno a
provozovat Živočišnou l.r'robu r'e stávájícim rozsahu. Pro lepší r'r'uŽití mechanizace se uvaŽuje o případné reorganiza-
ci zemědělské a Žir'očišné r'i 'robr (RD)
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RoD MATouŠxÚ

Jedním ze starých vesetických rodů je rod MATOUŠrŮ. letro zak|adate|em je František Matoušek z KněŽmosta, který se v
roce | 88l oženiI s Kateřinou Buriánovou, posledním členem vese|ického rodu Buriánů z č. p. 8'

NarodiIy se jim čtyři clěti . Jose| Marie, František a Anna. Josef zemřel ve|mi mladý v době zák|adní vojenské s|užby v Jičíně.
N,|aric se provda|a za Josefa Zemánka do obce Ujkovice. Anna za Josefa Sobottr do Řitonic. Zavá|ky by|a vězněna v nacistickém
koncentračním táboře' navráti|a se s pod|omeným zdravím a v roce |954 zemřela. Z jejího manže|ství se narodi|y tři děti -

Františka, Jose[a a Marie.
František Matoušek se sta| hospodářem v cha|upě v č. p. 8 ve Vese|ici. Podobně jako jeho otec byl ve|mi dobým hospodářem.

Mě| dobré organizační schopnosti a znatosti a doved|jednat s Iidmi. Již ve svých 29 |etech by| zvo|en starostou obce Vese|ice a
tuto funkci vykonávat nepřetrŽitě po dobu dvacetišesti let. Jeho zás|uhou se stmeli|y společenské vztahy v obci, prosadil elektrifi-
kaci obce, by|a provedena výstavba si|nice od Domousnic k Bačálkům a k Ma|é straně. By| postaven obecní hřbitov, zakoupen
pískový |om u Domousnic a provedeny da|ší akce. oženi| se s Annou PaŽoutovou z Vese|ice a mě|y spotu pět dětí - Františka,
Marii. Josefa. Ladislava a Miroslava.

František se oženi| s Marií Rýd|ovou z Vese|ice. Narodi|y se.i im dvě děti . František a V|adimír.
Maric zemřeIa již ve čtyřcch letech na záškrt.
Miros|av se oŽeniI s Jaros|avou ŽemIičkovou ze Sobotky. Narodity se jim tři děti - Alena, Miros|av a Jaros|ava.
Ladis|av sc oženiI s Mi|os|avou Antošovtrtt z Vese|ice. Narodily se jim dvě dcery - Jaroslava a Věra.
Josefse oženiI s Annou Jansovou z Vese|ice. }Iospodaři|i na cha|upě č. p' 8' později pracova|i v JZD Veselice. NarodiIi sejim

dva synovó. Josef a Ladislav. Ladis|av se oženi| s Drahuší Vernerovou z Rokytňan a byd|í v obci Židněves' Mají dvě dcery -
Renatu a Petru

Josef se oženi| s Naděždou Kanískovott z l, ibošovic. I|ospodařil i v cha|upě č. p. 8 a pracovali v JZDBÍezno. Narodi|y se jim
tři dčti - Mi|an' Marce|a a Jana. Milan se oženil s Miros|avou I lruškovou z [,edec. Byd|í v obci Ledce a maií dvě dcery - Miros|avu
a Magda|énu.

Marce|a se provdaIa za Radka Šafránka z I|ořic a byd|í ve Vese|ici č.p. 8.Mají syna Šimnnu.
Janaje dosud svobodná a bydlí ve Vese|ici č.p' 8.
Josef Matoušek zemře| ve věku 48 |et a jeho žena Naděžda ve věku 46 let.

(Zpracováno pod|e podk|adů a vyprávění Anny Matouškové z Vese|ice č. p. 8') (RD)

člttttosÍ l|AslčsrÉHo sBoRU vEsEllcE v tETošním RocE
Sbor dobrovo|ných hasičů Vese|ice má 33 č|enů, z toho devět žen. V |etošním roce jsme při ial i tř i m|adé č|eny Františka

Pažouta (č. p. 52), Martina Kadeřábka a Radka Šafránka.
Desátého června se družstvo mužů zúčastni|o okrskové soutěže v Prodašicích. V poárním útoku obsadi|o druhé místo, ve

štaretě na 4 x l00 metrů místo osmé. Ce|kově naši muži získa|i třetí místo.
K dobrómu pniběhu okrskové soutěže přispě|i z našeho sboru dva rozhodčí Mi|os|av Bu|íř a Ludmila Bucková,
Soutěžícím mužům a rozhodčím tímto dčkttji za dobrou reprezentaci sboru'
Pro zkvatitnění naší činnostijsou ve|ite|, zástupce ve|itele, dva strojníci a preventář za|azeni do cyklického škotení v Ústřední

hasičské ško|e v Bí|ých Po|ičanech.
||asičskou techniku jsme převed|i na zimní provoz. F. BUCEK, velitel SDH

, . J

sVAtEK }t\A[Ycř| 'IYBARU V[ VEsEt|c|
26. srpna |995 se uskutečniIa první sotrtčž ma|ých rybářů v rybníku u chatové osady na Vesc|ici. Její provedcní by|o umožněno

předevšínr díky pochopcní sponzora ce|é soutěže RNDr. Ludvíka llerzána'
Zahájení ntuselo být pro déšť přesunuto až na devátou hodinu. Všichni účastníci však vytrvali. Když da| organizátor soutěŽe

Václar. Rys poky'n k zahájení |ovu ryb, rozjása|y se děti a rozběh|y se s udicemi na vy|osovitnii stanoviště. Ce|kem l8 chlapců a
děvčat ve včku od 3 do | 3 |et se za účasti tatínků, maminek, strýčků a dčdečků, snažiIo po tři hodiny o co nejvyšší počet u|ovených
ryb. KaŽdá u|ovená ryba by|a pořadateli řádně přemčřena a zapsána ke jménu jednot|ivých soutčžících. Přá|i bychom vám vidět ty
roz-iasněné oči a úsmčvy dětí' když se jim podařil ú|ovek. Výkřiky nadšení, někdy alc i zk|amání, když kapřík utek| z udice, se
střída|1'po cclou dobu trvání rybolovu'

V l0.30 hodin by|o provcdeno nové losování míst |ovu a deYti se přesunu|y na nová stanovištč. organizace soutěže by|a velmi
dobrá. občerstvení zabezpečova| Stanislav V|asák a pomocníci soutčžících. Ve |2 hodin byla soutěž ukončena a organizátoři
provcdIi spravedIivé vyhodnoccní výs|edků ryboIovu.

Největšího kapra (4l cm) u|ovil Jirka Dufek a Katka lloku|ová (32 cm). Všcchny podměrečné ryby by|y vráceny zpět do
r1'bníka' C]e|kové míry ryb se postupně pod|e počttr ú|ovků u každóho soutěžícícho sčíta|y.

Pořadí po vyhodnocení soutčže:
l. místo: Jiří Dufek (celkem 203 cm u|ovcných ryb)
2. nrísto: Miros|av Pažout l85 cm
3' místo: ondřej Fi|ip |63 cm
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4. místo: Jana V|asáková |45 crn
5.  n lísto:  Katka ||akufová |33 cm
ít. tttíslo: I'rqntišci( :a{.qt.. l |7 cnr
7. nrísto: l-adislav Bu.rdh l | | cm
8. nrístrr :  . | i ří  Rys9 8 cm
9. místo: .laros|av Búrda 44 cm

l0. nrísto: I\,lartin Štěpanovský 26 cnr
l l. místo: N{artin Ďouba|ík 24 crn
l2. nlísttl: Eva l|crzánová 22 cn.t
| 3 .  n r í s t o : . I a n R y ' s  *  l  l l c m

Všichni účast4íci sot{čŽe by|i odmčnčni pčknými cenami' kteró zajistiI Sponzor celó akce RNDr. Ludvík l '|erzán' První tři
sotrtčŽící vvstoupiIi na stupnč vítězů a byIi navíc pokropeni vodou za pot|esku všech přítomných. Ne.irnIadší účastník Toníček
VIasák b1'I odmeYnčn ncjr'čtším r.rlovcným kaprem. Na tuto krásnou a zdařiIou soutčž budou děti dlouho vděčně vzpcrmínat' Za její

uskutečnční.ie třeba poděkovat jejím organizátoďrm RNDr. Ltrdvíku l|erzánovi, [,adislavu Burdovi, VácIavu Rysovi, Stanislavu
VIasákor,i staršírnu i nrIadšínru. Všem, ktcří soutčŽ organizovali i všem ťrčastníkťtm touto cestott vyslovují podčkování starosta
ohcc MirosIav l)ažottt a členové obecniho zastupitclstva. I,ro vclký ťrspčch hude tato sotttčž provedena i v příštím roce. (RD)

Ceslrá pollra Jde do svěúa
.|c dlotrhodobou a vŽitott tradicí, Že v zimnínr obdobi .jc pořádána v obcích řada zábavných akcí, bá|ů, maškarních plesů a

da|ších tancčních zábav. VcscIičtí občanc(, přcdevšínr rnIaclí sc v sottčasnosti ťrčastní tanečních z'ábav v Domousnicích v hostinci ' 'tJ

Fa|tťr,,a na Vcsclici a r'nc.ib|iŽšínr oko|í na diskotókách. V pos|cdní clobcY přev|ádají v taneční htrdbč nroclerní tance a pro klasickd'
tance, ktcrójsoLr r'oh|ibč tt starší generacc, nezbývá mnoho prostoru. Přcsto však krása va|čiků, polek, tanga a da|ších nrá nadále
r'sottčasne( taneční htrclbč sr'é místo.

Chccmc r'ánl proto připornenout historii vzniku naší čcsket po|ky. Jc.ií pťrvod sahá do Iet | 830 - 3l, kdy se po poráŽce polského
ptrr'stání vclnri rozšíři|1, s1'nrpatic k poIsketmu národnínlu odbo.iovérnu hnutí. Šíří sc ob|iba polských Iidových písní a vzniká u nás
nírš národní tancc po|ka.-|.cnto tancc sc ve|mi rychlc rozšíři| do celó [Jvropy a jcho ob|iba přctrvává podnes.

Na.ieho oh|ibč sc p|nč podí|c|i is|avní čeští skladatc|é. Zejména Bcdřich Smctana, rodák z l-itomyš|e byl autorem mnoha
čcskj'ch poIck, k nínlŽ čcrpal podnčty z'c ž'ivr>ta čcského lic|u. t)okázaI charakteristickó melodické rysy č-eskó zpěvnosti vnést do
hudchnč kIar,írrrího projcvu.

Slávu čcské polky šíři l i i da|ší naši sk|aclate|é - Vejvoda, Vacck a da|ší.
Zcjnróna polka or! našcho Iidovóho kapelníka a sk|ac|atclc.laros|ava Vc.ivody, rodáka ze7'brac|avi u Prahy - Škoda lásky se

staIa hitcnr vc sveštč v Ietech |940 - l950. By|a n{popLr|árne\.jší písní anglických a anlerických vojákťr za druhé svčtové vá|ky a
cloc|nes zdobí rnn<rhé tancční zábavy. JarosIav Ve.ivoda sloŽi| řadu dalších veImi ob|íbcných poIek'.iako napříkIad: Jednou - dva-
krát, Kd1.by ty muzik'v neby|y, a další.

(Zpracováno pod|c podkIadů z KniŽních hudcbnich rozhlcdů.) (JD)

Rok 1996 a lidová pranostika
Zanedlouho ul,ítáňe Nový rok |996. t] mnohých z nás.i istč vyvstane otázka: jaký asi bude.7 Zamystíme-li se, pak jistě naším

nejIcpšírn přáním bucle mnoho z-rJravi, spokojenosti a írspčchů do příštích 366 dnťr.,l-ím, 
žc příšti rok je rokcm přestupnÝm zťrstanemc o jeden den nrladšími. Nejmladšími v ce|ém roce jsou první dva měsíce -

lcde n a ťrnor. Jc jinr le pn'e 2 | 50 |et. Byli to Rímané, ktcrým stači|o do jednoho roku dříve pouze l0 měsíců. To však nevycházelo
astrtlnonrům a tak přcdstrnttIi v roce | 54 před naším Ietopočtcm řínrský rok o dva měsíce dopřcdu. Prvý měsíc nazvali Januariem
pod|c boha dne a všeho umční Januse Ani to však ncpřincslo ťrplnou nápravu a tak v roce 46 před naším letopočtem se pokusil
římský'císař.|u|ius Cacsar o novou úpravu roku. Jcho Juliánský ka|cndář byl však tóž o nčco kratší neŽ astronomický a v | 6. stolctí
našcho Ictopočtu jiŽ mcš| zpoŽclční o dcsct dnů.

Vrocc l582prottrudč|al  novotr i tprar ' t t rokupapcŽŘchořXI l | .  Zavcd|novýkalcndářvy<lánínrpapež-ské bu|y. . lntcrGrav is i -
nlas'. ' (-'ís|ol'ání r<lku hylo uprar'cn<r o dcsct clnů dopřcclu a počct přcstLrpných dnů stanovcn tak, aby první rovnodcnnost připadla
r,'Žc|1 na 2|. březen.'|.cnto Gregoriánský kalendář jc používán dodncs. KaŽdý nrčsíc roku má svo.ii charaktcristiku a zv|áštnisti '
pocl|c rrichŽ si Ii<ló bčhcnr Ict zc svých zkušcností vytvořiIi pranostiky.

|,ro zajínravost uvát|ímc nčktcró z nich ménč znírmd':
!.edcu.lc.Ii teplo v lcclnu, sahá bída kc dnu' KdyŽ krtek 11'ic v lcdnu, končí zirna v kvčtnu. V lcdnu siIný |ed, r' kvčtnu hoiný

rncd.
Únor, drrrhý mcšsíc roku jc mimo jiné zajímavý svýtn názvcnr. tidajne se má nazývatpod|epraskajicích ledů. Všeobecně je

známo. Žc úhoror'é počasíjdc nrnohdy od jcdné výstřednosli kc druhé. 
.l-o 

se odrážítéž v pranostice. Na svatého Matěje, l idskó
srclcc okře.ie, s|uncc pozřc závěje' nad po|cm skřivan zapčje. Jakéjc počasí na popeleční středu, takové se udrží po celý rok.

Březen .ic sl 'o jí třetinou prvním .iarním měsícem. Pocl|c pranostiky .isou patroni měsíce břczna svatý František, svatý Řehoř a
sr'atý .losef.

Na svatóho Františka dctšť, - ncurodí sc branrbor1'. Na svatóho Řchoře, šclma scdlák neoře' Krásný den na svatého Josefa -
Zrc\stujc <Jobrý rok.

Duben; |atinsk1'ApriIis..ic odl'ozcn od slrrr'a apericrc . oter'írati. tI Řírnanťr zdc ntč'li na pamčti - otevírati přírodtr. Řadu |et do
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tohoto měsíce zapadají Velikonoce, vynáší se zima Morana.Pranostika říká: Nechť si duben sebelepší býá. ovčákova hůl se přece
zasněživá. KdyŽ je duben hojný vodou, je říjen hojný vínem.

Květen: latinsky Maj. Je měsícem květů a v přirodě je shonu jako na trŽištích. on shání ji' a trylkuje co mu hrdé|ko stačí, jiní
mají vábničky i méně libozvučné. Netuší' Že ještě přijdou poslední vyslanci zimy Ledový muŽi . Pankrac, Servác, Bonifác.

Pranostiky říkají: Májové teplo p|ati za dukát. Žofie - pole zalije. KdyŽ na Filipa chroust hučí, o Martině sfudený vítr fučí.
Červen: dostal pravděpodobně jméno od jarních barev přírody, kdy přev|ádá barva červená. Pranostika je především zde

zaměřena na Medarda. Medardova kápě, čtyřicet dnů kape. Ke svatému Janu se pojí asi 30 pranostik. Na svatého Jána, otevírá se
k |étu brána. Na svatého Jána, není noc Žádná. Další .isou zaměřeny na den sv. Jana Křtitele a na Svatojánskou noc. Pranostik1
wrdi: KdyŽ prší na svatého Jana Křtite|e, pak prŠí čtyři neděle. ozve-|i se kukačka před svaým Jánem - bude drahota. Podle této
pranostiky asi u nás nyní kukačky začína1i přezimovat.

Červenec: Tomuto měsicijsou vlastní zejména bouřky. Pranostika říká: Slunce teče . déšť poteče. U květů rostlin pranostika
wrdí: Před bezem smekni' před lípou klekni. Nejznámějši patronkou tohoto měsíce je svata Markéta. Markéta, vede Žence do Žita.
KdyŽ na svatou Markétu prší . ořechy ze stromů srší. Dalšimi patrony měsíce července jsou sv. Máří Magdalena a sv. Jakub. Na
den sv. Magda|eny kdyŽ prší . jdou dobře obchod1'' Na sr'. Jakuba teplo - bude sníh na vánoce a sfudená zima. KdyŽ na sv. Annu
Se zvětšuji mraveniště - bude tuhá zima'

Srpen: Latinsky August. Je měsícem nazvaným podle římského cisaře oktaviána, kterému senát uděliltitul Augustus . vzneše-
ný. Pranostika pro tento měsíc wrdi: Augusýn . udě|á z tepla stin. KdyŽ je moc hub srpnoqých, je v zimě moc vánic sněhových.
Nejznámě.išími patrony měsice srpna jsou sv. Vavřinec a sv. Barto|oměj. Pranostika říká: Krásně-li je o sv. Vavřinci a sv. Bartolo-
měji, na pěkný podzim máš naději. KdyŽ pálí srpen - bude pálit i víno.

ZáÍí: Je poměrně dlouhým obdobim klidných tepl1'ch dnů a chladnějších noci. Nasrává tzv. babí léto. Jméno dostal tento měsic
pravděpodobně od zářivÝch barev přírody. NejznámějŠí pranostiky'pro tento měsíc wrdipodle svého patrona sv' Václava: KdyŽ-ie
na Václava pčkný den - bude pěkný celý podzimek. Svatováclavské časy' . přinesou pěkné počasí. DalŠím patronem tohoto měsíce
je sl '. Jeroným. Na sr'. Jeronýma, stěhuje se k nám jiŽ zima'

Řijen: Je jiŽ prv'ým podzimním měsicem' Pranostik pro tento měsíc je málo. Ne.ivýznamější patronkou je sv' Terezie a sr'.
Havel. Pranostiky tvrdí: Sl'. Terezie - nasazuje zimni okna. Svat'i Havel ukazuje, jaká zima se objevuje.

Listopad: Je jiŽ měsicem h|ubokého podzimu. je bohaý na Iidovou pranostiku. Tawrdi: Na Dušičky, kdyŽjasné počasí panuje.
přichod dlouhé zimy, se oznamuje. Na sr'. Manina r'lhko - zima bude nestalá. KdyŽ na Martina slunce svití - budeme tuhou zimu
míti. Martin a sr.. Kateřina na ledě - vánoce jsou na blátě. Na sv. ondřeje kdyŽ sněŽí, sníh si dlouho poleŽí.

Prosinec: Poslední měsíc roku je vrtkavý. Kd-v.Ž čekáme zimu. tak nám téměřpravidelně připraví dvě teplejši období a to kolem
MikulaŠe a rovněŽ i oblevu vánoční. Koncem roku se potom citelně ochladi. Pranostika pro prosinec říká: KdyŽ vánoce obílí
strom}' sněhem . posype je jaro květem. Padá.li na BoŽí hod sníh, hodně obilí bude na polich.

Závěrem chceme vám říci: Zamyslete se nad lidovými pranostikami, je v nich ukr'rta moudrost naších předků' Sledujte jak se
vvplní v Novém roce l996.

3?oLEcEN5|{á |(RoN l |{á
NAROZENI

. 28. zÁíi v Mladé BoleslaviMichal  KříŽ '  VeseI icc l9.

o 60 let 8. října
. 50 let l0' října
o 40 let 20. října
BLAHoPŘEJEME

Zenře|

Hana Runčíková

Marie Hofmanová

Miroslav PaŽout

vÝnocÍ
o 30. červencc Marie a Ferdinand Koubovi . 55 lct srlo-

lečného Života

o 22. prosincc Marie a Josef Kodrikovi - 50 let společné-
ho Života

. 23. l istopaciu Jana a Pave| Cid|inovi . 45 let spolcČného
Žlvota

o l8 '  dubna L ibuše a Ladis|av Pokorných - . l0 |ct  společ-
ného Života

o l7. února Jaroslava a .|osef Křížor'i . 35 let snolcČnetho
Žlr'ota

.  l Ó .  ř i . tna Lur jmi la a Frant išek Buckovi  -  j ()  |c l  spoleČ-
nóho Žir,ota

. j. ňinaJana a František l'ažoutor'i - 2.i lct spoleČ'ného Života
o l2. prosincc Hana a .|osef Rýt||or' i - 25 lct spoIcčného

Žtvota

o l9.  ří ina Jana a Pal 'e|  C i r l | inor ' i  -  l ( )  lc t  spolcČnctho

. Dnc 29' áří pan Josef Rýdl vc věku 84 let

CEST JEt lo PAMÁTCE

Poděkovóní
o Dčku.ii obccnímu zastupitelswu a Komisi pro občanské zá-
lcŽitosti za gratulaci a dárk1. k mÝm Šedesátýnr narozcninám'

l ' lana Runč'íková. Vcsc|icc ]'

o Dč.kuicmc r Šcm přatelunl a znám1'nl . kteří sc přišli napos|c.
dr' roziouc.it s naŠint drahýnr manŽcIenr. tatínkcnl . dědcčkem a
pradčdcčkenr JoscÍ.cm Rý'd|em. Děku.ieme téŽ za pro.icv1" sou-
strasti. kvčtinové dary, za krásná slova na rozlouŠenou FrantiŠ-
kor i PaŽoutor.i.Naše poděkor.áni téŽ patří Sboru dobrovolný,ch
hasičů. mr,slir'cunr a naŠemu panu farářovi za posledni rozlott-
Čenr a mŠi svatou \' Ritonickem kostelc. Libáňskó kapclc zr
krásnclhraní. pohřebnimu ústar'u za v1'pravení pohřbu.

Rodina Rýdlor 'a a ŠifaIdova.o ó5 let  6.  l i s topadu JoscÍ.KříŽ
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NA vEsELIcKÝ ZPRAVODAJ PŘISPĚLI: Jana Drahorádová, Marie a Ferdinand Koubovi. Pavel Cidlina ml.. Mtroslav
Škoda.J. Stádník' RNDr. LudvíkHerzán,JoseťSobota. Marie Kubečkovri M. Rýdlová'J..Moc,I.I. RunČíková. RNDr. L Herzán.
M. Pazout. DĚKUJEME

Vydává redakční rada Zpravodaje obce Veselice: RudolťDuÍbk, JosefPaŽout' ing. JousefDoŠkář, Jaroslava Kabrnová' F.rantišek
PaŽout a Marcela Šafiánková' :

za:tupiÍeťtt,o o ,,áo}ičrzí laáa zpzav

ušem lpoťuo[a,dn a. ďznáíům z|lzavoáaie zaáo:tnÉ

CVá,o"', -,ox., ržst[í, zázooí " poxoáy J, "o[.,lqqÓ.

YyMvá redakční rada zpravodaje obce Veselice. Rudolf Dufek, Josef PaŽout, ing. Josef DoŠkář, Jaroslava Kabqrrová, František
PaŽout a Marcela Šafránková.


