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Slovo starosty obce:

V-""uŽívám
časopisu..Veselickéhozpravodaje'' k Vašíintbrmaci o činnostiobecníhozastupitelstvav pn,émpololetíletošnihoroku.
V Hlavním úkolembylo zajištěnidopravy obyvatel obce do zaměsmánía ttětído škol.Jednánim s Okresním úřademMIadá Boleslav a součinnoslís obcemi Řilonice'
Pctkovy a D|ouhá Lhota. se s vyuŽitímčrírstečných
dotacíokesního uřadu a uvedenýchobcízjejich rozpočtůpÍorok l99ó podaňlo zabezpečitpravidelnouautobusovou
dopravu'Je vyuŽívánomalého.úsporného
autobusu.ktery provozujefa. Mědomas. r. o.
VBr'la<lokonČcna1cletbnizacevnašíobciacelkemjczdeziizenol7telelbnnichúčasmickýchstanic.Dálejeubudov}'obecnihoúřadu\t'sc.liceziízenar't'řej
je moŽnépouzes v}-úitímtelelbnních
účustnická
staniceSPT TELECOM. JejíV}.uŽilí
karetSPT TELECOM.
V nrubezneieaenknite týdně (ve sťedu)je zab€ z pečován odvoz komunálníhoodpaduz obce do skládky v katastruméstaBenátk1'nad Jizerou.
V V měsici květnu.ismese zaměři|ina organizační
provedení
l,olebdo Poslaneckésnémovnr,
ť.Rr našíobci.
zabezgrčení
a důstojné
Y K zabezpečcnív1,budováníobecníhovďovodu b1,laprovedcna řada jednání s orgány okresního uřadu Mla<liíBoleslav a stavebnífirmou s rlůrazemna Íjnanční
a organizačnizabezpečenítétoakce. Je zpracován Plán výsuvby vodovodníchz-aÍizení
a Pliln rozvodůvody v nďí obci. Vlasrní \'ýstavbar'odovoduje plánovánana rok
t997.

. voLBY 1996.

voLBY 1996.

voLBY 1996 l

lnÍormaceo vys|edku vo|eb do Postaneckésněmovny čR v obci Vese|ice:
V našíobci b;-lo ke dni voleb zapsáno do voličskéhosez|a|nu 8ó oprávněnýchr.oličů'Vlastního volebníhoaktu se zúčastnilo
8l občanua k r,o|bámse nedoslavi|o
j l'oličů.Při volbách bylo odevzdáno80 platnýchvoličskj'chhlasů.
.'ednot|ivépolitické strany obdrže|y tento počethlasú:
č . 2 : ( ] e s k á s t r a n a s o c i á l n ě d e m o k r a t i c k á . . ' ' ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . .hlasů
..'....9
č. .j:
č. 5:

č. 7:
č.l0:

o b č a n s k ád e m o k r a t i c k ás t r a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l .6. . .hlasů
..'...'.
Ncávislí....-.....
. . ' . . . . . . . . . . . ' . . .hlas
.l
Českomoravská
uniestředu...........'....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . .hlasů
..........
Křestbnsko.demokratická
unie . ČSL
hlasy
hlasy
hlasů
hlasů
hlasy

oproti volbám v roce l992 zzanamena|yv našíobci některépolitickésuany mačnýpok|es počtuvoličůajiné zračnýnárust počtuhlasú'Pro vďi iníormaciproto
uvádímetéŽvýsledky voleb z roku l 992. Pro jednotlivépolitickéslrany byl v roce l 992 odevzdán tento pďet hlasú:

. z historie starých ueselicltýchrodu r z historie sta]ýEh
RoD

JANSU'

0

VE'SELICE

čp. 18:

Rod JANSŮ je jednímze star.Ých
veselick.Ýchrodů.Jehozakladatelé
bydlili ve Veseliciv čp.14a ávili se *aním pláma Měli dva syny (Františkaa Jana).oba synovéarsraii
naVeselici.FrantišekbydlilveVeselicivčp..l0.Janbydlilnad.ilevobcivčp.l4.oŽenilsesMariíŠkaloudovouzLičnaavmarrŽelstvísejimnarodilytřiděti:(FrantiLMde
a Jan). Po smni svémanřlk.v se Jarrzrow oŽenil s FrantiškouŠíbovoua koupili chalupu ve Veselici čp.l 8. kcie ho9odařili. V druhéfimanŽlství sejim narodílytři dcerv (Anna"
Anlonie a FrantiŠka)a syn Josef. Syn Františekz prvního manŽelstvíse z Veselice odstěbovaldo Ustí nad Laixm. kde byl povozríkem. Mél dvě děti (Annu a Josefa).Marie se
provdalazaJosefaTůmuzVeseliceamladázemřela.JanseoŽenilsMariíRotovouzČížovekanarodilysejimtřiděti
(Anna"JosefaMarie).PosmnisvéŽenyseJanzrovuoŽenil
s Annou Kubínovou z Tuchomi a narodil se jim syn Jan. Dcery z druhéhomanŽelsruíse z obce po provďání přestěhovaly, Antonie se provdala do Chotčtovaa mladá zernřela
FrantiŠkaseprovdaladoPaťínazamajitelehostinceJanaVávr.ZjejichmarrŽelswísenarrrdilytřiděti(Marie'FrantiškaaJan).ArrnaseprovdalazaFrantiškaHanče.hos
v Dolním Bousově a mě|y dvě dcery (Annu a Frarrtišku).Josef ztsta] ve Veselici v čp.l 8. kde hospodďil. oženil se s Arrnou Kavalírovou ze Řitonic. NaÍodilo se jim šestdětí:
(Marie. Anna. Josef. ladislaq Václav a Fanyrrka).Fanynka: zemiela mladičkále čqŤechletech. Ladislav: se utopil r,e l 3 letech v rbníku ve VyššímPoli. Marie: se pmvdala za
Jot.a Rýdla"hospodářeve Veselici čp.28. V maÍrŽelswí
sejim narodilsyn Josefa dceraMarie. Anna: se provdalaza Joset.aMaouška"hospodářeve Veselicičp.8 a narďili sejim
dva synové(Josefa ladislav). Viíclav:uzavřel marrželství
s MiluškouVaňkovouz Bďá{ek. Přestěhovalise do obce Bulovce u Fýdlantu a v manŽelswí5ejim narodilytň děti
(Vriclav,Miloslav a Bohumil). Josef:se oŽ:enils Jarmilou Hojsákovouz oskořínkua hospodařilna chalu$ čp.l8. v manŽ€ l swí se jím narodily dvě dcery (Jarmilaa Miluška).
Miluškase provdalado Jičínaza LubošeNovoméhoa narodilyse jim tři děti:(|lonka Markétaa Luboš)'Jarmila po smrti sv.vchrodičů
nadiilebydlív chalupěčp'l8 ve Veselici.
Pmvdala se za Miroslava Bulíře z Homích Ro|gtňan a v manŽelsM sejim narodily dvě děti: (Martínaa Marek). Jejich dcera Martinase provdalaza Martina Kadeňíbkaz Mnichova
řIradišlě a bydlí ve Veselici v čp. l8. Surý hospodář Jan JANSA z chapupy čp.18, zemřel v r. 1930 ve věku 82 let Jeho manželkaFrarrtišlozemřela v r' 1944 ve věku 89 let
(JD/RD)

Drrur VESELICE o jeho historie:
Historie veselickeho dvora je úzcespjatá s veselickou tvrzí. NejsurŠímz histoňe zuimým majitelem tvrze i dvora byl Jan DMYCHL z Chlumkrr psal se (Jan DMYCHL
z Veselice).Vlastril mvněŽ obec Řitonice a byl težparonem stavby koíela v Řitonicích(r' |362-|392).
Dalšímimajiteli posupně byli: Ctibor z Nechanic (inak řečenýz Veselice.r. l 393.l40ó). Jeho syn Vlďtka měl kromě wrze a dvora Veselicev drŽenídílydalších
okolních
obcía wrz KříŽenecv lese KřiŽánek. Po némzboá veselickéspravovalvladyka KříŽckz KříŽencea po němjeho dcera.Pojejich smrti se maJitel€ m stal KÍyŠtoťoPL
z Fiktusu
(r. 1472)a v roce 1473 Jarošze Sojovic.
V roce 1482 se stal majitelem Jan Harasova' lderý statek a tvrz veselickou připojil ke zboá domousnickernu od tohoto roku l87l jsou dějiny veselickéhodvora úzce
spjaty s dějinďr'i dvora a tvrze domousnické' Veselická tvrz samotná zarriká v roce 1527.
Dvrir Veselice sc osamostatnil v roce t87l' kdy jej koupil bankď Bedřich FÚRSTER z Ví&É. Ten jej v roce l895 prodal Václaw Holuškovi z Bďálek. Tehdejšív'Ýměra
polídvora' spolu s ovčínemčinilapřes ó8 ha. Pfud vmikem l. světovéválk-vv r. l913 koupila dvur Anna Malinová V roce l924 po zrričujicím
poŽáručástidvorajej prodala
Františku Brodskému z Malé Lhot-v.Ten satk prodal v r. 1938 továmíku Novomémuz Kolína. Syn Františka BrodskéhoJosefzde do roku 1948 hospodďil jako nájemce.
od roku 1948 do roku 1952 byl dvrn Vesclice v majetku stritníhosutku Mnichovo HÍadištč.
V roce 1952 dvůrpřevzalo do vlasurictvíJZD Veselíce,hctc později
obhospodařovalo i polnosti obci Rabakov, Domousnice. futonice a Skyšice.od roku l9E l bylo JZD Veselice včlerrěnodo JZD Mír B ř e z n o . V roce |9íby|aze ZD Březrro
utvoíEnazemědělská akciová společnostBřezro' Ltenív současnostimá statck Vesclice ajeho polnosti v pronájmu.
JD/RI)

V letošnim roce si připomínámc l30. aÝroč|nerozcní Jindřichl MAŠTÁLKY. pnůmys|níke,ekonome r po|itike. ktet1 se znrčnou mírou zrs|ouži|o rozvoj
nršcbo kraje.
Narodil se vroce l8óó v sobotce. Vystudoval gymnazium v Jičíněaokhodní akademii v Praze' V dalšíchletech byl posluchačemprávnickéÍbkultyv Zenevě ve
Švýcanku'kde studovalobor národohospodiiřskýa sociálně.politický.Po ukončení
sfudiíse wátil do vlasti. Stal se ujemníkemměstaSobotky.V roce l 89 l byl zvolen do
českého
odboru Zemědělskérady a v roce l 89ó do jej íhoUstředníhosbonr' Kromě těchto funkcí více let působil.iako členčeskézemskéstatistickékomise a jako člen
výborupro hájeníčeskýchhospodářskýchájmů ve Vídni.Jr.hoodbomézralosti a politickéi organizační
ústředního
schopnostinapomohlytomu.ŽejiŽ ve svýchtřiceti
Ietechb1.lzl'o|endo Rakousko.lJherského
říšského
sněmua !' roce l90l byl zvolen českýmzemskj'mposlancem.Roku l902 br,ljmenovánřádnýmčlenemporadního
sborupro r'odni dráhy Rakouska.Uherskaa zvolen za zpravoda-1e
ákona Zcmskéhosnému.Jako českýzemský poslanecY Rakousko-Uherském
snémuv ruanýchtunkcích
působilaŽ do roku l9l 8. Negativnébylo hodnocenojeho roáodnutí v roce l 9l4' kdy po odchodu českýchposlancůz ňŽ].;[ého
sněmuon v něm nadále zústal.Za svého
Živou nashromiíŽdilznačnéjmění. kterécílevědomězvětšoval...Investoval zejménav oboru zemědě|sko.prumyslovém'kde dokázal up|atnitsvé odbomézrra|osti
Pňlnul ke svemurodnémukra1ia snažilse pomocijeho rozvoji.Koupil ámek a r'elkoslatekDomousnice.kteryv tehdejší
l zkušenosti.
doběmétvy,měru73ó ha polía |csú'
Dal přestavětněkteréhospodářskébudovy velkostatkua posuvit novéubytovacídomy pro zaměstnance.Zámek Domousnicenechal přeslavět do dnešnÍho
suvu. Vy'bu.
doval prumyslový ávod v Dolnim Bousové'kteď na tehdejšídobu byl na vysokétechnickéúrovni.Součrístí
prumyslovéhoávodu byly: cukrovat. lihovar' ovocnáma.
suŠrima.
mlýn, pila a modemíhospodářskýstatek.Pro zabezpečení
surovin pro tentoávod rozvínulvelkorysou akci pro rozvoj ovocnářstvía pěsrovánícukrovéřepy. B-vly
zakládány novésady s ovocnými stromy a p|anúŽerybízua arrgreštu.
pnice od
Stal s€ předsedouvelkéhovodníhodruŽstva..Klenice'',kteréprovádělorozsáhlémeliorační
Sobotky,DolníhoBousova az po MIadou Boleslav.Tim se anačnězvětšiIyp|ochypolípro pěstovánícukové řepy a zvýšilaúrodnostpolí.Pro provoz prumystového
ávodu
byla zapotřebielektřina a pro dopravu suror in a výrobkůŽelemičnídoprava...Proto svým v|ivem zrračněnapomohltomu. Že v našemokr€ s u bv|ajiŽ ve dvacátých letech
nďehostoletíprováděnaelektritikaceaby|apostavenaželezničnítratzMělnikadoSkalska.MladéBoleslavi.DolníhoBousova-Sobotk1'.MladějovaastaréPak
Velkou zásluhu měl téŽna rozvoji dobrovolných hasičskj'chspolkův nďem okresu i kra1i.Stat se předsedou hasičskéŽupy. Ta b."-lapo jeho smrtípřejmenovánana
..Maštálkova'''Zemřel v roce l926 ve věku ó0
let"v době svénejvětšíaktivníčinnosti'
Hospodářská krize ve třicátých letech naŠeho
stoletízpůsobilavelkésníŽeníodbytu zemědělských výrobků.krizi cukrovaru. ovocnáren a dalŠích
prumyslových
odvčNí.DědicovéJindřicha Maštrílk1"
nedoklizali vzrrikléproblémyřešit.zadluŽenívlastníkůpřesáhlo únosnoumiru a celý majetekpřevzal!'do vlasmictvi banky' Ty
roáodly o lom. Že celý moderníprumyslov!'ávod v Dolním Bousově byl zťušen.
stroje azaiizení rozprodán}'.nebo rozreány a prodiíny.jakoŠrotdo hutí.
Dnes se nám jevi nepochopitelnou
skutečnosl.
Že na tehdejší
dobu skutečně
modemí,ucelenýprum1-slovÝ
ávod byl zlikvidován' Při tom okolnímalécukÍovary
v Libáni. Kopid|ně.RoŽdalovicích'
l'elikéškodynašemukraji.Zbrzdil sejeho rozvoj,zrračně
Čejetičkách
a v Brodkulikvidoványnebyly.Tím byly způsobeny
se zvýšila
nezaměstnanosta sníŽilpoč€ t obyvatel, neboťřada rodin se přestěhova|azz ptacído jiných měst a obcí.
RD
NAŠE KŘESTNÍ.llrÉx,l - JEJICH vzMK A pŮVoo:
Nékteřír'eseličtí
spoluobčané
se dotazu1í
na púvodsvýchrodnýchjmen.Chcemeprotovelmi stÍučně
odpovědětna t."-to
dota4'\,nďem časopisu.
Rodné.(křestni .iméno)se dává při narozeničlovčkaa zapisujedo úřednimatríky.V rodnémkru}ruse rodnéjménočastouŽívájako jedinés citovÝm zabarvením'
PÚvoDEM RoDNÝcH (KŘEsTNict|) JMEN sE ZABÍ.VÁ ETYMoLoGIE. TA UvÁDÍ PĚT oBDoBÍ JEJICH \.ÝvoJE.
. obdobído roku l300je charakteňzováno.jednojmenswim
předevŠím
u Slovanů
. oMobí od roku l300 do roku l750 je oMobímjmen cirkevních
. od roku l 750 do l 8ó0 se prosazujijménabarokní
. od roku l8ó0 do roku l945 silí vlivjrnen národních
- od roku l945 zaznamenávámerostoucívliv jmen modemích
Přechod mezi těmitojednollivými obdobímije pozvolný.Nemůžemepfi něm pominoutani vlív jmen sousedníchstrítů'
zejménaněmeckýchjmen' kteni pronikalana
našeúzemípředevšímprostřednicrvímmarrŽe]ekPře-mýsloíčlin€ ň éčkFh-ňňícTúa[óIóřrstiT-ehdyňx]áó6-li6[kreiňi|m1na:.KónÍ'iŽ;ott4E.ďři;h-'Jiiíei
V pnním obdobi do roku l3fl} u nris převlridalakřesmíjménaslovanská:Rostislav svatoplulq Přemysl. Soběslav'Radomíra další.Postupnýmvývojem spolďnosti
sc tatojménazačalarozdělovat stavovsky' KníŽecirodina v-vuávala-imenPřemysl' BoleslaY Bořivoj apod. ŠlechtavyuŽívalajmenBudivoj, Měčíslavapod. PoddáÍ'ýlid
vyuzívaljednočlennájména.
napříkladstřel4 Hlava. stíf. Mlád' Bělec' Bobr, Hridek ajiná
Druhé obdobi od roku l3fi) do roku l750 přináčído nďí země sousŽŤtěs křesťanswím
a německou kolonizacíjménaodvozená od kultu svatých.Jménastaroá.
konní:Daniel, Tobiriš.apoštolská:Jan' ondřej, řeckí: Mikulrič.Řehoř, latinská:Florián' Sitvesrra další.
Národnímijménydlouhodobězůsúvajíjen jménasvětců:Václav. Vojtěch a Ludmila. V I 5' stoletíje u nrisuplatňovánojménoJiří' vlivem velkéobliby českého
krále
Jiřího z Poděbrad.obdobně je tomu u křesníchjmen Ženských.Vedle křesníhojménaAnna se šíříobliba jmen Kateřina. Markéta"AlŽběta. Ludmila' Markétaa Klríra.
V období od roku 1750 do roku l8ó0 docházíke zvýšenému
použváníjmen' kterévychrizejíz kultu svatých(panny Marie a svaÉhoJoset.a).Tatojménase u nás
dlouhodobě stávajínejpouŽívanější.
Kanonizaci dalšíchsvatýcha jejich rozšiřoviínicírkevnímiřády dochází u nás k Šiřeníbarokníchjmen: František Karel a Antonín.
Dochtizík zániku staršíchuŽívanýchjmen' komě Václava a Jana. U ženstoupá oblibajmen Barbora a Terezie.
V lE. stoletíse začínápňdávat ke křestnímujménutéžpňjmení.Napňklad v MladéBoleslavi jsou od roku l 752 již uspořádányměstskékníhva jejich indexy podle
příjmení.
jménanárodní:Václav, Jaroslav'
Ve čtvrtémobdobÍod roku l8ó0 do roku 1945jsou jeŠtěúívánajménabarokní'ale vedle nich se j iŽ ve zqi'šenémíře pouŽívají
Ladislav' Miroslav' Rostislav, Vladimír a Zdenék.U Ženjsou tojménaBoŽena,RůŽen4Zdenka, Jarmila, Věra, Jaroslavaa Milenajménůmapoštolský,m
Od roku 1945dochrizíu rodnýchjmen chlapcůk návratuke starším
(Pavel' Petr.onďej, Tomáš).U dívekpak ke jménůmápadním: (Monika'
Renata.Iveta"Írenaa Romana).

rnÍvo.lvĚrŠIxvrŘnsrNÍcgJMEN MUsÍMEHLEDATv HIsToRII.

NAPŘiKLAD U MUŽsKýcH JMEN:
František: Má původv italštině,(Francesco. latinsky Franciseus).
Ladislav:
Má původv madarštině'(Lriszlo. latinsý Ladislaus).
Václav:
Jejméno slovanské'Ve staroslovanštině
Vetja. anamenalovíce slavný.
Jan:
Má původv hebrejštině,(Jochanián. latinsky Joanes).
Josef:
Má rovněžpůvď v hebrejštině,(Joseph. latinsky Josephus).
..malý''.
Pavel
Pochátziz latinskéhojménaPaulus. Je to římsképříjmenízrramenající
Jiři:
Leopold:
Miloslav:
Bohumil:
Tomáš:
Antonín:
olďich:
Miroslav:
Karel:

Má původv řečtině'(Georges. aamená zemědělec)'
Pochrizíz německéhojménaLiutpald, (mamená v lidu statečný).
Pochází z polštinya srbochorvatštiny.
Má původv řečtině,(Theoťrl- Bohu milý).
Pochrázíze synkéhojménaTóma . mamená dvojče.
Má původv ltálíi' kde se uŽívalojménaAntonius'
jménaUodalrich . (znamenávládnoucístatkem).
Pochází ze staroněmeckého
(Slávek)' je jménoslovanskéodvozerréod slova mír . slavit mír.
Má původv ltrilii. Pocházíz latinskéhojménaCarolus. (U slovanůto zrrďilo mužcvelké hodnosti)

PŘÍKLADY U ŽENsKÝcH
JMEN JsoU oBDoBNÉ:
Marie:
Má původv E5rptě. SestraMojŽíšese jmenovala Marjam . Marie. Znamená kapka v moň.
Anna:
Jménomatky panny Marie. Je rodífuno dlouhodobě v celé Evropě. V češtiněje pouáváno téŽjména AneŽka.
Magdalenaa olga:
Pochrizíze jménaAljátra. olena.
Věra:
Má púvď v€ staročeštině
a v ruštině.Zde jménoaamenalo Viera . vira.
Martina:
Pocháníz latinskéhojménaMaÍtinus.(Přídavnéjrnénoke slow Mars . buh vrí{ky).
jménaMireh (Miroslav) . slovansky slavit mír.
(Slávka). Jsou jménaodvozenáod muŽského
Miroslava:

Milada:
Nada:
ZÁena:
Libuše:
RůŽcrra:
Marccla:
Ikrla lkrolína:

Má původ ve staroslovaďtině ve jménu Mlada
Pocházi z ruštiny. od jméaa Naděžda . zručícínaději.
P*ttázi z latinskéhojména Sidonia.
Je slovarské jméno. Ve staroslovanštině ztamená milá
Pocházi z italíiny. V latině aamcná Rosa - růže.
Má původ v latinskémjmcnu Marcus. odvozenéhood slova Mars. bůhválky.
Pochází z latinskéhojména Carolus . zrďící muže,žcnave|kéhodnosti.

(JD)

Dětský karnet|a|na Uese|ici:

l0. březrajsme se probudili do nepfiliš tepléhorána. I přes to všechnotentoden byl pro nďe děti i maminky slavnostní.od rána panovala v nďich domácnostech
nervozita.Maminky šily a děti pobíhalykolem a radily jak b}' to bylo nejlepší.Přebouplo se poledne a již to vypuklo. Do nďí Veselskéhospůdkypřicháaely prtncezty,
šďkové'piniti,kovbojovéaruznípobudové.Abychtouvedlanapravoumíru,konalseunásdětskýkameval.Ve14hďinzačalahníthudbaaděrisewhlydotance
byli ďměněni' a{již zvítězi|ičinikoliv. Připravena byla i velká tombola a každéděcko' ať malénebo velké'si odneslo
Pňpravenobylo i mnoho soutěá a všichni účastnici
(JK)
ajistě sejim večerdobře usinalo.
nějakésladkosti.Děti byly spokojenéa vydovríděné
Surosta obce a obecni zastupitelswo děkují: Sboru pro občrnckézi|cá1ol6 i orgenizrci čcrvcnébokříže, zvláště všakJeros|evě Klbrnové a Věře Pežoutové za
uspěšnézorganizování dětskéhokarnevalu. Děkují zítovcň všem' kteff se podÍeli ne dercch pro tombo|u nr tuto zdrři|ou ekci.

Veselieký

Úelefonní

miniseznam

V listopadu l995 mladoboleslavskýTELECOM po mnohaleÉmčekáníinstaloval konečněna Veselici objednanépřipojk1..ho potřebu veselickj,chrďáků a přiilel
i připadných ájemcú a takék usnadněníhledáníčíselúčastnic$.chsranic přinášímelento veselický semam:

Předvolbo UTo Mladó Boleslav

0326

oBEcNÍÚŘ.ln wsnutcr
As BŘEzNo,
farma Vd$hce

9ól 3ó

PAŽorrr MIRosLAv. staÍosta
Vescliceó9

9ó3 02

PAŽoUT JosEF, členredakčnírady Zpravodaje
Veselice I 5

Á.lď.re

BUKovÁ KARoLINA
B[,LÍŘ MILosLAv,
Veselice l8

členobec. zastupitelswa
961 20

CIDLINA PAVEL' členobec' zastupitelstva
Veselice ól
DoŠKÁŘ JosEF
Ý'esciice62

A MARCELA'
9ó4 tó

ing., člen red. rady Zpravodaje

JAKI,'BEC
Veselice 48

RUNčÍKovÁ HANA
Veselicc2

963 46

9ól 54

Vcsclice 8

ŠolcovÁ ZDENA

Veselicc 50

962 6l

Vcsclice l0

KODRIK JOSEF
Vesclicc20
KODRIKJOSEF

961 03

TAUCHMANOVA
Vcselice 13

Vesclice

967 54

:'

ZemÍelí:
V1iročí:
Vzpomínka:
'

9ó4 38
členkaobcc. zastupircl.,člen}.arcd' rady

963 47
964 79

MARIE

Společenská kronÍka:
o PaníMiloslavaMATOUŠKoVÁ' Veselicečp.42, ve věkunedoŽiých72 |eldne l 3. lednal 99ó.
o PanVác|avNAJMAN, Veselicečp.30,ve věku87 letdne2l. únoral99ó.
Čestje|ichpamátce!
Kulaténrrozeninyoslavili:
JAKUBEC František 45 let dne l3.ó. l99ó
KODRIKOVÁ Marie 50let dne |2'6. |996

KODRIK Josef
50 lct dnc 2.2. i996
ANToŠovÁ Ludmila ó5 let dne 3o.ó. 1996

Blahopřeieme!

parrí
Dne15.srpna1996tomubude|00letď narozeni
nďí maminlcy
MariecAMPRovÉ'rozené
BUCKoVÉ.
vzpomínají
naTebemaminko
Tvoječtyřiděti'7 vnuků'
znali
7 pravnuků
a 2 pravnučky.
Kdojstenďi maminku
vzpomeňte
nani s námi.KarolinaBUKovÁ, MiroslavaKoBzÁŇovÁ, JosefCAMPR,ing.Jiři CAMPR s rodinami
sDřI.Etd RED.AISGE zDnAvoDA.'E!

!'eselickj,zpravodajje lydáviiLndvakát do roka. Prosíme'abystepřípadnépfipomínk1,.
návrfiy nebo příspěvkydo Zpravodajeadrcsovali na pí Marcelu ŠAFMNKOVoU' Veselice čp.8

lDo Vorttcllbo
rnrevoórF
1lf|refi:
M' Dvorská. J' Sobota' rodínaŠolcovaa Michňova. A. Šimonová P. Ciďina ml.. rodina Koubova' A' Hnátová J. Vlkova" A. Dobiášová R. a F. Pafuutovi.Fr. Pažorrt
ml.'
Z. Šolcová'S' Hekle. J. Šimáček.
K. Fiscber.M. Kobáňová K. Buková.J. Šmídová.
Á. Brodská.J. PaŽouta L' AntoŠová'
DĚKUJEME!

lpdávÓ:
Redakčnírada Zpravodaje obce Veselice: Rudo|fDufck. JoscfPažout,ing. JosefDoškiř' FrantišckPaŽoul JaroslavaKabmová a Marceh Šahánková.

