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Slovo starosty obce:
vÁŽENÍ spoluosčnxÉ:
V-""uŽívám časopisu ..Veselického zpravodaje'' k Vaší intbrmaci o činnosti obecního zastupitelstva v pn,ém pololetí letošniho roku.

V Hlavním úkolem bylo zajištěni dopravy obyvatel obce do zaměsmání a ttětí do škol. Jednánim s Okresním úřadem MIadá Boleslav a součinnoslí s obcemi Řilonice'
Pctkovy a D|ouhá Lhota. se s vyuŽitím črírstečných dotací okesního uřadu a uvedených obcí zjejich rozpočtů pÍo rok l99ó podaňlo zabezpečit pravidelnou autobusovou
dopravu' Je vyuŽíváno malého. úsporného autobusu. ktery provozuje fa. Mědoma s. r. o.
VBr ' la<lokonČcna1cletbnizacevnašíobciacelkemjczdezi izenol7te le lbnnichúčasmickýchstanic.Dálejeubudov}'obecnihoúřadu\t 'sc. l icez iízenar ' t ' ře j
účustnická stanice SPT TELECOM. Její V}.uŽilí je moŽné pouze s v}-úitím telelbnních karet SPT TELECOM.
V nrubezne ieaenknite týdně (ve sťedu) je zab€zpečován odvoz komunálního odpadu z obce do skládky v katastru mésta Benátk1' nad Jizerou.
V V měsici květnu.isme se zaměři|i na organizační zabezgrčení a důstojné provedení l,oleb do Poslanecké snémovnr, ť.R r naší obci.
Y K zabezpečcní v1,budování obecního vďovodu b1,la provedcna řada jednání s orgány okresního uřadu Mla<lií Boleslav a stavební firmou s rlůrazem na Íjnanční
a organizačni zabezpečení této akce. Je zpracován Plán výsuvby vodovodních z-aÍizení a Pliln rozvodů vody v nďí obci. Vlasrní \'ýstavba r'odovoduje plánována na rok
t997 .

. voLBY 1996. voLBY 1996. voLBY 1996 l
lnÍormace o vys|edku vo|eb do Postanecké sněmovny čR v obci Vese|ice:

V naší obci b;-lo ke dni voleb zapsáno do voličského sez|a|nu 8ó oprávněných r.oličů' Vlastního volebního aktu se zúčastnilo 8l občanu a k r,o|bám se nedoslavi|o
j l'oličů. Při volbách bylo odevzdáno 80 platných voličskj'ch hlasů.

.'ednot|ivé politické strany obdrže|y tento počet hlasú:
č. 2: (]eská strana sociá lně demokrat ická. . ' ' ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . ' . . . .9
č. . j :  občanská demokrat ická strana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' .  l6
č. 5: Ncávis lí . . . . - . . . . .  . . ' . . . . . . . . . . . ' . . . . l
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č. 7: Českomoravská unie středu...... . . . . . ' . . . .
č. l0: Křestbnsko.demokratická unie . ČSL
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oproti volbám v roce l992 zzanamena|y v naší obci některé politické suany mačný pok|es počtu voličů ajiné zračný nárust počtu hlasú' Pro vďi iníormaci proto
uvádíme téŽ výsledky voleb z roku l 992. Pro jednotlivé politické slrany byl v roce l 992 odevzdán tento pďet hlasú:

. z historie starých ueselicltých rodu r z historie sta]ýEh
0

RoD JANSU' VE'SELICE čp. 18:
Rod JANSŮ je jedním ze star.Ých veselick.Ých rodů. Jeho zakladatelé bydlili ve Veselici v čp. 14 a ávili se *aním pláma Měli dva syny (Františka a Jana). oba synové arsraii

naVeselici.FrantišekbydlilveVeselicivčp..l0.Janbydlilnad.ilevobcivčp.l4.oŽenilsesMariíŠkaloudovouzLičnaavmarrŽelstvísejimnarodilytřiděti:(FrantiLMde
a Jan). Po smni své manřlk.v se Jarr zrow oŽenil s Františkou Šíbovou a koupili chalupu ve Veselici čp. l 8. kcie ho9odařili. V druhéfi manŽlství se jim narodíly tři dcerv (Anna"
Anlonie a FrantiŠka) a syn Josef. Syn František z prvního manŽelství se z Veselice odstěboval do 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 druhého manŽelsruí se z obce po provďání přestěhovaly, Antonie se provdala do Chotčtova a 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 šest dětí:
(Marie. Anna. Josef. ladislaq Václav a Fanyrrka). Fanynka: zemiela mladičká le čqŤech letech. Ladislav: se utopil r,e l 3 letech v rbníku ve Vyšším Poli. Marie: se pmvdala za
Jot.a Rýdla" hospodáře ve Veselici čp. 28. V maÍrŽelswí se jim narodil syn Josef a dcera Marie. Anna: se provdala za Joset.a Maouška" hospodáře ve Veselici čp. 8 a narďili se jim
dva synové (Josef a ladislav). Viíclav: uzavřel marrželství s Miluškou Vaňkovou z Bďá{ek. Přestěhovali se do obce Bulovce u Fýdlantu a v manŽelswí 5e jim narodily tň děti
(Vriclav, Miloslav a Bohumil). Josef: se oŽ:enil s Jarmilou Hojsákovou z oskořínku a hospodařil na chalu$ čp. l8. v manŽ€lswí se jím narodily dvě dcery (Jarmila a Miluška).
Miluška se provdala do Jičína za Luboše Novomého a narodily se jim tři děti: (|lonka Markéta a Luboš)' Jarmila po smrti sv.vch rodičů nadiile bydlí v chalupě čp' l8 ve Veselici.
Pmvdala se za Miroslava Bulíře z Homích Ro|gtňan a v manŽelsM se jim narodily dvě děti: (Martínaa Marek). Jejich dcera Martinase provdalaza Martina Kadeňíbka z 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 manželka Frarrtišlo zemřela v r' 1944 ve věku 89 let

(JD/RD)

Drrur VESELICE o jeho historie:
Historie veselickeho dvora je úzce spjatá s veselickou tvrzí. NejsurŠím z histoňe zuimým majitelem tvrze i dvora byl Jan DMYCHL z Chlumkrr psal se (Jan DMYCHL

z Veselice). Vlastril mvněŽ obec Řitonice a byl tež paronem stavby koíela v Řitonicích (r' |362-|392).
Dalšími majiteli posupně byli: Ctibor z Nechanic (inak řečený z Veselice. r. l 393.l40ó). Jeho syn Vlďtka měl kromě wrze a dvora Veselice v drŽení díly dalších okolních

obcí a wrz KříŽenec v lese KřiŽánek. Po ném zboá veselické spravoval vladyka KříŽck z KříŽence a po němjeho dcera. Pojejich smrti se maJitel€m stal KÍyŠtoťoPL z Fiktusu
(r. 1472) a v roce 1473 Jaroš ze Sojovic.

V roce 1482 se stal majitelem Jan Harasova' lderý statek a tvrz veselickou připojil ke zboá domousnickernu od tohoto roku l87l jsou dějiny veselického dvora 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. Tehdejší v'Ýměra
polí dvora' spolu s ovčínem činila přes ó8 ha. Pfud vmikem l. světové válk-v v r. l913 koupila dvur Anna Malinová V roce l924 po zrričujicím poŽáru části dvorajej prodala
Františku Brodskému z Malé Lhot-v. Ten satk prodal v r. 1938 továmíku Novomému z Kolína. Syn Františka Brodského Josefzde do roku 1948 hospodďil jako nájemce.

od roku 1948 do roku 1952 byl dvrn Vesclice v majetku stritního sutku Mnichovo HÍadištč. V roce 1952 dvůr převzalo do vlasurictví JZD Veselíce, hctc později
obhospodařovalo i polnosti obci Rabakov, Domousnice. futonice a Skyšice. od roku l9E l bylo JZD Veselice včlerrěno do JZD Mír B ř e z n o . V roce |9íby|aze ZD Březrro
utvoíEna zemědělská akciová společnost Březro' Ltení v současnosti má 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 Jičíně aokhodní akademii v Praze' V dalších letech byl posluchačem právnické Íbkulty v Zenevě ve
Švýcanku' kde studoval obor národohospodiiřský a sociálně.politický. Po ukončení sfudií se wátil do vlasti. Stal se ujemníkem města Sobotky. V roce l 89 l byl zvolen do
českého odboru Zemědělské rady a v roce l 89ó do jej ího Ustředního sbonr' Kromě těchto funkcí více let působil .iako člen české zemské statistické komise a jako člen
ústředního výboru pro hájení českých hospodářských ájmů ve Vídni. Jr.ho odbomé zralosti a politické i organizační schopnosti napomohly tomu. ŽejiŽ ve svých třiceti
Ietech b1.l zl'o|en do Rakousko.lJherského říšského sněmu a !' roce l90l byl zvolen českým zemskj'm poslancem. Roku l902 br,l jmenován řádným členem poradního
sboru pro r'odni dráhy Rakouska.Uherska a zvolen za zpravoda-1e ákona Zcmského snému. Jako český zemský poslanec Y Rakousko-Uherském snému v ruaných tunkcích
působil aŽ do roku l9l 8. Negativné bylo hodnoceno jeho roáodnutí v roce l 9l4' kdy po odchodu českých poslanců z ňŽ].;[ého sněmu on v něm nadále zústal. Za svého
Živou nashromiíŽdil značné jmění. které cílevědomě zvětšoval... Investoval zejména v oboru zemědě|sko.prumyslovém' kde dokázal up|atnit své odbomé zrra|osti
l zkušenosti. Pňlnul ke svemu rodnému kra1i a snažil se pomoci jeho rozvoji. Koupil ámek a r'elkoslatek Domousnice. ktery v tehdejší době mét vy,měru 73ó ha polí a |csú'
Dal přestavět některé hospodářské budovy velkostatku a posuvit nové ubytovací domy pro zaměstnance. Zámek Domousnice nechal přeslavět do dnešnÍho suvu. Vy'bu.
doval prumyslový ávod v Dolnim Bousové' kteď na tehdejší dobu byl na vysoké technické úrovni. Součrístí prumyslového ávodu byly: cukrovat. lihovar' ovocnáma.
suŠrima. mlýn, pila a modemí hospodářský statek. Pro zabezpečení surovin pro tento ávod rozvínul velkorysou akci pro rozvoj ovocnářství a pěsrování cukrové řepy. B-vly
zakládány nové sady s ovocnými stromy a p|anúŽe rybízu a arrgreštu. Stal s€ předsedou velkého vodního druŽstva..Klenice'', které provádělo rozsáhlé meliorační pnice od
Sobotky, Dolního Bousova az po MIadou Boleslav. Tim se anačně zvětšiIy p|ochy polí pro pěstování cukové řepy a zvýšila úrodnost polí. Pro provoz prumystového ávodu
byla zapotřebi elektřina a pro dopravu suror in a výrobků Želemiční doprava... Proto svým v|ivem zrračně napomohl tomu. Že v našem okr€su bv|a jiŽ ve dvacátých letech
nďehostoletíprováděnaelektr i t ikaceaby|apostavenaželezničnítratzMělnikadoSkalska.MladéBoles lav i .DolníhoBousova-Sobotk1' .MladějovaastaréPaky.
Velkou zásluhu měl téŽ na rozvoji dobrovolných hasičskj'ch spolků v nďem okresu i kra1i. Stat se předsedou hasičské Župy. Ta b."-la po jeho smrtí přejmenována na
..Maštálkova''' Zemřel v roce l926 ve věku ó0 let" v době své největší aktivní činnosti'

Hospodářská krize ve třicátých letech naŠeho století způsobila velké sníŽení odbytu zemědělských výrobků. krizi cukrovaru. ovocnáren a dalŠích prumyslových
odvčNí. Dědicové Jindřicha Maštrílk1" nedoklizali vzrriklé problémy řešit. zadluŽení vlastníků přesáhlo únosnou miru a celý majetek převzal!'do vlasmictvi banky' Ty
roáodly o lom. Že celý moderní prumyslov!'ávod v Dolním Bousově byl zťušen. stroje azaiizení rozprodán}'. nebo rozreány a prodiíny.jako Šrot do hutí.

Dnes se nám jevi nepochopitelnou skutečnosl. Že na tehdejší dobu skutečně modemí, ucelený prum1-slovÝ ávod byl zlikvidován' Při tom okolní malé cukÍovary
v Libáni. Kopid|ně. RoŽdalovicích' Čejetičkách a v Brodku likvidovány nebyly. Tím byly způsobeny l'eliké škody našemu kraji. Zbrzdil se jeho rozvoj, zrračně se zvýšila
nezaměstnanost a sníŽil poč€t obyvatel, neboť řada rodin se přestěhova|a zz ptací do jiných měst a obcí. RD

NAŠE KŘESTNÍ.llrÉx,l - JEJICH vzMK A pŮVoo:
Nékteří r'eseličtí spoluobčané se dotazu1í na púvod svých rodnýchjmen. Chceme proto velmi stÍučně odpovědět na t."-to dota4'\,nďem časopisu.
Rodné. (křestni .iméno) se dává při narozeni človčka a zapisuje do úředni matríky. V rodném kru}ru se rodné jméno často uŽívá jako jediné s citovÝm zabarvením'

PÚvoDEM RoDNÝcH (KŘEsTNict|) JMEN sE ZABÍ.VÁ ETYMoLoGIE. TA UvÁDÍ PĚT oBDoBÍ JEJICH \.ÝvoJE.
. období do roku l300je charakteňzováno.jednojmenswim předevŠím u Slovanů
. oMobí od roku l300 do roku l750 je oMobím jmen cirkevních
. od roku l 750 do l 8ó0 se prosazuji jména barokní
. od roku l8ó0 do roku l945 silí vlivjrnen národních
- od roku l945 zaznamenáváme rostoucí vliv jmen modemích

Přechod mezi těmito jednollivými obdobími je pozvolný. Nemůžeme pfi něm pominout ani vlív jmen sousedních strítů' zejména německých jmen' kteni pronikala na
našeúzemípředevšímprostřednicrvímmarrŽe]ekPře-mýsloíčlin€ňéčkFh-ňňícTúa[óIóřrstiT-ehdyňx]áó6-li6[kreiňi|m1na:.KónÍ'iŽ;ott4E.ďři;h-'Jiiíei

V pnním obdobi do roku l3fl} u nris převlridala křesmíjména slovanská: Rostislav svatoplulq Přemysl. Soběslav' Radomír a další. Postupným vývojem spolďnosti
sc tatojména začala rozdělovat stavovsky' KníŽeci rodina v-vuávala-imen Přemysl' BoleslaY Bořivoj apod. Šlechta vyuŽívalajmen Budivoj, Měčíslav apod. PoddáÍ'ý lid
vyuzíval jednočlennájména. například střel4 Hlava. stíf. Mlád' Bělec' Bobr, Hridek ajiná

Druhé obdobi od roku l3fi) do roku l750 přináčí do nďí země sousŽŤtě s křesťanswím a německou kolonizací jména odvozená od kultu svatých. Jména staroá.
konní: Daniel, Tobiriš. apoštolská: Jan' ondřej, řeckí: Mikulrič. Řehoř, latinská: Florián' Sitvesrra další.

Národními jmény dlouhodobě zůsúvají jen jména světců: Václav. Vojtěch a Ludmila. V I 5' století je u nris uplatňováno jméno Jiří' vlivem velké obliby českého krále
Jiřího z Poděbrad. obdobně je tomu u křesních jmen Ženských. Vedle křesního jména Anna se šíří obliba jmen Kateřina. Markéta" AlŽběta. Ludmila' Markéta a Klríra.

V období od roku 1750 do roku l8ó0 dochází ke zvýšenému použvání jmen' které vychrizejí z kultu svatých (panny Marie a svaÉho Joset.a). Tato jména se u nás
dlouhodobě stávají nejpouŽívanější. Kanonizaci dalších svatých a jejich rozšiřoviíni církevními řády dochází u nás k Šiření barokních jmen: František Karel a Antonín.
Dochtizí k zániku starších uŽívaných jmen' komě Václava a Jana. U žen stoupá oblibajmen Barbora a Terezie.

V lE. století se začíná pňdávat ke křestnímu jménu též pňjmení. Napňklad v Mladé Boleslavi jsou od roku l 752 již uspořádány městské kníhv a jejich indexy podle
příjmení.

Ve čtvrtém obdobÍ od roku l8ó0 do roku 1945 jsou jeŠtě úívána jména barokní' ale vedle nich se j iŽ ve zqi'šené míře pouŽívají jména národní: Václav, Jaroslav'
Ladislav' Miroslav' Rostislav, Vladimír a Zdenék. U Ženjsou tojména BoŽena, RůŽen4 Zdenka, Jarmila, Věra, Jaroslava a Milena-

Od roku 1945 dochrizí u rodných jmen chlapců k návratu ke starším jménům apoštolský,m (Pavel' Petr. onďej, Tomáš). U dívek pak ke jménům ápadním: (Monika'
Renata. Iveta" Írena a Romana).

rnÍvo.l vĚrŠIxv rŘnsrNÍcgJMEN MUsÍME HLEDAT v HIsToRII.
NAPŘiKLAD U MUŽsKýcH JMEN:

František: Má původ v italštině, (Francesco. latinsky Franciseus).
Ladislav: Má původ v madarštině' (Lriszlo. latinsý Ladislaus).
Václav: Jejméno slovanské' Ve staroslovanštině Vetja. anamenalo více slavný.
Jan: Má původ v hebrejštině, (Jochanián. latinsky Joanes).
Josef: Má rovněž půvď v hebrejštině, (Joseph. latinsky Josephus).
Pavel Pochátzi z latinského jména Paulus. Je to římské příjmení zrramenající ..malý''.

Jiři: Má původ v řečtině' (Georges. aamená zemědělec)'
Leopold: Pochrizí z německého jména Liutpald, (mamená v lidu statečný).
Miloslav: Pochází z polštiny a srbochorvatštiny.
Bohumil: Má původ v řečtině, (Theoťrl - Bohu milý).
Tomáš: Pochrází ze synkého jména Tóma . mamená dvojče.
Antonín: Má původ v ltálíi' kde se uŽívalo jména Antonius'
olďich: Pochází ze staroněmeckého jména Uodalrich . (znamená vládnoucí statkem).
Miroslav: (Slávek)' je jméno slovanské odvozerré od slova mír . slavit mír.
Karel: Má původ v ltrilii. Pochází z latinského jména Carolus. (U slovanů to zrrďilo mužc velké hodnosti)

PŘÍKLADY U ŽENsKÝcH JMEN JsoU oBDoBNÉ:
Marie:
Anna:
Magdalena a olga: Pochrizí ze jména Aljátra. olena.
Věra: Má púvď v€ staročeštině a v ruštině. Zde jméno aamenalo Viera . vira.

Má původ v E5rptě. Sestra MojŽíše se jmenovala Marjam . Marie. Znamená kapka v moň.
Jméno matky panny Marie. Je rodífuno dlouhodobě v celé Evropě. V češtině je pouáváno téŽ jména AneŽka.

Martina:
Miroslava:

Pochání z latinského jména MaÍtinus. (Přídavné jrnéno ke slow Mars . buh vrí{ky).
(Slávka). Jsou jména odvozená od muŽského jména Mireh (Miroslav) . slovansky slavit mír.



Milada: Má původ ve staroslovaďtině ve jménu Mlada
Nada: Pocházi z ruštiny. od jméaa Naděžda . zručící naději.
ZÁena: P*ttázi z latinského jména Sidonia.
Libuše: Je slovarské jméno. Ve staroslovanštině ztamená milá
RůŽcrra: Pocházi z italíiny. V latině aamcná Rosa - růže.
Marccla: Má původ v latinském jmcnu Marcus. odvozeného od slova Mars. bůh války.
Ikrla lkrolína: Pochází z latinského jména Carolus . zrďící muže, žcna ve|ké hodnosti. (JD)

Dětský karnet|a| na Uese|ici:
l0. březrajsme se probudili do nepfiliš teplého rána. I přes to všechno tento den byl pro nďe děti i maminky slavnostní. od rána panovala v nďich domácnostech

nervozita. Maminky šily a děti pobíhaly kolem a radily jak b}' to bylo nejlepší. Přebouplo se poledne a již to vypuklo. Do nďí Veselské hospůdky přicháaely prtncezty,
šďkové'pin i t i ,kovbojovéaruznípobudové.Abychtouvedlanapravoumíru,konalseunásdětskýkameval .Ve14hďinzačalahníthudbaaděr isewhlydotance.
Pňpraveno bylo i mnoho soutěá a všichni účastnici byli ďměněni' a{ již zvítězi|i či nikoliv. Připravena byla i velká tombola a každé děcko' ať malé nebo velké' si odneslo
nějaké sladkosti. Děti byly spokojené a vydovríděné ajistě sejim večer dobře usinalo. (JK)

Surosta obce a obecni zastupitelswo děkují: Sboru pro občrncké zi|cá1ol6 i orgenizrci čcrvcnébo kříže, zvláště však Jeros|evě Klbrnové a Věře Pežoutové za
uspěšné zorganizování dětského karnevalu. Děkují zítovcň všem' kteff se podÍeli ne dercch pro tombo|u nr tuto zdrři|ou ekci.

Veselieký Úelefonní miniseznam
V listopadu l995 mladoboleslavský TELECOM po mnohaleÉm čekání instaloval konečně na Veselici objednané připojk1.. ho potřebu veselickj,ch rďáků a přiilel

i připadných ájemcú a také k usnadnění hledání čísel účastnic$.ch sranic přinášíme lento veselický semam:

Předvolbo UTo Mladó Boleslav 0326

oBEcNÍ ÚŘ.ln wsnutcr
As BŘEzNo,

farma Vd$hce

BUKovÁ KARoLINA

B[,LÍŘ MILosLAv, člen obec. zastupitelswa
Veselice l8

CIDLINA PAVEL' člen obec' zastupitelstva
Veselice ól

DoŠKÁŘ JosEF ing., člen red. rady Zpravodaje
Ý'esciice 62

JAKI,'BEC
Veselice 48

KODRIK JOSEF
Vesclicc 20
KODRIKJOSEF
Vesclice

961 03

967 54

Kulaté nrrozeniny oslavili:
JAKUBEC František 45 let dne l3.ó. l99ó
KODRIKOVÁ Marie 50let dne |2'6. |996

9ól  3ó

9ó3 02

961 20

9ó4 tó Vcsclice 8

PAŽorrr MIRosLAv. staÍosta
Vesclice ó9
PAŽoUT JosEF, člen redakční rady Zpravodaje
Veselice I 5

Á.lď.re

RUNčÍKovÁ HANA
Veselicc 2

A MARCELA' členka obcc. zastupircl., člen}.a rcd' rady

9ó4 38

9ól 54

963 46

962 6l

ŠolcovÁ ZDENA
Veselicc 50

Vcsclice l0

TAUCHMANOVA MARIE
Vcselice 13

963 47

964 79

:'

ZemÍelí:

V1iročí:

Vzpomínka: Dne 15. srpna 1996 tomu bude |00 let ď narozeni nďí maminlcy parrí Marie cAMPRovÉ' rozené BUCKoVÉ.' vzpomínají na Tebe maminko Tvoje čtyři děti' 7 vnuků' 7 pravnuků a 2 pravnučky. Kdo jste nďi maminku znali
vzpomeňte na ni s námi. Karolina BUKovÁ, Miroslava KoBzÁŇovÁ, Josef CAMPR, ing. Jiři CAMPR s rodinami

sDřI.Etd RED.AISGE zDnAvoDA.'E!
!'eselickj,zpravodaj je lydáviiLn dvakát do roka. Prosíme' abyste případné pfipomínk1,. návrfiy nebo příspěvky do Zpravodaje adrcsovali na pí Marcelu ŠAFMNKO-

VoU' Veselice čp. 8

lDo Vorttcllbo rnrevoórF 1lf|refi:
M' Dvorská. J' Sobota' rodína Šolcova a 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. PaŽout a L' AntoŠová'
DĚKUJEME!

lpdávÓ:
Redakční rada Zpravodaje obce Veselice: Rudo|fDufck. JoscfPažout, ing. JosefDoškiř' Františck PaŽoul Jaroslava Kabmová a Marceh Šahánková.

Společenská kronÍka:
o Paní Miloslava MATOUŠKoVÁ' Veselice čp. 42, ve věku nedoŽiých 72 |el dne l 3. ledna l 99ó.
o Pan Vác|av NAJMAN, Veselice čp. 30, ve věku 87 let dne 2l. února l99ó. Čest je|ich památce!

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


