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písemně požódalo Ministerstvo doprovy o zachovóni
dosavadníhovlastnickéhostavu,
odvoz donovních odpadůje pravidelně Ix ýdně ve
středu provóděn firmou Compag a, s. na olcresní
sklódku u Benótek'

obecní zastupitelstvo řešilo průběžně jedno,tlivé
Společensky život se vzhledem ke snižovóní praproblémy obce, Zaměřili jsme se především na úkoly
příležitostí v našíobci postupně zhoršuje' Do.
covních
spojenése zasobováním obyvatel obce, jejich dopravou
pracuje
Sbor pro občanskézdležitosti. Aktivně
do zaměstnóní a dětíze škol,na problernati|al souvise. bře
v něm pracují především paní Jaroslava Bulířová a
jící se společenskymživoternv obci.
paní věra Pažoutovó, V současnédobě připravují pro
Je tomu rok od uzavření noých pronájmů prodejny
děti mikulášskou nadílhl Rovněž hasičsbýsbor i přes
potravin a hospůdlry.Dnes můžemekonstatovat, že se
zaneprdzdněnost některych členůpracuje nadóle aktiv.
toto řešení zdařilo. Zósobování obce potravinami,
ně a pomáhó při řešeníúkolův obci.
drogisticlqlm a ostatnímzbožímje záslukou provozovaV dubnu a v letních měsícíchjsme za ponoci britele pana Františka Borovičky a prodavačIcypaní Kogidníků
organizovali uyzdění časti zbourané ýchodní
drikové provóděno ke spokojenosti zókazníIai, Rovněž
zdi
obecního
hřbitova' Děkuji touto cestou všem,kteří
veselická hospůdkaje zasluhou nójemce pana Antonípracích
podíleli'
se
na
těchto
na Živnéhoa hospodsképaní Buckovéprovozována na
dobréúrovni.
Úkoly spojené s plónovanol| ýstavbou obecního
jsme byli nuceni zastavit vzhledem k radivodovodu
Doprava občanůdo zaměstnání a dětí ze škol je
kólnímu
snížení
stótních dotací.
nadále zabezpečovónaautobusen firmy Mědoma a z
části autobusemfirmy Secotrans a. s. Kosmonosy,
Vóženíspoluobčanéa čtenáři Veselického zpravo.
daje,
Dovolte mi, abych Yóm popřól příjemnéprožití
V září t, r, obecní zastupitelstvo projednávalo pro.
vónočních
svátkůa do Novéhoroku 1998
blény spojenés plónovanou privatizací železničnítratě
Bakov - DoIní Bousov - Kopidlno a jejím případným
hodně zdraví, štěstía spokojenosti.
zrušením,S privatizací tétotratě vyslovilo nesouhlas a
Starosta obce Miroslav Pažout

is Ministerstva

a

n čn obci Veselice

V úvodnímslově starostyobceuvádíme,žeobecní astupitelstvo projednávalootád<yspojenés plánovanou privatincí ž+
lezničrrítratě Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov . Kopidlno a mož.tédopady na obyvatelev případějejího uzavření.
Ztěchto důvďůobecVeselice ns|a|aMinisterstvu dopravya spojůČR dopis, v němž vyslovila svuj nesorrhlass privatizací
tetoželezričrrí
tratě.
Dne 17. října 1997obecnízastupitelstvoobdrželona svťrjdopis odpověď. hotožp sejedná o problém,který z:;jimávšechny
obyvatelenašíobce,ale i obcíoko|ních,zvďejňujemeobsahtohotodopisu v plnán zrěrrí:
Náměstekministra dopravy a spojůČR
ing. Micha| Tďovský

V Praze 13. ffina 1997
ěj.2ó55D7-KM

Yáňrný pane starosÚo!
Z pověřeníminisÚra dopravy a spojůČR odpovídámna Vrf,šdopis ze dne ts. záLíít. r., týkajícíse nesouhla.
su s privatizací trati ě. 0ó3 . Bakov nad Jizercu . Kopidlno.
Trať Bakov nad Jizerou . Kopidlno je spolu s ostatními regionálními dníhami' navrženado tzv. 5. etapy
privatizace. Důvodemprivatizace těchto tratí nenísnaha o jejich litrvidaci' ale naopak pomoc pfi jejich za.
chování pro dalšíproYoz Rešeníproblémůregioná|níchtratí cestou jejich privatizace do rukou soukro.
předpotdádáažn právé mígtnípodnikatelé'za případnépodpory nebo i účástiobcí, budou
mých subjeliÚrů
jednotHvých
schopni v
lokalitích vytvořit lepšípodmín|rypro hospodárnějšíprovozování dúžnídopravy
neždosud vytvářejí Ceskédnáhy. Proto je snaha pffpravit do privatizace vě6í provozní celky' lúerébudou
mít většíšanci na úspěch.Chápu obavy ze zhoršenídopravní obslužnostipro obyvatele Vašeho regionu.
Hvě účastobcí na privatizaci tratě Bakov nad Jizenou . Kopidlno by však mělr být zárukou, žek tlkov6
mu zioršenínedojde a tnt'bude i v budoucnu provomvána lnr prospěchu místníchobyvatelůi podnikate
lů.
S pozdravem ing. Tošovský

Finančnípomoc obwate|ů obce Yese|ice na
obco,ktďí se na této
V letošnímroce postihly obyvatele řady okresů v Ce. Rádi protouvádímejrnénaobčanů
podíleli.
dobročinné
akci
Moravě
povodně,
napána
které
chách a zvláště
ničivé
L. Bucková' F. Jakuchaly obrovskéškody na budováclr' dopravní síti a v ze. Jsouto: M. PaŽout,R. Pažoutová,
jsme
mědělství. Všichni
vyjadřovali soucit s utrpením bec, F. Pažoutml., A. Jakubcová,M' Koubová, H.
obyvatel , obcí a měst, kterým vodní živel zničil obydlí, Runěíková,M. Rýdlová ěp.47, p. Navrátil a p. Najman,
Pokorny,M. Kadeřábková,M. Bulíř,
zemědělskéusedlosti a úroduna polích.Při sledováníte- L. Štěpanovská,I..
levize jsme vlastně spolu prožívalijejich utrpenía bez. L. Antošová,A. Fišerová,N. Hegediisová,Křížovi,J.
Rýdl, J. PaŽout,A. Matoušková,Safriínkovi,J. Koliáš,
rnocnost.
R. Cidlina, V. Neufusová,J. Kodrik st. a
V tétodobě se plně projevila solidarita lidí našehostíťu.J. Matoušková,
Řada občanůa organizací i podnikatelů zasílala věcnou P. Cidlina st.
pomoc strádajícímlidem do jejich obcí, nebo zasílala fi. Celkovětito občané
darovali8'500'-Kě.
při
pomoci
postifuným
občanům Navíc obecní úřad Veselice ze sých finančních
nančnídary, kteró mají
pro.
obnovějejich obydlí a nápravě variklých škod.
středkůpřisÉl částkou5.000'-Kč.
Jsme potěšenitim, žei obyvateléobce Vese|ice projevili
poděkování.
Všemprototoutocestouvyslovujeme
svoji solidaritu a podle svých možrostípřispěli finaněně
ke zrnírněníutrpenílidí postižerrých
ničiými povodněmi.

Historie

/.
rodu FažouÍů /veselických- malostranských

v Markvarticícha jejich okolí.Prvnídochovaná
Rod PAŽOUTŮ z Veselice/ Maléstranyi má svůjprapůvod
zprávao tomtoroděpocházíz roku 1720a ýká se JanaPažouta.Dalšíje z roku 1752a souvisís Markvartickým
vrchnímrychtářemVáclavemPažoutem.
zjištěnýmipředky tohotorodu byli:
Prvnímikonkrétně
1. Lukáš Pažput:
Žil v Markvarticíchv ěp.41. oŽenil se kolemroku l 790 - 95.
v ěp.47. v roce|795.
2, Jan Pažout:/ syn Lukáše / senarodilv Markvarticích
nar.v roce l789.
oŽenil se s AnnouPabiškovou,
Tato rodinažilav Rousinověu Řitonic.
si vzal KateřinuDrapákovouz Plhovačp.9'
3. Josef Pažout:/syn Jana l senarodil4, 4. 1833.Zamatlže||<|J
Rodinažilav Rousinověčp.26.Měli čtyřiděti:
nar.7.3. 1852.Provdalaseza p. Filipa.
Marie:
- malostranské
rodinyPažoutů.
veselické
nar,24.7. 1854.Je zak|adate|
Josef:
nar.7.8. l 859.Provdalaseza JanaŠolce.
Anna:
František:

nar. l1' 5. l862. Usadil se na Veselici v ěp. 3 / nyníchalupaKoubova /.
Byl od roku 1900 do roku 1912 starostouobce. Měl dvě dcery.
Anna se provda|az'a panaFilipa. Marie se provdala za Josefa Nováka,,

řídícíhoučitelev Řitonicích.
3. JosefPažout / 1833 /: V roce 1876 ovdověla oženilse podruhés Marií Matějůnar.12.8. l830 vBačalkách
rněla ti.i děti'
cp. 47.Byla vdova a z prvníhomanželsťví
Josef byl velmi dobým a podnikavym hospodrtřem.Zakoupil nejenveselickou usďlost čp.3 pro syna Františka
l |862 l, a|e i veselickouusedlost ěp.27 pro druhéhosyna Josefa | 1854 /. Doál se vysokéhověku 83 let.
První generace rodu Fažoutů:
1855'
oženilsesAnnouMatějůzBačaleknar.20,1'
JosefFažout:
nat.24.7,1854vRousinověč:p.26.
Měli sedm dětí a to:
Františka:
Marie:
Josef:
František:
Anna:

nar. 11. 19. 1879.Doála sejen čtyřlet.
nar,12.12. |882. Ž\|apouzedva měsíce.
generacerodu.
nar. 3. 1' 1884.Jepokračovatelem
nar. 1. 6. l886. oženil se s Annou Linkovou zTrni. Pracovalv Hradci

CSD'
Krá|ovéjako irrspektor
'Ien
z Veselicečp.8.
Matouška
nar.23.9. 1887.Frovdalase za Františka
obcev létechl912 - 1938.
byl starostou

4
Jan:
nar"27.4.1889./Yelmizithyznntel.l
Marie
nat,29,l. l893. ProvdalasezaYáclavaHamáčka
z Rohatska.
Za hospodaření
JosefaPažoutal |854 l cha|upaěp.27 dne7.7 . l 907 od bleskuvyhořela.Za pomocisousedů
obnovil obytnéstaveď a postavilnovéstáje.Byl dobrýmhospodářema věnovalse i chovukoní'
Druhá generace:
Josef Pabut:
nar. 3. 1. l884 na Veseliciv ép.27.oženilse v roce 1910s MariíNovotnouz Rabakovai
/ nar. l891 l.Manže|é
měli čryřiděti:
Marie :
nar. 1913.seprovdalaza AloiseJelínka.
Měli dvěděti.
Martu:nar.v r. 1938a Miroslavanar.v r. 1931.
Jelínkoví
sev r. l945 odstěhovalido JabloncenadNisou.Zde Alois
pracovalu Městskéhodopravníhopodniku.
AneŽka:
nar.3. 5. l918. Provdalaseza JaroslavaHnáta,vdovcesetřemisyny.
Ten byl zaměstnánu ČsDiato vlakvďoucí.Nynížijív Kopidlně.
Anna:
nat.28.5. |920,Třikrát ovdověla'
Z pr:vého
a druhéhomanželství
měla 4 děti.
/ Josefa,Marii, Václava a Zdeřl<al.
František:
nar.|2,8. Ig23-je pokraěovatelem
generace
rodu.
JosefPažoutl 1884/ pokačovalv tradicíchsvéhodědaa otcea byl rovněžúspčšným
koní
chovatelem
Třetí generace:
FrantišekPažout: nar. 12.8. |923ve Veseliciěp.27.oženilses Růženou
Krupkovoul nar.1|.3. |924|
z Veseliceč:p,
12.
V manželství
měli tři děti:
Jaroslava:
nar. l948. Je provdánaza Františka
Hadince.Žije v Libáni a má tři děti
/ Jířího,Alenu a Šarku/.
František: nar.3. 5. 1950seoženils Doroulvančíkovou.
Narodilysejim dvěděti
/ Dorka a Petr /.
Miroslav:
nar,20,10. 1955je dalším
pokračovatelem
roduPažoutů.
František
Pažoutl |923 / pracovalcelý ávot v zemědělství.
Hospodařilna chalupěěp.27 a pozdějipracovalv
IZD.Y létech1961. 63 přestavělvýměnkářslcý
domekčp.60 patřícík usedlostičp,27na dvougenerační
důma
je ělenem
chalupuép.27zboural.Františekbyl aktivnímčlenem
zastupitelstva
minulého
obecního
a v souěasnosti
redakční
rady Zpravodaje.
Čtvrtá generace:
Mroslav Pažoufi
nar.70. l0. 1955ve Veselici čp.27. V roce |977 se oženils věrouCidlinovouz Bačalek
/ nar. l5. 6. 1958/.Narodilysejim tři děti:
Andrea:
nar.vr. |978 ltragickyzpmÍe|avr.
1985i
Miroslav:
n a r . 2 7 . 41. 9 8 3
Anna:
n a r .1 3 .6 . 1 9 8 7
učiliště
v Hubálově.Pracovalv opravněZemědělského
druŽstva
Miroslav| |955 / absolvovalodbornézemědělské
Březro a nyníje zaměstnánu firmy Mountfieldv Sukoradech.V současné
doběje starostouobceVeselice.
Poznárnka redakce Zpravodaje:
Rod PaŽoutůje jďním z nejstaršíchrodů.Je velmi dobře zmapován historicky do h|oubky a šířevětveníod roku
1795. Proto jsme se zrozsáItlých materiálůomeáli jen na přímou posloupnostrodin.
Nosným povolánímroduje zemědělsM. P aŽouti byli vždyýteěnými hospodráři- zemědělci.
Zptacováno podle dokladůa vyprávění Františka Pažouta l 1923 l
J. P.

Problémy se ámeckou cestou u statku v Domousnicích:
Před pěti roky vzrušilaobčanyv Domo.usnicích
a na |ně se rozšřujíi silničníspojemezi obcemi a osadami.
Veselici zpráva,žemajitelstatkupan Ladislav Havelka|nuau;ese železniční
traťBakov . DolníBousov - Ko.

uzavřel veřejnou cestu meá zánkem a budovami statku|pidlno a Mělník - Mladá Boleslav - Dolní Bousov. Stará,
v Domousnicích.Přetřásaly se otázlq, zda k tomu má|Paka'
právo,činikoliv.
V Do|nímBousově stavíing. Maštálka vel\ý zem&ěl-

Z uyprávěnínašichdědůa otcůvíme,že se uzavření|sko - průmysloý závod. Provádí přestavbuámku 'o,

tétocesty snaál prosaditjiž před 80 roky býva|ý říšslcý|Domousnicích. Stará zámegká cesta vede přímo mezi
poslanec a boha!ý a vlivný prumyslník ing. Maštálka. |ámkem a budovarni velkostatku a to novémumajitelí
Pro odpor veselických se,dlákůz Ma|é strany však uza- |zcela nevyhowje. V tétodobě i obec Vese|ice uvaŽujec

vřenítétocestyneprosadil.Roáoďi jsme se. žečtenráře|provďení
ťstavby silnicez Domousnic.Protoing. Maš.
Zpravodajes tímtoproblémem
podrobnějiseznámírne. Itálkanawhnulobci Veselice,aby provedlastavbusilnice
V 16.- 17. stoletíbyly jedinýmspojením
mezi městya Iz Domousnicena Veselici a dá|eve směruna Libáň popolnía lesnícesty' Doprava země.|délzámecké|to
vesnicemiupravené
parku v Domousnicícha vedla ji nad
dělských produktůa zbožj byla prováděna vols\ými a|chalupami pana Antoše a pana Kyntery a dá|eve sm'ěru

koňskymipotahya dopravaosob kočáry.Men městy,|na Bačalky.Nawhnul dále obci Veselicq žepro ýstav-

hrady, twzemi a zám|<yšlechtapomocí sqých robotnftů|bu takto vedenésilnice uvolní zdarma své pozemky v
upravovala zpevněnépolní a lesní cesty. Jednou z nich |katastru Domousnic a bude se finaněně spolupodíletna
byla i cesta vedoucí z M|adé Boleslavi, přes ámek|vystavbě. Stanovilvšaktaképodmínku,
žeobec Veselice
Březno, zámek Domousnice, Staré Hrady u Libáně a |bude souhlasit se aušenímčástistaréámecké cesty ve.
hrad Veliš do Jiěína.
doueíz Domousnicna Veselici. I kdyžčásttehdejšího

V 18. stoletípo zrušení
roboty docháziu nás ke zrrač-|obecního
zastupitelstvas jeho náwhy souhlasila,byly
a růstuýmamu měst'Budujíse|většinouhlasůzamítnuty.obec Veselice to zdůvodnila
némurozvojiprůmys|u
pro rolníkyzMa|éstrany
novéširoké
silnicea postupněi želemiění
žepro částobce,ze1ména
tratě spojující|tím,
podniky. Yýmam staých zám*|je stará cestakratšía ýhodnějšípro dopraw obilí do
města a průmyslové
Jsou všakzakreslenyv|mlýna na Čížovkách
cloýchcestse postupnězes|abuje.
a cukovky z polí na skládky pro
se provádíjen zcelaIcukrovarv DolnímBousově.
katastrálních
mapácha jejich zrušení
pěti letechse si|nicez Domousnicna Vesevýjimečněse souhlasemstátníchorgánů.
Po da|ších
V našemkraji docháá v 18. . 19. stoletírovněžke|liciaBačalky adálevesměrunaLibáň zaěa|abudovat.
značnémurozvoji prumyslu. Je vybudována císařská|Byla však vedena již novou trasou' Její výstavba však
silnice z Mladé Boleslavi do Jičína.Jsou budovány Že-|byla financována plně nrákladyobce Veselice.

lezričnítratéz Prahy do MladéBoleslavi - Turnova a
Liberce atraťz MladéBoleslavido Nymburka.Postup-

RD

sboru
INFORIIÍACE o činnostihasičského
Postupnésnižovónípracovních příležitostív našíobci a dojížděníobčanůza prací do Mladé Boleslavi a
dalšíchobcí mó negatiwí vliv i na aktivitu činnostihasičskho sboru. Nócviky činnostíhasičskýchdružstevjstlu
provóděny pro zaneprázdněnost někteých členůse značnýrniobtížemi.
Přesto se veselicbýsbor zúčastnilsoutěže22. olcrskuhasičskýchdružstev28, června1997 v Ledcích,
Zúčastnilosejí devět družstevnužů,dvě družstvaženajedno družstvožáků,
V požórnímútokunaše družstvočasem40 vteřin obsadilo třetí místo,Před nómi na ]. místěse umístilo ha.
sičskédružstvoProdašice a na 2. místědružstvo Řitonice I,
Ve štafetě4 x 100metrůse časem84 vteřin našedružstvoumístilo na sedmémmístě,Celkově po součtučasů
z útokua štafetyijsmeobsadili páté místo. T soutěžizvítězilo hasičskedružstvo Řitonice I.
a rozhodčímza dobrou reprezentaci veselickéhohasičskéhosboru,
Děkuji touto cestouvšemsoutěžícím
Yelitel : František Bucek

památlryv okolíVESELICE:
UměIecké
], čóst
V druhéa třetíčástiobce Sobotka,Markvarticq Ze.
V širokém
okolínašíobceje mnohokulturníchpamá.
neví.Proto využívámenašeholenská Lhota, sedliště,StaréHrady, Libáň, osenice,
tek o nichžvětšinaobčanů
Zpravodajea postupněVás budemes nimi seanamovat. Dětenioe,Lhotky, Březno,Židněves,Dlouhá Lhota, Su.
V prvéčástito budou umělecképamátkyv obcích:koradya Obrubce.
uměníje charakteriznvánovysolcýmstup
Veselice, Domousnice,Řitonicg Dolní Bousov, Vlčí Všeobecné
něm dovednostia tvůrčí
schopnostiv určitémoboru. Je
Pole,HorníBousova osek.

6
formou spolďenskéhovědomía činnostičlověka,který
řiny. Varhany jsou rokokové,kftitelnice
reproduku.je
skutďnost v uměleclcýchdílech.Je souěástí
kamenná,klasická s vftem na němŽje sku.
kultury každé
pina Ktu Príněz prvépoloviny 18. století.
spoleěnostia v historickémpojetíse proje.
wje v uměleckýchpamátlcách.Takovése nacMzí i v
Na městskémnáměstíje radnice postavená
okolínašíobce.
v empírovérn
slohuv prvépolovině19. stoje barokníMarian.
letí.
Uprostřed
ntáÍněstí
je
Vese|ic€:
Nad částíobce malá strana socha sv.
prosty
po|oviny18. stoslcý
sloup.
zprvni
je
Janaz roku 1852.Podle pověstí ochránletí.
cem Veselicepřed nepohodami.
Domousnicel ZdejšízÁmekbyl postavenv 18. stoletív Horní Bousov: V obci při cestě do Přepeř se nachází
sochasv. Vendelína,
barokní,zroku 1713.
baroknímslohu. Poblížúmka,'se t:p'cházl
sochy sv. Vendelínaa sv. Jana Nepomucké-Osek:
Při státnísilnici před Sobotkouna !yvyho. Sochyjsou barokníz roku |740, Zémek
šenémterénuhřbitova stojí kostel Panny
v létech1910 - |920. Je
byl rekonstruovín
Marie. je barokníz počátku18. století,obv němnástropní
malbaEmy Destinové
novenbyl v roce i846. Je trojlodní,nřízeru
mápocházize 17. a 18. století.oltář je roko.
zorňujícíbohyni lonr.
koý, rámoý, s obrazemNanebevzetía soŘitonicel
goticlcýz druhé
Je zÁekostel sv. Štep.ána,
chami sv. Joachymaa sv. Anny. Kazate)na
poloviny 14. století.Byl zbarokizovánroku
je z druhépoloviny 17. stoletís rokokovou
|669 a v roce 1709 prodloužrnna zapadní
sochousv. Salvátoraz druhépoloviny l8.
straněa opatřennovým průčelím.
V letech
století. Před pručelímkostela se nacháui
jeho
jižní
|897 98 byl restaurován.Na
pozdně
baroknízvonicez roku 1760.
straněje goticky profilovanýportrálv němž
je vsazeÍr
náhrobníkBibrštejnů
ze 16. stole- Měí Pole: Původnězde stiálatwz, která byla v roce
z roku
1623 přestavěnav renesanční
tí. ZaÍueníkostelaje pseudogotické
ámek. Ten
|60|, z půvďního zaÍízenije zachována
byl v druhépolovině 18. stoletírozšířeno
zahradni barokní kříďo V pr'nběhuprvní
barokní socha anděla, varhany a několik
poloviny
l9. stoletíbyla provedenaempíronahrobníků
zs 16,. 18. století.Pozoruhodvrá úpravazÁÍIlku.Za zÁmken:v parku se
néjsoufigurálnínáhrobníkychlapcez roku
nacházikostel sv. Šimonaa Judy, zbaroki.
1658a děvčátkaz roku 1639'Dále je to fi.
gurálnínáhrobekV. J. Raschez Rizenberku
zavanýv roce 1683.Kostelje jpdnolodní
s
dřevěrroukruchtou.oltríř je raRněbarokníz
zroku 1710.
rovněž
roku 1670. Varhany jsou skříňovéo
Dolní Bousov: Dominantoum&ta je rozlehlý kostel sv.
ranně
z
roku
1696,
malbami
barokní
s
sv.
Kateřiny z|ď |759 - 60. Je postavenv baKateřiny a sv. Cecilie na bocíchdvoukřídlé
rokním slohu a byl restauroviínv roce
sKnne.
J. D.
1909. ZaÍíznnije soudobé- rokokové.
je
Katg'
rámoý
sochou
sv.
Hlavní oltrář
se

SPoLEčENSKÁ KRoNIKA
výnoČÍ
25. |0.1997

Rrůřcna a FrantišekPažnutovi

50 let spolďného ávota

15. t0. 1997

Věra a Mros|rrv Pažoutovi

20 let spolďného ávota

ŽporwÍtunrunuu:
1 0 . 8 .1 9 9 7Ladislav PoKoR}rÝ
2 1 .8 . 1 9 9 ? Josef KODRIK
t9.9. 1997 VáclavRYS
24.9. 1997 Jiří KoDRIK
26.7. 1997 V|adimír BURDA
t 6 . 1 . 1 9 9 7Jana BUCKOVÁ
1. 9. 1997 FrantišekPAŽOUT
1 0 . 1 01. 9 9 7Pavlína ldÍŽovÁ
12.7.tq97 ll{artina KoDRIKovÁ
20.8. 1997 Jan CTDLINA

75 |ď
75lď
)) Iet

40lď
35 let
25llď
25let

2s|ď

tsLfrHOpRsJďrE

15let
l0 Iet

Dne 28. břczma 1997 by|i oddáni
v obřadnísíniMěstskéhouřadu v Do|nímBousově
lVla'rtina Bíšková zDornousnice čp'50 a RadekJalarbec
z Veseliceěp. 48.
Do spolďné cesty ávotem jim přejeme

hodněštěstí
a spokoieností

Dne 4. prosince1997oslavípaníJana Fleková
InarozpnínaVeselici čp.41/55. narozeniny.
Do dalšíchlet hodněrÁrau, štěstí
a spokoje,rrosti
iíDufkovi.

POD
Srdeěně děkuji obecnímu úřadu Veselice za dary, květiny a blahopřáník mým osmdesáým narozeninám.
ltdarie Rýd|ová
Veselice čp.28

Děkujeme ástupcům obce, přďsedkyni SPOZ
paníJ. Bulířové,sousedůmo
kamarádům,přátelůma
známý m za milá blahopřání
k našemuživotnímujubileu - zlatésvatbě.
R'ovněžděkujeme našim dětem a jejich rodinám
zah'rásnékvětiny i dárky
a uspořádánípěknérodinnéslavnosti.
Růženaa František Pažoutovi

vzPoMÍIYKA
2a. října1997je tomu20 let,co nás opustil
Dne 17.prosincel997 uplyne50 let od úmrtínašeho
ve věku 53 let nášmilý oteca manžel
milovanéhotatínkaJosefa PAzoU"rA
panJaroslav PELC.
rolníkaz Veseliceěp.27.
jste
Kdo
ho mali, v4omeňtena něhos nami.
na něhovzpomínají
děti:
S úctou,láskoua vděčností
ManželkaMarie
Anežka,
Anna a Františekse sqýmirodinami.
Děkujemevšem,
a dcerying' Liběna Šmejkalová
a IvanaSďivá s rodinami. : kdo tichouvzpomínkou
uetíjehopamátku.

Kapr pďený na víně:
6 porcí kapra po 15 dkg, sůl,citronová šťáva,mld pepř' 10 dkg oleje, 4 dkg másla, 4 |žicebíléhovína,3 |žíce
rajčatovéhokďupu, lžíceworcestrovéomáčky, trochu
kořerrí kari a na zdobení: sterilované červenépapriky /
kapie l azelená petržel.
Připravené porce kapra osušíme,osolírne, opepříme,
BíIkový chlebíček:
5 bílků'60 g ořechoých jader, 80 g hladkémouky, I40 pokapeme citronovou šťávoua necháme v ch|adu / asi
g cukru, l00 g kandovanéhoovoce' 30 g násla, tuk na půl hodiny /, odležet.
vymazÁní a hrubá mouka na vysypání fo*y, kakaová Pak je vložÍmedo většíhokastrolu na rozehřáý olej a
pďeme po obou stranách nejdříve na prudkém, potom
poleva.
Z bí|ki ušlehámesníh,vešlehámecukr a šlehámedále, na mírnémohni. Upďené porce kapra upravíme na na*
ažje sníhhodně tuhý' Potom lehce vmícháme rozptlÍátéhřátétalíře' Částole.|eslijeme, do oleje zbyléhov kastromáslo, prosátou mouku, jemně umletá ořechová jádra a le přidrámemáslo, kečup,bílévíno' worcestrovouomáčjemně nakrájenékandovanéovoce' nebo 2 |žícepÍebra. ku, koření kari a za stá|éhomícháníkrátce povaříme.
jednotiivé
ných a spařených rozinek. Těsto vlijeme do chlebíěkové TakÍo upravenou šťáw přelijeme přes kapra a
formy vymazanétukem a vysypané moukou a upečeme porce obložímeproužky papriky a ozdobíme zelenou
petrželí.Podáváme s opečerrýmibrambory a se zelerriv mírněvyhřátétroubě.
Vycbladlý chlebíčekpolijeme houstnoucíkakaovou po- nov'ýmsalátem.
Pro 6 osob.
levou.

D o V e s e l i c k é h o z p r a v o d a je p ř i s p ě 1 i :
Pí.Marďová, M. Rýdlová,A. Jakubcová,J. Matoušková,
A. Brodská,J. Fleková' ing. L. Šmejkalová,
A. Šimono.
vá, K. Spára,RNDr. L.Herzigl. Pokorný,ing.M. Halamaa Šoltysovi.
Děkuieme.

Veselic\ý zpravodajvydává redakěnírada obceVeselice:
Rudolf Dufek. ing. JosefDoškář,JosefPažout,FrantišekPažouta Marcela Šafránková.Yycháadvakrát roěně.
Prosíme,abystepřípadné
náwhy, připomínkya pffspěvkyadresovalina paníMarcelu Šafránkovou,
Veselicečo.8 .

obecní zastupitelstvoa redakčnírada Zpravodaje

přejí všemspolwběanům o ětenóřftm Veselického ?pravodaje

příjemnéprožitívdnočníchsvlútktt
a do Novéhoroku 1998
hodně zdraví,štěstí'spokojenostia radosti ! ! ! !
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