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slovo sf,ARosTY !
Yóžení spoluobčaně arodóci !

Využívóm l/eselického zpravodaje k Vaší informo-
vanosti o situaci a dění v naší obci ve druhém pololeti
rolw 1997.

obecní zastupitelstvo řešilo průběžně jedno,tlivé
problémy obce, Zaměřili jsme se především na úkoly
spojené se zasobováním obyvatel obce, jejich dopravou
do zaměstnóní a dětí ze škol, na problernati|al souvise.
jící se společenskym životern v obci.

Je tomu rok od uzavření noých pronájmů prodejny
potravin a hospůdlry. Dnes můžeme konstatovat, že se
toto řešení zdařilo. Zósobování obce potravinami,
drogisticlqlm a ostatním zbožím je záslukou provozova-
tele pana Františka Borovičky a prodavačIcy paní Ko-
drikové provóděno ke spokojenosti zókazníIai, Rovněž
veselická hospůdkaje zasluhou nójemce pana Antoní-
na Živného a hospodské paní Buckové provozována na
dobré úrovni.

Doprava občanů do zaměstnání a dětí ze škol je
nadále zabezpečovóna autobusen firmy Mědoma a z
části autobusemfirmy Secotrans a. s. Kosmonosy,

V září t, r, obecní zastupitelstvo projednávalo pro.
blény spojené s plónovanou privatizací železniční tratě
Bakov - DoIní Bousov - Kopidlno a jejím případným
zrušením, S privatizací této tratě vyslovilo nesouhlas a

Náměstek ministra dopravy a spojů ČR
ing. Micha| Tďovský

písemně požódalo Ministerstvo doprovy o zachovóni
do s avadního vlastnického stavu,

odvoz donovních odpadů je pravidelně Ix ýdně ve
středu provóděn firmou Compag a, s. na olcresní
sklódku u Benótek'

Společensky život se vzhledem ke snižovóní pra-
covních příležitostí v naší obci postupně zhoršuje' Do.
bře pracuje Sbor pro občanské zdležitosti. Aktivně
v něm pracují především paní Jaroslava Bulířová a
paní věra Pažoutovó, V současné době připravují pro
děti mikulášskou nadílhl Rovněž hasičsbý sbor i přes
zaneprdzdněnost některych členů pracuje nadóle aktiv.
ně a pomáhó při řešení úkolů v obci.

V dubnu a v letních měsících jsme za ponoci bri-
gidníků organizovali uyzdění časti zbourané ýchodní
zdi obecního hřbitova' Děkuji touto cestou všem, kteří
se na těchto pracích podíleli'

Úkoly spojené s plónovanol| ýstavbou obecního
vodovodu jsme byli nuceni zastavit vzhledem k radi-
kólnímu snížení stótních dotací.

Vóžení spoluobčané a čtenáři Veselického zpravo.
daje, Dovolte mi, abych Yóm popřól příjemné prožití
vónočních svátků a do Nového roku 1998

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Starosta obce Miroslav Pažout

V Praze 13. ffina 1997
ěj.2ó55D7-KM

is Ministerstva a n čn obci Veselice
V úvodním slově starosty obce uvádíme, že obecní astupitelstvo projednávalo otád<y spojené s plánovanou privatincí ž+
lezničrrí tratě Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov . Kopidlno a mož.té dopady na obyvatele v případě jejího uzavření.
Ztěchto důvďů obec Veselice ns|a|aMinisterstvu dopravy a spojů ČR dopis, v němž vyslovila svuj nesorrhlas s privatizací
teto železričrrí tratě.
Dne 17. října 1997 obecní zastupitelstvo obdrželo na svťrj dopis odpověď. hotožp se jedná o problém, který z:;jimá všechny
obyvatele naší obce, ale i obcí oko|ních, zvďejňujeme obsah tohoto dopisu v plnán zrěrrí:

Yáňrný pane starosÚo!
Z pověření minisÚra dopravy a spojů ČR odpovídám na Vrf,š dopis ze dne ts. záLíí t. r., týkající se nesouhla.
su s privatizací trati ě. 0ó3 . Bakov nad Jizercu . Kopidlno.
Trať Bakov nad Jizerou . Kopidlno je spolu s ostatními regionálními dníhami' navržena do tzv. 5. etapy
privatizace. Důvodem privatizace těchto tratí není snaha o jejich litrvidaci' ale naopak pomoc pfi jejich za.
chování pro další proYoz Rešení problémů regioná|ních tratí cestou jejich privatizace do rukou soukro.
mých subjeliÚrů předpotdádáa žn právé mígtní podnikatelé' za případné podpory nebo i účásti obcí, budou
schopni v jednotHvých lokalitích vytvořit lepší podmín|ry pro hospodárnější provozování dúžní dopravy
než dosud vytvářejí Ceské dnáhy. Proto je snaha pffpravit do privatizace vě6í provozní celky' lúeré budou
mít větší šanci na úspěch. Chápu obavy ze zhoršení dopravní obslužnosti pro obyvatele Vašeho regionu.
Hvě účast obcí na privatizaci tratě Bakov nad Jizenou . Kopidlno by však mělr být zárukou, že k tlkov6
mu zioršení nedojde a tnt'bude i v budoucnu provomvána lnr prospěchu místních obyvatelů i podnikate
lů.

S pozdravem ing. Tošovský



Finanční pomoc obwate|ů obce Yese|ice na

V letošním roce postihly obyvatele řady okresů v Ce.
chách a zvláště na Moravě ničivé povodně, které napá-
chaly obrovské škody na budováclr' dopravní síti a v ze.
mědělství. Všichni jsme vyjadřovali soucit s utrpením
obyvatel , obcí a měst, kterým vodní živel zničil obydlí,
zemědělské usedlosti a úrodu na polích.Při sledování te-
levize jsme vlastně spolu prožívali jejich utrpení a bez.
rnocnost.
V této době se plně projevila solidarita lidí našeho stíťu.
Řada občanů a organizací i podnikatelů zasílala věcnou
pomoc strádajícím lidem do jejich obcí, nebo zasílala fi.
nanční dary, kteró mají pomoci postifuným občanům při
obnovějejich obydlí a nápravě variklých škod.
Jsme potěšeni tim, že i obyvatelé obce Vese|ice projevili
svoji solidaritu a podle svých možrostí přispěli finaněně
ke zrnírnění utrpení lidí postižerrých ničiými povodněmi.

Historie rodu FažouÍů /veselických - malostranských /.

Rod PAŽOUTŮ z Veselice / Malé strany i má svůj prapůvod v Markvarticích a jejich okolí. První dochovaná
zpráva o tomto rodě pochází z roku 1720 a ýká se Jana Pažouta. Další je z roku 1752 a souvisí s Markvartickým
vrchním rychtářem Václavem Pažoutem.
Prvními konkrétně zjištěnými předky tohoto rodu byli:
1. Lukáš Pažput: Žil v Markvarticích v ěp. 41 . oŽenil se kolem roku l 790 - 95.
2, Jan Pažout: / syn Lukáše / se narodil v Markvarticích v ěp. 47. v roce |795.

oŽenil se s Annou Pabiškovou, nar. v roce l789.
Tato rodina žila v Rousinově u Řitonic.

3. Josef Pažout:/ syn Jana l se narodil 4, 4. 1833. Zamatlže||<|J si vzal Kateřinu Drapákovou z Plhova čp. 9'

Rodina žila v Rousinově čp.26. Měli čtyři děti:

Rádi proto uvádíme jrnéna občanů obco, ktďí se na této
dobročinné akci podíleli.
Jsou to: M. PaŽout, R. Pažoutová, L. Bucková' F. Jaku-
bec, F. Pažout ml., A. Jakubcová, M' Koubová, H.
Runěíková, M. Rýdlová ěp. 47, p. Navrátil a p. Najman,
L. Štěpanovská,I.. Pokorny, M. Kadeřábková, M. Bulíř,
L. Antošová, A. Fišerová, N. Hegediisová, Křížovi, J.
Rýdl, J. PaŽout, A. Matoušková, Safriínkovi, J. Koliáš,
J. Matoušková, R. Cidlina, V. Neufusová, J. Kodrik st. a
P. Cidlina st.
Celkově tito občané darovali 8'500'- Kě.
Navíc obecní úřad Veselice ze sých finančních pro.
středků přisÉl částkou 5.000'- Kč.

Všem proto touto cestou vyslovujeme poděkování.

Mar ie:
Josef:
Anna:

nar. 7 .3. 1852. Provdala se za p. Filipa.
nar, 24.7 . 1854. Je zak|adate| veselické - malostranské rodiny Pažoutů.

nar. 7 .8. l 859. Provdala se za Jana Šolce.

František: nar. l1' 5. l862. Usadil se na Veselici v ěp. 3 / nyní chalupa Koubova /.

Byl od roku 1900 do roku 1912 starostou obce. Měl dvě dcery.

Anna se provda|a z'a pana Filipa. Marie se provdala za Josefa Nováka,,

řídícího učitele v Řitonicích.
3. JosefPažout / 1833 /: V roce 1876 ovdověl a oženil se podruhé s Marií Matějů nar.12.8. l830 vBačalkách

cp. 47.Byla vdova a z prvního manželsťví rněla ti.i děti'

Josef byl velmi dobým a podnikavym hospodrtřem. Zakoupil nejen veselickou usďlost čp. 3 pro syna Františka
l |862 l, a|e i veselickou usedlost ěp.27 pro druhého syna Josefa | 1854 /. Doál se vysokého věku 83 let.

P r v n í  g ene r a c e  r o du  F ažou tů :

JosefFažout: nat.24.7,1854 vRousinově č:p.26. oženi lsesAnnouMatějůzBačaleknar.20,1' 1855'

Měli sedm dětí a to:

Františka: nar. 11. 19. 1879. Doála se jen čtyř let.

Marie: nar,12.12. |882. Ž\|apouze dva měsíce.

Josef: nar. 3. 1' 1884. Jepokračovatelem generacerodu.

František: nar. 1. 6. l886. oženil se s Annou Linkovou zTrni. Pracoval v Hradci
Krá|ové jako irrspektor CSD'

nar. 23.9. 1887. Frovdala se za Františka Matouška z Veselice čp. 8. 'Ien

byl starostou obce v létech l912 - 1938.
Anna:



4
Jan: nar"27.4. 1889. /Yelmizithy znntel.l
Marie nat,29,l. l893. Provdala sezaYáclava Hamáčka z Rohatska.

Za hospodaření Josefa Pažouta l |854 l cha|upa ěp. 27 dne 7 .7 . l 907 od blesku vyhořela. Za pomoci sousedů ob-
novil obytné staveď a postavil nové stáje. Byl dobrým hospodářem a věnoval se i chovu koní'
D ruhá  gene race :
Josef Pabut: nar. 3. 1. l884 na Veselici v ép.27. oženil se v roce 1910 s Marií Novotnou z Rabakova i

/ nar. l891 l.Manže|é měli čryři děti:
Marie : nar. 1913. se provdala za Aloise Jelínka. Měli dvě děti.

Martu: nar. v r. 1938 a Miroslava nar. v r. 1931.
Jelínkoví se v r. l945 odstěhovali do Jablonce nad Nisou. Zde Alois
pracoval u Městského dopravního podniku.

AneŽka: nar. 3. 5. l918. Provdala se za Jaroslava Hnáta, vdovce se třemi syny.
Ten byl zaměstnán u ČsDiato vlakvďoucí. Nyní žijí v Kopidlně.

Anna: nat.28. 5. |920, Třikrát ovdověla'
Z pr:vého a druhého manželství měla 4 děti.
/ Josefa, Marii, Václava a Zdeřl<a l.

František: nar. |2,8. Ig23 -je pokraěovatelem generace rodu.
JosefPažout l 1884 / pokačoval v tradicích svého děda a otce a byl rovněž úspčšným chovatelem koní
T ře t í  gene race :
FrantišekPažout: nar. 12. 8. |923 ve Veselici ěp.27. oženil se s Růženou Krupkovou l nar.1|.3. |924 |

z Veselice č:p, 12.
V manželství měli tři děti:
Jaroslava: nar. l948. Je provdána za Františka Hadince. Žije v Libáni a má tři děti

/ Jířího, Alenu a Šarku /.
František: nar. 3. 5. 1950 se oženil s Dorou lvančíkovou. Narodily se jim dvě děti

/ Dorka a Petr /.
Miroslav: nar,20, 10. 1955 je dalším pokračovatelem rodu Pažoutů.

František Pažout l |923 / pracoval celý ávot v zemědělství. Hospodařil na chalupě ěp.27 a později pracoval v
IZD.Y létech 1961 . 63 přestavěl výměnkářslcý domek čp. 60 patřící k usedlosti čp,27 na dvougenerační dům a
chalupu ép.27 zboural. František byl aktivním členem minulého obecního zastupitelstva a v souěasnosti je ělenem
redakční rady Zpravodaje.
Čtv r t á  gene race :
Mroslav Pažoufi nar.70. l0. 1955 ve Veselici čp. 27 . V roce |977 se oženil s věrou Cidlinovou z Bačalek

/ nar. l5. 6. 1958 /. Narodily se jim tři děti:
Andrea: nar. vr. |978 ltragicky zpmÍe|avr. 1985 i
Miros lav:  nar .27.4.  1983
Anna: nar .  13.  6.1987

Miroslav | |955 / absolvoval odborné zemědělské učiliště v Hubálově. Pracoval v opravně Zemědělského druŽstva
Březro a nyní je zaměstnán u firmy Mountfield v Sukoradech. V současné době je starostou obce Veselice.

Poznárnka redakce Zpravodaje:

Rod PaŽoutů je jďním z nejstarších rodů. Je velmi dobře zmapován historicky do h|oubky a šíře větvení od roku
1795. Proto jsme se zrozsáItlých materiálů omeáli jen na přímou posloupnost rodin.

Nosným povoláním rodu je zemědělsM. P aŽouti byli vždy ýteěnými hospodráři - zemědělci.

Zptacováno podle dokladů a vyprávění Františka Pažouta l 1923 l
J. P.



Problémy se ámeckou cestou u statku v Domousnicích:
Před pěti roky vzrušila občany v Domo.usnicích a na |ně se rozšřují i silniční spoje mezi obcemi a osadami.

Veselici zpráva, že majitel statku pan Ladislav Havelka |nuau;e se železniční trať Bakov . Dolní Bousov - 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, či nikoliv. V Do|ním Bousově staví ing. Maštálka vel\ý zem&ěl-

Z uyprávění našich dědů a otců víme, že se uzavření |sko - průmysloý závod. Provádí přestavbu ámku 'o,
této cesty snaál prosadit již 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 novému majitelí
Pro odpor veselických se,dláků z Ma|é strany však uza- |zcela nevyhowje. V této době i obec Vese|ice uvaŽuje c
vření této cesty neprosadil. Roáoďi jsme se. že čtenráře|provďení ťstavby silnice z Domousnic. Proto ing. Maš.
Zpravodaje s tímto problémem podrobněji seznámírne. Itálka nawhnul obci Veselice, aby provedla stavbu silnice

V 16. - 1 7. století byly jediným spojením mezi městy a I z Domousnice na Veselici a dá|e ve směru na Libáň po-
vesnicemi upravené polní a lesní cesty' Doprava země.|dél zámecké|to parku v Domousnicích a vedla ji nad
dělských produktů a zbožj byla prováděna vols\ými a|chalupami pana Antoše a pana Kyntery a dá|e ve sm'ěru
koňskymi potahy a doprava osob kočáry. Men městy, |na Bačalky. Nawhnul dále obci Veselicq že pro ýstav-
hrady, twzemi a zám|<y šlechta pomocí sqých robotnftů |bu takto vedené silnice uvolní zdarma své pozemky v
upravovala zpevněné polní a lesní cesty. Jednou z nich |katastru Domousnic a bude se finaněně spolupodílet na
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 aušením části staré ámecké cesty ve.
hrad Veliš do Jiěína. doueí z Domousnic na Veselici. I když část tehdejšího

V 18. století po zrušení roboty docházi u nás ke zrrač-|obecního zastupitelstva s jeho náwhy souhlasila, byly
nému rozvoji průmys|u a růstu ýmamu měst' Budují se|většinou hlasů zamítnuty. obec Veselice to zdůvodnila
nové široké silnice a postupně i želemiění tratě spojující|tím, že pro část obce, ze1ména pro rolníky zMa|é strany
města a průmyslové podniky. Yýmam staých zám*|je stará cesta kratší a ýhodnější pro dopraw obilí do
cloých cest se postupně zes|abuje. Jsou však zakresleny v|mlýna na Čížovkách a cukovky z polí na skládky pro
katastrálních mapách a jejich zrušení se provádí jen zcela Icukrovar v Dolním Bousově.
výjimečně se souhlasem státních orgánů. Po da|ších pěti letech se si|nice z Domousnic na Vese-

V našem kraji docháá v 18. . 19. století rovněž ke|liciaBačalky adálevesměrunaLibáň zaěa|a budovat.
značnému rozvoji 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 nráklady obce Veselice.
lezriční traté z Prahy do Mladé Boleslavi - Turnova a
Liberce atrať z Mladé Boleslavi do Nymburka. Postup-

INFORIIÍACE o činnosti hasičského sboru

Postupné snižovóní pracovních příležitostí v naší obci a dojíždění občanů za prací do Mladé Boleslavi a
dalších obcí mó negatiwí vliv i na aktivitu činnosti hasičskho sboru. Nócviky činností hasičských družstev jstlu
provóděny pro zaneprázdněnost někteých členů se značnýrni obtížemi.

Přesto se veselicbý sbor zúčastnil soutěže 22. olcrsku hasičských družstev 28, června 1997 v Ledcích,

Zúčastnilo sejí devět družstev nužů, dvě družstva žen ajedno družstvo žáků,

V požórním útoku naše družstvo časem 40 vteřin obsadilo třetí místo, Před nómi na ]. místě se umístilo ha.
sičské družstvo Prodašice a na 2. místě družstvo Řitonice I,

Ve štafetě 4 x 100 metrů se časem 84 vteřin naše družstvo umístilo na sedmém místě, Celkově po součtu časů
z útoku a štafetyijsme obsadili páté místo. T soutěži zvítězilo hasičske družstvo Řitonice I.

Děkuji touto cestouvšem soutěžícím a rozhodčím za dobrou reprezentaci veselického hasičského sboru,

UměIecké památlry v okolí VESELICE:
], čóst

V druhé a třetí části obce Sobotka, Markvarticq Ze.
lenská Lhota, sedliště, Staré Hrady, Libáň, osenice,
Dětenioe, Lhotky, Březno, Židněves, Dlouhá Lhota, Su.
korady a Obrubce.

Všeobecné umění je charakteriznváno vysolcým stup
něm dovednosti a tvůrčí schopnosti v určitém oboru. Je

RD

V širokém okolí naší obce je mnoho kulturních pamá.
tek o nichž většina občanů neví. Proto využíváme našeho
Zpravodaje a postupně Vás budeme s nimi seanamovat.

V prvé části to budou umělecké památky v obcích:
Veselice, Domousnice, Řitonicg Dolní Bousov, Vlčí
Pole, Horní Bousov a osek.

Yelitel : František Bucek



formou spolďenského vědomí a činnosti člověka, který
reproduku.je skutďnost v uměleclcých dílech. Je souěástí
kultury každé spoleěnosti a v historickém pojetí se proje.
wje v uměleckých památlcách. Takové se nacMzí i v
okolí naší obce.
Vese|ic€: Nad částí obce malá strana je socha sv.

Jana z roku 1852. Podle pověstí je ochrán-
cem Veselice před nepohodami.

Domousnicel Zdejší zÁmek byl postaven v 18. století v
barokním slohu. Poblíž úmka,' se t:p'cházl
sochy sv. Vendelína a sv. Jana Nepomucké-
ho. Sochy jsou barokní z roku |740, Zémek
byl rekonstruovín v létech 1910 - |920. Je
v něm nástropní malba Emy Destinové má-
zorňující bohyni lonr.

Řitonicel Je zÁe kostel sv. Štep.ána, goticlcý z druhé
poloviny 14. století. Byl zbarokizován roku
|669 a v roce 1709 prodloužrn na zapadní
straně a opatřen novým průčelím. V letech
|897 - 98 byl restaurován. Na jeho jižní
straně je goticky profilovaný portrál v němž
je vsazeÍr náhrobník Bibrštejnů ze 16. stole-
tí. ZaÍuení kostelaje pseudogotické z roku
|60|, z půvďního zaÍízeni je zachována
barokní socha anděla, varhany a několik
nahrobníků zs 16,. 18. století. Pozoruhod-
néjsou figurální náhrobníky chlapce z roku
1658 a děvčátka z roku 1639' Dále je to fi.
gurální náhrobek V. J. Rasche z Rizenberku
zroku 1710.

Dolní Bousov: Dominantou m&ta je rozlehlý kostel sv.
Kateřiny z|ď |759 - 60. Je postaven v ba-
rokním slohu a byl restauroviín v roce
1909. ZaÍíznni je soudobé - rokokové.
Hlavní oltrář je rámoý se sochou sv. Katg'

6
řiny. Varhany jsou rokokové, kftitelnice
kamenná, klasická s vftem na němŽ je sku.
pina Ktu Príně z prvé poloviny 18. století.
Na městském náměstí je radnice postavená
v empírovérn slohu v prvé polovině 19. sto-
letí. Uprostřed ntáÍněstí je barokní Marian.
slcý sloup. prosty zprvni po|oviny 18. sto-
letí.

Horní Bousov: V obci při cestě do Přepeř se nachází

Osek:
socha sv. Vendelína, barokní, zroku 1713.

Při státní silnici před Sobotkou na !yvy-
šeném terénu hřbitova stojí kostel Panny
Marie. je barokní z počátku 18. století, ob-
noven byl v roce i846. Je trojlodní, nřízeru
pocházi ze 17 . a 18. století. oltář je roko.
koý, rámoý, s obrazem Nanebevzetí a so-
chami sv. Joachyma a sv. Anny. Kazate)na
je z druhé poloviny 17. století s rokokovou
sochou sv. Salvátora z druhé poloviny l8.
století. Před pručelím kostela se nacháui
pozdně barokní zvonice z roku 1760.
Původně zde stiála twz, která byla v roce
1623 přestavěna v renesanční ámek. Ten
byl v druhé polovině 18. století rozšířen o
zahradni barokní kříďo V pr'nběhu první
poloviny l9. století byla provedena empíro-
vrá úprava zÁÍIlku. Za zÁmken: v parku se
nacházi kostel sv. Šimona a Judy, zbaroki.
zavaný v roce 1683. Kostel je jpdnolodní s
dřevěrrou kruchtou. oltríř je raRně barokní z
roku 1670. Varhany jsou skříňovéo rovněž
ranně barokní z roku 1696, s malbami sv.
Kateřiny a sv. Cecilie na bocích dvoukřídlé
sKnne. J. D.

Měí Pole:

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

ŽporwÍ tunrunuu:
Ladislav PoKoR}rÝ
Josef KODRIK
VáclavRYS
Jiří KoDRIK
V|adimír BURDA
Jana BUCKOVÁ
FrantišekPAŽOUT
Pavlína ldÍŽovÁ

Dne 4. prosince 1997 oslaví paní Jana Fleková
Inarozpnína Veselici čp.41 /55. narozeniny.
Do dalších let hodně rÁrau, štěstí a spokoje,rrosti

ií Dufkovi.
ll{artina KoDRIKovÁ 15 let
Jan CTDLINA

10 .8 .  1997
21.  8.199?
t9.9. 1997
24.9. 1997
26.7. 1997
t6 .1 .1997
1. 9. 1997

10 .10 .  1997
12.7. tq97
20.8. 1997

75 |ď
75 lď
)) Iet

40 lď
35 let
25llď
25let
2s |ď

Dne 28. břczma 1997 by|i oddáni
v obřadní síni Městského uřadu v Do|ním Bousově

lVla'rtina Bíšková zDornousnice čp' 50 a RadekJalarbec
z Veselice ěp. 48.

Do spolďné cesty ávotem jim přejeme
hodně štěstí a spokoieností

tsLfrHOpRsJďrE
l0 Iet



Děkujeme ástupcům obce, přďsedkyni SPOZ
paní J. Bulířové, sousedůmo kamarádům, přátelům a

známý m za milá blahopřání
k našemu životnímu jubileu - zlaté svatbě.

R'ovněž děkujeme našim dětem a jejich rodinám
zah'rásné květiny i dárky

a uspořádání pěkné rodinné slavnosti.
Růžena a František PažoutoviSrdeěně děkuji obecnímu úřadu Veselice za dary, květi-

ny a blahopřání k mým osmdesáým narozeninám.
ltdarie Rýd|ová
Veselice čp. 28

POD

vzPoMÍIYKA

2a. října 1997 je tomu 20 let, co nás opustil
ve věku 53 let náš milý otec a manžel

pan Jaroslav PELC.
Kdo jste ho mali, v4omeňte na něho s nami.

Manželka Marie
a dcery ing' Liběna Šmejkalová

a Ivana Sďivá s rodinami.

Dne 17. prosince l997 uplyne 50 let od úmrtí našeho
milovaného tatínka Josefa PAzoU"rA

rolníka z Veselice ěp.27.
S úctou, láskou a vděčností na něho vzpomínají děti:

Anežka, Anna a František se sqými rodinami.
Děkujeme všem,

: kdo tichou vzpomínkou uetí jeho památku.

BíIkový chlebíček:
5 bílků' 60 g ořechoých jader, 80 g hladké mouky, I40
g cukru, l00 g kandovaného ovoce' 30 g násla, tuk na
vymazÁní a hrubá mouka na vysypání fo*y, kakaová
poleva.
Z bí|ki ušleháme sníh, vešleháme cukr a šleháme dále,
až je sníh hodně tuhý' Potom lehce vmícháme rozptlÍáté
máslo, prosátou mouku, jemně umletá ořechová jádra a
jemně nakrájené kandované ovoce' nebo 2 |žíce pÍebra.
ných a spařených rozinek. Těsto vlijeme do chlebíěkové
formy vymazané tukem a vysypané moukou a upečeme
v mírně vyhřáté troubě.
Vycbladlý chlebíček polijeme houstnoucí kakaovou po-
levou.

Kapr pďený na víně:
6 porcí kapra po 15 dkg, sůl, citronová šťáva, mld pe-
př' 10 dkg oleje, 4 dkg másla, 4 |žice bílého vína,3 |žíce
rajčatového kďupu, lžíce worcestrové omáčky, trochu
kořerrí kari a na zdobení: sterilované červené papriky /
kapie l azelená petržel.
Připravené porce kapra osušíme, osolírne, opepříme,

pokapeme citronovou šťávou a necháme v ch|adu / asi
půl hodiny /, odležet.
Pak je vložÍme do většího kastrolu na rozehřáý olej a
pďeme po obou stranách nejdříve na prudkém, potom
na mírném ohni. Upďené porce kapra upravíme na na*
hřáté talíře' Část ole.|e slijeme, do oleje zbylého v kastro-
le přidráme máslo, kečup, bílé víno' worcestrovou omáč-
ku, koření kari a za stá|ého míchání krátce povaříme.
TakÍo upravenou šťáw přelijeme přes kapra a jednotiivé
porce obložíme proužky papriky a ozdobíme zelenou
petrželí. Podáváme s opečerrými brambory a se zelerri-
nov'ým salátem.
Pro 6 osob.



Do  Vese l i c kého  zp ravoda j  e  p ř i spě1 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. Halama a Šoltysovi.
Děku i eme .

Veselic\ý zpravodaj vydává redakění rada obce Veselice:
Rudolf Dufek. ing. Josef Doškář, Josef Pažout, František Pažout a Marcela Šafránková. Yycháadvakrát roěně.

Prosíme, abyste případné náwhy, připomínky a pffspěvky adresovali na paní Marcelu Šafránkovou,
Veselice čo. 8 .

obecní zastupitelstvo a redakční rada Zpravodaje
přejí všem spolwběanům o ětenóřftm Veselického ?pravodaje

příjemné prožití vdnočních svlútktt a do Nového roku 1998
hodně zdraví, štěstí' spokojenosti a radosti ! ! ! !
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