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SLOVO STAROSTY OBCE
Yážem spoluobčané !

V dnešním čísle Veselického zpravodaje Vás cbci sezrriímit ve zkratce s děním v naší obci ohledně ýstavby
vodovo&r.

Výstavba se jtžb|iží ke svému konci - v současné době probíbají dokončovací ptárce na všech objektech . terénní
úprary kolem staveb a jejich oplocení, nátěry vnitřníchzaÍízenl, dokončení stavby ffiezdové komunikace k čerpací stanici,
kteráje nově vybudoviína na staré cestě na obecním pozemku. Byl nově rrybudovaý příkop z betonových varovek z Průhonu
až do rybníkauchat, slouŽícíjako pojistnýpřepadz vodojemu.

Do dnešního dne bylo ÍrrměJan Kupec a synové vyfakturováno 4 295 399,-Kě. Ministerstvo zemědělsM dotovalo
naší ýstavbu vodovodu čiástkou 2 65 l 00o,. Kč. olaesní rriřadpfispěl částkou 650 000,. Kč. Konečná faktura bude rystavena
ažpo dokončení apbdríní celého dí|a ti. po odstraněnívadanedodělků.

Doposudje se stavební firqou doblá spolupníce. Věřím' Že vše dospěje bez problémů ke zdárnému dokončení swby.
Důležitou součástí toho všeho bude napojeai rcdinných domků a odběrvody v celé obci. Vodovod by tak měl v naší obci
zásobovatnezávadnouvodounašedomácnostijižvletošnímroce. Cenu vody stanoviažprovozntřádvodovodu.

ZávěrcmYámpřejipříjemneproátídovolenýchvknásnýchletníchdrrechaškolríkůmpěknédvaměsícepnázdnin.

staÍosta obce
Miroslav Pažout

I N F, o R M A C E oBECNÍno ZASTIJPITELSTVA
V roce l99l byl obecním úřadem Veselice na žádost, občanů zÍlzen obchod s potravinami a hospůdlra. Byly

vybudováryvpÍostoruob€cního domuzapomocibrigádnítal. Následnědošlokezrušení dojížděnípojízdnéprodejny potravina
občané ď mobli denně nakupovat potraviny a další prodrrlrty v obci a nemuseh jezditzanálaryy do Domousnic, Dolniho Bou-
sovaaLibáně.

V roce 1 996 se náj emcem prodejny stal pan František Borovička z Dolního Bousova a prodavačkou oaní Marie Kodri-
ková z Veselice. Podařilo se rozšířit a zlepršit sortiment prodávaného zboží o zeleninu, masné výrobky na objednÍvku a drogis-
tickéhozboží.Jezabezpěeno dováženíčerstvýchuzeniÍtmléčnýchýrobkri, clrlebaapečiva.

Vposledníchdvou letechpo zřízení zupermarketůvMladeBoleslavidochá"ípostupně kúbytkukupujícíchv obchodě
v naší obci. Zbožíje zde vpniměruo LoYodtůší než v supermartetecb" Cenoý rozdílje všakzpůsobenvyšší reájí, zdnžentm
bemínu a elekÍrické eneryie. Někreré roďny dnes již v obci vůbec nenakupují a provoz prodejny zaříná být ztnítoý. Proto
vedoucí prodejrry pan Borovička uvažuje o uzarrření prodejry.

. obecní zasfupitelstvo projednalo tento stav apřďběžně obyvatele obce touto cestou o vznik|é situaci iďormuje. Je
třeba, aby si lidé v obci uvědomili, Že případné uzavření prodejny bude mít negativní dopad na život fudy občanů. Zvláště staří
lidé by museli nakrrpovat s velkými problémy a potížemi v okolních obcích a pfipadné obnovení pÍovozu prcdejny potÍavin
v budoucnu by bylo velrni obtíŽné'

Sd ět ení Redakční rady Veselick ého zpr avodaj e :
Vážení čteníři Veselického zpravodaje !
V letošním roce slavíme desíté ýročí vyúávání obecního časopisu. vzniH v Íoce |992 z popudu zesnulého pna

FrantišloPažout4 tehdejší starostkypaní JannilyBulířové adalšíchnadšenců. Zadobujehovyd.ívání Vás členové Redakční ra-
dy Zpravodaje ve svých článcích informovali óvatfiát ročně o současném i minulém dění v obci" o její historii činnosti
Hasičského sbont a dalších zájmoých organizaci a o historii starých Veseficlcých rodů. Zároveň jsme obsah Zpravodaje
doplňovali o historiinejbliŽšíchokotníchobcíao kularrníchpamátkríchnaDolnobousovsku.

Za deset roků jsme vyčerpali jř ho&rě téma| které čtenáře mohou zajímal Veselice je rnalá obec a v průběhu roku je
aktuálníchudálostí rnrílo. Potřebujeme doplnit Redakční radu o nové, mladé nadšence, kteri ty nrem pomobli udržet dobrou
úroveň našebo obecního Zpravodaje a obohacovali jeho náplň novými náměty. Jsme iďormováni o tom, že oblíbenost
Zpta.todaje u občani obce a rodákri a přrátel Veselice je ďouho&bě \ysold. Svědčí o tom i to, že z pfispěvku čtenářů je trvďe
Íinancovántisk a distribuce, z obecníbo rozpďtujsme dosud nečerpali ani korunu.

Apelujeme pÍoto na čtenáfu Zprullodaje, a|'y nám napomríbali s\ďmi níměty a články, a mladí občarré z Veselice se
zapojili do pníce Redakční ra{. Velmi by nás zarmoutilo, kdyby vydrívrání obecního časopisu zaniHo.

Redakční rada Zpruv odaje

omluva: Važení čtenráfiZpravod4ie, uposledního číslaVeselickéhozpravodaje -prosinec 2000 -bylo chyboutiskuuvedeno
. pořadové číslo 20. Mělo to být ěíslo 18. Za tuto ctrybu se omlouváme.

Sdělení obecního kronikáře:
Zpz&avotnilchdůvodů/ochrnutípravé ruky/, nemohudáe sepisovatiobecníkroniku. Poslednízápisykončí

" dnem 15. listopadu20OO. Prosímzájemce o futo zajímavoupníci aby sepfihlásiliu obecníhozastupitelstva.
Nového}ronilqáře nádzapracuji. JosefPAZoUT
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pŘnnsnnovÉ A TAJEnnNÍcr oBCB vEsELICE
/ 3. část / Zpracováno s vytžitim materiálů obecní kroniky'

Rok 1954 - 1957
Předseda MNV: Josef rŘÍŽ mt., tajemník: Jaroslav PELC

|954: -Byladokončena stavba obecní cesý naPnihon
l955: svyužitímstátní dotace 8 000,-Kčs.
1955: -JZDpostavilovepffn
1956: .lZDzapmocibrigádyvojríkůvedenýchpor. Dufkempostavilo dďrbežárnu.
1957: - HasičskÝ sbor Veselice získal novou motorovou stříkačku.

Rok tíSz - 1960
Předseda MNV: Jaroslav PELC, tajemník: Josef KŘÍŽ ml.

1957: -JZDpostavilo novoumostovouváhu.
- MNV za pomoci občanů zříďl u váhy autobusovou čelcírnu.

1958: -MNVsvyužitímfinaněnídotaceKNVliberec /45000,-Kč/proveďqýstavbuobecníhorozhlasu
: S lOtlampači.

. Do obcezačala dojíždětpojízdruíprodejnaz Mladějova. Sjejími službamijsou občané nespokojeni.
-MNVprosazujezměnu.Jevyužitopojízdnéprodejny JednotyMnichovoHraďště/manželůSeďákovýctr/.
S e so.rtimentem zboží i ob sluhou j sou občané obce spokoj eni.

1959: .MNVzakoupilainstalovalnovourozhlasovou ústřednu' 12.květnabylozahájenomístnívysílání.
- Byla rozšířena obecní síť rozhlasoých tlampačů.

Rok 1960 - 1964
Předseda MNV: Jaroslav PELC, tajemník: Božena LANGROVÁ
V roce 1960 je prováděna reorganizace st'ítní spnívy. KNV Liberec a olcresní úřad Mnichovo Hraďště jsou zrušeny.

od dubna 1960 je obec Veselice začleněna pod olres Mladá Boleslav.
To se ukiázalo jako velmi dobre řešení pro obyvatele obce.

1960: . Je prováděnakatlo.|lz'ace návsi za pomoci brigádníku.
|96L: - JZD staví kravín pro 100 kusů dojnic
1962: - V domě čp. 43 je upravena jedna místnost

ť-41 1963: a zÍuena obecní knihovna
1964: - MNV v součinnosti s JZD organizuje pravidelné zájezdy do Oblastního ďvaďa v Mladé Boleslavi.

,' f,ok 1964 - 1971
Předseda MNV Jaroslav PELC, Tajemník: Ing. Miroslav HALAMA

1965: . Provedeno zlepšení veřejného osvětlení v obci s využitím moderních vybojek.
- Jsou organizovány společné poznávaci zájezdy do různých krajů'

|966: - Provedeno zkvalitnění okresní silnice položením asfaltového koberce.
1967: - obecní dům je opraven novou omítkou.

- Je přistavěna pžárru zbrojnice.
1968: - IZD provádí ýstavbu osmi bytoqých jednotek.
1969: . MNV zabezpěuje opravu místního rozhlasu a instalaci dalších modemích vybojkových těles pro

zlepšení veňejného osvětlení.
- V lokalitě *U 

rybníku pod lesem Křižáneť'vznlká chatová osada /I2 clnt/.
1970: . Je provedena úprava parčíku u hřbitova.

- Je zbourán obecní domek č. 4.
- Provádí se úprava cesty přes potok Trruívka rra Malou Stranu a zhotovení zábndli u cesý.

Rok 1971 - 1974
Předseda: Jaroslav PELC, tajemník: Ing. Miroslav HALAMA

L97|: - Za pmoci Požárního odďlu
1972: je postupně prováděno proďoužení kanalizace obce'
19,73: - MNV zabezpěuje ýstavbu autobusové zastávky na Lhotlciách.
1974: . MNV Veselice je zrušen. obec je začleněna pod střediskovou obec DoMoUsNIcE.

V tomto přehledu jsou uváděna pouze jména předsedů a tajemníků MNV Veselice. Na zvelebovacích akcích
v obci se v těclrto létechpoďlelo nejméně dvacet ůtřicet dalšíchfunkcionířůMNV, členové Požárnílro sboru, Červe.
ného kříže a dalších tehdejších organizaci.

J.P
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Archeo|ogický objev sto|etí v PLAKANKU
Snad každý občarr Veselice a okolníclr obci, kteý navštěvov:ú. školu v Řitonicíc[ Domousilcíc\ nebo v Dolním

Bousově, se někdy zúčastnil školního ýletu do mďebného údolí PLAKANKU, odtud na hrad Kos| k Semtírské lípě, ďíle na
zámek Humprecht a přes město ZÉt ke škole v Dolrúnr Bousově. Kažďý, kdo v dětském věku absolvoval tento ýlet, mri knísné
vzpomínlry, naktere se nezapomíná.

Na pokraji údolí byly ři velké studánky s velmi dobrou a čistou vodou. Rozsáhlé údolí Plakánku bylo po obou stranách
lemováno rozmaniými pískovcoviými úwary, od nichž se odrážela oměnkaž&ho zvuku rrcbo hlasu. Uprostřed udoli stiívala
pila s haldou nepořezaných kmenů stromů a při ní malý rybník Po celou dobu procházky jsme oMivovali poďvuhoúrc útvary
pískovcoqých skal, různé problubně ajeskyně, vzrostlé stromy borovic a smrků, kteÉ byly mnohdy vklíněny do skalních útvani.
Nádherný čisý vzduch a chládelq kteý zde byl izaparné|n počasí, nás osvěžoval. Pojedrou se před námi údolí rozevftlo a my
spatřiliobrovskousiluefuhraduKosti. KaŽdýz nás ihne{vočelcívrírúnovýchzážitkťyzrychlil svéknoky.

V současné době niás všechny jistě potěšila zpnáva že údolí Plakínek bylo zaÍazeno mezi nírodní kulturní památky a je
stítem chníněým uzemím.

V tomto roce byl poďín vládou České republilcy nívrb aby celá oblast ..Čeďcý ráj,, byla zapsana jako wětová panrrátka
UNESCO.

VdalšíčástičlánkuVás chceme sezrrámit s archeologickymobjwemvúdolíPlakánku.
\ýužíváme publikace PhDr. J. Wďdhausera, CSc. :
Mezi archeologicke zázralry patří objev jedné jeslqlně v Plakánlal kde se v roce 1997 podařilo získat velmi důIežité

poznatlql o využití tohoto malebného údolí KELTY, Jde o zcela mimořádný náIez, který zaplňuje temné místo v představách
archeologů o duchotmím životě Keltů.

Jakktomu došlo? Trempové si v máIonavŠtěvované části Plakánkuzarybnikmoboranalezli mólo přístupnoujeslqlni.
Zbudovali si zde z kulatiny palandu na spaní a založili ohniště. Aby jim oheň lépe hořel, ohniště zalapali pár decimetrů do dna
jeslEně a obložili kameny. Náhodou se později do této jeslryně dostali dva sobotečtí spolupracovníci okresního muzea v Mladé
Boleslavi, pánové Jan Skála a Libor Knobloch. oba znali záHadní abecedu amatérské archeologie a povšimli si, že ve vyházené
zemině u ohniště IežÍvěci přes dva tisíce let staré , mimo jiné i uhlílql z tehdy spáIených dřevěných částí lonenů. A odtud byljiž jen
malýkrokke zjištění jaM dřevinyv Plakánku za KeItů, zhruba před 2200 rolcyrostly. Určení se ujal paleobotanikArcheologicMho
ústavu v Praze dr Kaplan. Ten rozpoznal dvě hlavnÍ dřeviny: dub a borovici. Zádné smrlqt, kterýchje dnes v Plakánku hodně, zde
tehdynerostly.

Jeslryně objevená v Plakánku byla na počest suýc|t objevitelů nazvána Knobloch-Skálova. Ma rozměry 8 x 3 metry a
výšku okolo sedmi metni. Byla zde nalezena obři mísa z palené hlíny o průměru 38 cm. Je zdobena na vnější straně zdrsněným
pásen. Kelčtí hrnčíři tento ýrobek dotáčeli na hrnčířském kruhu. Byla zde zjištěna zhruba dvaceticentimetrová vrstva doslova
prosycenó uhlílgl a rozměrech jeden až dva cen|'inletry, ale i kusy o délce ] 2,5 cm. Na opačném konci jeslqlně byla nalezena čó,st
kostry mladé kozy. Dva zlomlry kuchyňske keramilql ze 16. až ]7. století nasvědčují tomu, žei později Mosi do této jes|q)ně take
vešel.

Co dělali Keltot,é ve druhém stoleti před narozením Kristav jeslqlni v údolí Plakánku? Podle písemných pramenů se na
území Gálie / dnešní Francie /v jeslqních zdržovali Druidové /luěží a soudci Keltů /. Zabjuali se nábožensbými obřady, věštěním,
manipulacemi s oběťnti a rozhodovali soudní pře. Také se o nich píše, že pozorovali pohyb nebesbých těles. A tím se možná
dostaváme kjádruvěci ..'..

Během archeologického pruzlatmu si pónové Knobloch a Skála povšimli, že přesně v den podzimní rovnodennosti -
23. září - ve večerních hodinách nalaátlro osvětlil paprsek zapadajícího slunce vellý balvan v přední části jeslryně. A už niledy
potom. Náhoda? Jistěže nikoliv, i když nikdo a nikdy nedokaže přítomnost Keltů při podzimní a jarní rovnodennosti. To totiž
archeologiclými metodami ani není možné. Stojí však za připomenutí, že v lrsku, kde potomci Keltů žiji dodnes, existuje
u NEWCRANGE kamená hrobka z doby bronzové. Do ní právě v den zimního slunovratu směřuje sluneční paprsek Náhoda ?
Archeologové již mnoholrát napsali, že využití tohoto jevu Kelý bylo úmyslné, způsobené právě zanechaným otvorem mezi
kamenyhroblql.Pochopitelněmohli KeltovépřijítdojeslqtněvPlakánkuizajinjrnúčelem,ikdýtonenípravděpodobné.Jeslvně
v Plakankuzatímjen trochu poodhalilasvé tajemství, ale průzhlmyještě nebylyukončeny. R.D.

Pes, věrný přítel člověka
Proclúzíte-li obcí Veselice tu téměř u kďdého obyďí na Vás zaštěká nebo zavrčí pes. Ať již

velloý pracovní či lovecký, teriér nebo jiný ze slnrpiny spolďenslýchpsů' Někdy se bohuŽel
setkáte i s volně pobíhajícími psy. Ti se mezi sebou přáelí, v určiých obdobích zápasí a
mnohdy zaútoči i na chodce. Tato vlastnostje pozustatkem chování v d.ívné minulosti volně
ájícího zvíňete. Pes je z rodu šelem čeledi psoviýclr Je domestikovarrcu formou vlka ajedním
z rrcj starších zví řat Evropy.
Na našem území se první domestikovaní psi objevili s pffchodenr prvních zemědělců v stém
tisíciletí před naším letopočtem. Historie vývoje psůje těsně spjall s historii liď. Je qýtvorem
umu, trpělivosti a ýchovných schopností lidských generací. Výsledkem záměrné selekce a
lcřížení psťr. Postupně došlo k vyšlechtění řady psích pleme4 které se liší hmotnosť,

zabarverrírrr' celkoqf m vzhledem a schopnostmi.
Je třeba si wědomit, Že sepsemžítznamená se o něho denně starat a mít ho náď Je nezbytné stáe uchovávatjeho dobre

v|astnosti, které nďi předkové dolqizali vypěstovat z plaché a neďrvěřivé vlčí nátury. U psů není lrlavní jejich vzhled' ale povaha
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vlastnosti' scbopnosti a inteligence. Pes žiie všude *am, kde áje člověk Je jebo všesíannýmpomocníken:' spolďníkem ajebo
frirozerym spojencem. Jebo povabaje do znaěné míry odlazem povaby lidské. }úá těsnou citovou zfuislost na člověh4 pro
tcerého je schopen newěřitelných výkonr1. Prro člověka k němrrž pfilnu| udělá vše co je vjeho sitách. VŽdy vítá *wého pána" s ra-
dostí a snží se mu olíaout tvrář' Je to obvyHý pozdrav mezi členy smečky. V mládí je pes vel'ni zvídaý. Smdno se zatoulá a
mnoMypfijdetoulkámnacbrr{není.lispokojensprostorem'lÍeý murymezilčlověk vdos$lostijevšaksilněpřipoutánkdo-
movu a trvá měsíce' nď si zrykne na nové prostřeď. Přijeho náhlé změně se mobu projwit měuy v povaze, ale i ve zdraví. Pes
často lynaloá obrovslcé úsilí k návratrr domů' nebo k nalezení člověka' tÚerého povdqie za wého pína Umožňuje mu to, mimo
jiné, jeho velký orientační smysl arynikající paměť.

V podstatě je pes zvíře spolďenské a je-li sám, nevýslovně strádá. Má neobyčejně vyvinuý cit pro chování člověka
Vanrje ho včas pftd bUžícím se nebezpečírl výborně hlíóí a vše, co patří lidem často bnání s nasazením žwotz Je nena-
braďtelým pomocníkem nevidoných tiď a zárcbnniŇemliď postižených živelnými ajirymi katastrofami. Krutost a nenrávist je
mu cizí. Pes musí vědě1 že člověk je za všech okolností jeho pfitelem. Pak snese i nezbytný tÍest a sane s€ příjemným
spolďníkern NeobtěžÚjeokolí apoďcytuje svémupínovi mnoho radostí arozfiý|eni.Zv|áštědÍůežiýje pespro děti a staÉ lidi'
kefinejsouvpracovnímpoměnrapofiebují společnost. Pesjejímoddán'rytušíjejichnála&1raótje se,kdyŽonise smějtlísáse,
kdyžcítíjejichsmutelcJevždyjejichdrrůerarrníročrrý,qpolehliýastále ochotnýklaskáníahře.Muďsevšakdbát toho,aby
ne@ěl zapomnětlivostí starších a nepořádností mladších lidí. Pes obobacuje vnitřní svět člověka" pomáhá mu v3rŽívat volď čas
apatřítakveďe spoÍfu abltury keHadnýmprvlormalcivního osočinku" Všichni lide, kefi majíve svýchčtyřnozíchpřátelích
|tarmaÍády,w,ohlelrnadrrrhačistoturasy,nebudouodnichopuštěni. Zpříjemníjimjejichosaměníabudoujimprsobitradost

Jsou však i takoví lidé, ktefi psy ýrají, Lrutými způsoby zabijeji, nebo se jich nedůstojnýni ěiny zbavují. Je proto
opnívněná domněnka" že nedristojné choviíní těchto liď ke psům sornrisí s jejich negativními vlastnostmi a problematickým
vyuŽiťmpse.

otresry pxpaa ýníní psajsme v dubnu zaregistrovali i v nďí obci. Martin Št@novďsý a Jan Hotuf z Bačátek nalezli
v Rybníčlcich u stromu řetězem uviázanébo psa vl&íka. Byl lytúáďý a proto mu donesli stravu a niíLlez nal'lásili starostovi, 1nnu
Mircslarrrr Pažoutovi.Ten po zjištění sta\ru psa na místě' telefonicky rryědomi| policejní orginy v lúnichově Hradišti. Tim ho
ďkázali na olaesní útulekpsů' jehož zaměstnanci po wědomění ihnedr1yslali na Veselici specialistu na odc\rt zvěňe. vlčákb5/l
nrísledně odvezen do rrulkupro pqy.

fra rwáděď chtapci zaslouŽí za svůj čin poctvalrr zabnánili uhynrní tohoto p,až4rl a bladem. Jeho bývalý majitel se
ho talrto zbaň|. Takovéjednáníje ťúa nekornpromisně odsoudit atÍestatve smyslu zíkona C-eď<e republiky o ochraně zvířat.

obecní úřadzaplatil za odcttyt a odvoz psa 580,- Kč, a za ponecbíní v útrrlku zvířat dalších 3 500,- Kč. 
J.D.

rnformace o činnosti Zemědětské akciové společnosfi BŘEZNO
zemědě|sld akciová společnost B i ez n o obhospodaňrje od roku 19!}6 zemědělskou půdu v katasru obce Veselice.

Řeanrlvatnreuomaaaakciové společnostiseuskutďnila23.-května200l vKulturním&měvobciDlouháLhota.
Pbdstavenstvo Zemědělské akciové qpolďnosti Březno zde seznámilo valnou bromadu s Výroční zpnívou spolďnosti a

s účetní zfuěftou hospodaření zarck2Oo0.
Kladnou zprfuouje, že její hospodaření za rok 2000 rylcázalo ásk 1 733 000,. Kč. Vahú bromada odsouhlasila Zpnívu

dozorčí rady o přezkoumání roční závědry hospodaření Zemědělské akciové spolďrcsti Bfuzno za rok 2000. odsouhlasila i
změnu stanov akciové společnosti poďe novely obchodního zákoniku a zvolila do funkcí dva nové člerry pňedstavenstva.

J.P.

Vypálení vsi KÍíŽany za třicetlleté války.
V polesí IŠřížánek ktere lďí v těsném sousedství katastrá|nílro uzemí Veselice stiivala do roku 1646 ves Kffžarry Áidově

I<hŽánw|.Zarcht,tnichpramenů se bntidáme,že veslzniHajtžve 14. století. Vroce Laflbyltldajnějejímmajitelemr'tířJan
Mčího Pole. Tenbyltežpatronemstavby zdejšíhokostelíka"Svatého lďíže''. Pozdějivlastnilves atyrzKřížerrec JanStraníkz Ko.
pir|lna 6 y létech 1593 až 1622 majitel Starých Hradů Pnrskovský z Pnrskova. Po bitvě na Bíté Hofu se v roce 1623 stala maji-
telkou Polyxena z Lobkovic a na Kosti. V této době zde byla u vsi dbvěnrí wrz s vaý ve tvanr obdelnílo. Ú t<osteta se nacházel
břbitov'ápadněodvsibylapoleaýchodněnapotocebyl mtýnDotvrzujítozjištěnéúdaje poř2erre nejmodemějšítecbnikou
s využitím leteckého hlorrbkového snímkování

" 
cx,yvatelé Kosteckého panství a Madoboleslavska byli v t5. až 16. století převažď přwrženci prctestantské víry.

Ceskobratnké uěení v té době wzt.ávali i obwatelé vsi KříŽ'anv a okolníchvesnic. Po biwě m Bílé Hoře v nižnitěnhpřÍvrženci
katolickévíry Habsburkové, doóházív Čec}rráchanaMoravě kironrásledoviínípřívržencůúry Českobratské. paau ilecttict".rcn
rodů je vyvlastněn m4ietek. Jsou vězněni 3 1i5ilím nuceni k pfustupu na vínr katolickou. Většina z nich proto o&luází do exilu.
Ntásledqiíje i tisíce rolnílů a fumeslníků českobratrského vyznáni.

Dochizike ťicetileté valce mezi středowropskými katolickými staty a protestrntslcými stiíty, zejména Švédskem Do
toku 1643 byli obyvatelé Kosteckého, Jíčínského a Fýďantského panství uš6ťeni ňídění a loupení vojsky. VrchnÍm velitelem
císaňďcýchvojskbyl Albrecht z valdštejn4 majiteluváděnýchpanství. Po jeho smrti v roce 1643 se stav v krajině raďkálně zhor-
šil. Kostechým a Jíčínslrym panstvím prochází vojska ustupující ze Slezsk4 lcení drancuji zejména vesnice a města poblíŽ
komunikací. Je vydrancován kostel v Dolním Bousově a občanům města jsou ulouperry zde uschované věci. Vojska švédského
laále pronikají hluboko do Čbch. Je obsazena Kost a ďohodobě je zde umístgna svea*a posádka. Vesnice a města musejí od-
vádět velké finanční a potravinové kóntribuce. V roce 1640 dobývají Kost a Kostecké a Jíěínšlre panství císařslcá vojska maršáa
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Picolominiho. Nrásleórjí nové finanční a potrarrinové kontribuce. V roce 1643 o$t dobývají zpět Kost a přilehlé vsi a města
švédsld vojska a následně zpět vojska císařsld. V roce |644 docházi k novému vpádu švédských vojsk do Cech a obsazení
Kosteckého panswí až do rolor 1648.

Neustrílé pnichody vojsk laajinou" jejich ubytoviání ve městech a vesnicíclr' povinnost pfispívat na jejich výživu a
zvyšování benríchdrívekse katastrofrílně podepsaly na stavu hos@áňství. Vesnice a městajř nejsou scbpnavojska vyživovata
berní daně platit. Lidé zčásizanrecMvají wá obyďí a pole pustrí a uchylují se do rrlaytův lesích Vojska sikontribuce vynn.íhají
&ásilím. ýpalují selské grunty, chalupy, pňepadají rolníky na polÍch, kradoujim potahy, dobytelq drůbež i obilí na osevy. Nejvíce
jsou postižery obce lďící poblíž komunikací. Vroce l6a3 je vypálen dvůrv HomímBousově, vypílena fara a tři selské grunty
vMarkvarticich.7*e|avypÉtlenabylavesZíhumníLhotauDolního Bousovaav roce|646vesKÍížany. Vroce 1648 bylvypílen
selský grunt a cbalupaRychnova u Vesefice a několikcbalupvevsi Bačrílky.

Sifuace Iiďvtěchto létechby|ajlžtakstizelnii, Že naDolnobousovské aMarlcvartické rychtě lidé mleli moukuzplaných
sušeýchbnšek

ftrovskou úevu pfirrcsl lir{.em aŽ odchod fuédskych vojsk po podepsání míroých dohod a ukončení vríllcy. Majitelem
Kosteckého panství se stal Heřman c€mín" oblíbenec a vyslanec císaře Frdinanda II. Tento obratný diplomat a obchodník na.
shromiážďl veliké jmění. Jř v roce 1637 Kost a celé panství odkorrpil odPolyxeny z Lobkovic. Po ukončení ťicetileté vrálky wé
jměníčrístečrrěvyrržilkobnověponičenýchhospodrířskýchbudov' nákupuosiva, dobytkaapotahů.

Lidé se postupně navrátili & svých osad a chalup a opět začali obdělávat pole a bospodafit. fryvatelé vypílené vsi
Křížarry si zďožili novou ves Záhuby. Nadále však choďli & kosteliku KřiŽínku a pohbívali své mrtvé na zdejším hřbilově, a
ptajivyzlniNalivínr českobratrskou. Vroqe l7l9by|zdejšíkostelíkz ótvodů nekatolickýchkázání pobořen Tuto akci provďli
na áaost I.iuáňského faníře pochopové ze Štikovskeho Kopidlnského par.ství.

Yáženi čterrráfi Veselického zpnvo&je, tímto člárrkem Vám chceme pňpomenout lrnrtou a wízelnou dobu
tficetileté vríllcy. Kolik utrpení, stnídríní a strachu museli prožít obyvatelé Veselice a všech vsí a měst Kosteckého,
Mladoboleslavského a Jičínského panství. Budete-li mít čas, zajděte se podívat do knásného polesí Křížánku. Navštivte panítné
místo,kde stiávalaobecKfižarry/KřÍŽrfulry/. Dnesjipfipomínajíjendvě sarelípy, dfuvěý|,iižazbytlc.rvalů. R.D.

ZEMRELI:
Pan Josef SRB /bytem Kosmonosy{ rodiák z Veselice

dne22. prosince 2000 ve věl(lr 83 |et.*črstJEI{oPAMÁTCE'' u"

SPolBČnlvsrÁ KRONIKA
1. pololetí roku 2001

80let
70let
55 let
55 let
50let
50let
15 let
10 let

ZTVOTNI JUBILEUM:
27. kstětt:n 200I - Ing. Vlasta DoŠ5ÁŘovÁ
30. června 200l - Ludmila ANTosoVA
2. úrcra 200I . JosefKoDRIK

12. ěenltla2ffil - Marie KoDRIKovÁ
18. března 2001 - laromírĎousALÍK
13. června 200l -František JAKUBEC
2|.bÍezw2B1 - Pavel CIDLINA
6.ledna 2001 - VáclavBUCEK BLAHoPŘEJEME lll

NARoZENÍ:
23. dubna2001 -TerezaKADEŘÁBKovÁ Dojejíhoživotaupřímněpřejeme:

Hodně zÁru\li. štěstí a radosti.

ozxÁvrBngÍ:
Dne 8. června 2@1 uzavřeli v frřadní síni V Dolním Bousově
sňatek:

slečna Martina KODRIKOVÁ a pan Pavel FIDLER
Na jejich společnou živoÍrí cestu přejeme:
Hodně zdnvi. štěstí a laslcv.

Na Veselický zpravodaj přispěli:
z. sÍb,M. Koubov{ J. Karbaq R. čechovslcí, H. Runčíkovrál rvr. Šitová, M. Jelíne\ Šďránkovi, L. Šolc, Z. Šlocová,

J. Drahoníd' V Neufusová, F. Chromovský, V Bqhuslav a V Šolcová.
Veselický 4pravodaj vydává redakčrrí rada obce Veselice :

Rudolf Dufelg Ing. Josef Doškíř, Josef Pďout, Marcela i'.iďnírrková' Jarmila Bulířová a Věra PaŽoutová.

Dělatjeme za došlé finanční příspěvky a článlry do Zpravodaje.
Prosíme, abys{e případné návrlly, připornfu!.ry a příspcvky adresovali
na paní Marcelu Sotiánkovou, Veselice č,8,294 04 Dolní Bousov.


