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Yážem spoluobčané!
V dnešnímčísleVeselického zpravodaje Vás cbci sezrriímitve zkratce s děním v našíobci ohledně ýstavby
vodovo&r.
Výstavba se jtžb|ižíke svémukonci - v současné
době probíbajídokončovacíptárcena všech objektech . terénní
jejich
úprarykolem staveba
oplocení,nátěry vnitřníchzaÍízenl,dokončenístavby ffiezdové komunikace k čerpacístanici,
kteráje nově vybudoviínana starécestě na obecnímpozemku.Byl nově rrybudovaý příkop z betonových varovek z Průhonu
pojistnýpřepadzvodojemu.
aždo rybníkauchat,slouŽícíjako
Do dnešníhodne bylo ÍrrměJan Kupec a synovévyfakturováno 4 295 399,-Kě. Ministerstvo zemědělsM dotovalo
našíýstavbu vodovodu čiástkou2 65 l 00o,. Kč. olaesní rriřadpfispělčástkou650 000,. Kč. Konečnáfaktura bude rystavena
ažpodokončení
apbdríníceléhodí|a ti. po odstraněnívadanedodělků.
Doposudje se stavebnífirqou doblá spolupníce.Věřím' Ževšedospějebez problémůke zdárnémudokončeníswby.
Důležitousoučástítoho všehobude napojeai rcdinných domkůa odběrvody v celéobci. Vodovod by tak měl v našíobci
zásobovatnezávadnouvodounašedomácnostijižvletošnímroce.
Cenu vody stanoviažprovozntřádvodovodu.
ZávěrcmYámpřejipříjemneproátídovolenýchvknásnýchletníchdrrechaškolríkůmpěknédvaměsícepnázdnin.
staÍostaobce
Miroslav Pažout

I N F,o R M A C E oBECNÍno ZASTIJPITELSTVA
V roce l99l byl obecním úřadem Veselice na žádost,občanůzÍlzen obchod s potravinami a hospůdlra.Byly
potravina
vybudováryvpÍostoruob€cníhodomuzapomocibrigádnítal.
Následnědošlokezrušení
dojížděnípojízdnéprodejny
občané
ď mobli denněnakupovatpotraviny a dalšíprodrrlrtyv obci a nemusehjezditzanálaryy do Domousnic, Dolniho BousovaaLibáně.
V roce 1996 se nájemcemprodejny stal panFrantišekBorovičkaz DolníhoBousova a prodavačkouoaníMarie Kodriková z Veselice.Podařilo se rozšířita zlepršitsortimentprodávaného
zbožío zeleninu, masnévýrobky na objednÍvkua drogistickéhozboží.Jezabezpěeno
dováženíčerstvýchuzeniÍtmléčnýchýrobkri,
clrlebaapečiva.
VposledníchdvouletechpozřízenízupermarketůvMladeBoleslavidochá"ípostupně
kúbytkukupujícíchv
obchodě
reájí, zdnžentm
v našíobci. Zbožíjezde vpniměruo LoYodtůšínežv supermartetecb"Cenoý rozdílje všakzpůsobenvyšší
bemínu a elekÍrickéeneryie.Někreréroďny dnesjiž v obci vůbecnenakupujía provoz prodejny zaříná být ztnítoý. Proto
vedoucíprodejrrypanBorovičkauvažujeo uzarrřeníprodejry.
. obecní zasfupitelstvoprojednalo tento stav apřďběžně obyvateleobce touto cestou o vznik|ésituaci iďormuje. Je
Zvláště staří
třeba,aby si lidév obci uvědomili, Žepřípadnéuzavřeníprodejnybude mítnegativnídopad na životfudy občanů.
lidéby museli nakrrpovats velkými problémy a potížemiv okolníchobcícha pfipadnéobnovenípÍovozuprcdejny potÍavin
v budoucnuby bylo velrni obtíŽné'

SděteníRedakčnírady Veselickéhozpr avodaje:
VáženíčtenířiVeselickéhozpravodaje!
V letošnímroce slavímedesítéýročí vyúáváníobecníhočasopisu.vzniH v Íoce |992 z popudu zesnuléhopna
Redakční
FrantišloPažout4tehdejšístarostkypaníJannilyBulířové adalšíchnadšenců.
Zadobujehovyd.íváníVás členové
rady Zpravodajeve svých článcích informovali óvatfiát ročněo současném
i minulémdění v obci" o její historii činnosti
Hasičskéhosbont a dalšíchzájmoých organizaci a o historii starých Veseficlcýchrodů.Zároveň jsme obsah Zpravodaje
doplňovalio historiinejbliŽšíchokotníchobcíao
kularrníchpamátkríchnaDolnobousovsku.
Za desetrokůjsme vyčerpalijř ho&rě téma|kteréčtenářemohouzajímal Veseliceje rnalá obec a v průběhurokuje
aktuálníchudálostírnrílo.Potřebujeme doplnit Redakčníradu o nové,mladénadšence,kteri ty nrempomobli udržetdobrou
úroveňnašeboobecního Zpravodaje a obohacovali jeho náplň novými náměty. Jsme iďormováni o tom, že oblíbenost
je trvďe
Zpta.todajeu občaniobce a rodákri a přrátelVeseliceje ďouho&bě \ysold. Svědčío tom i to, žez pfispěvku čtenářů
Íinancovántiska distribuce, z obecníborozpďtujsme dosudnečerpaliani korunu.
Apelujeme pÍotona čtenáfuZprullodaje,a|'y nám napomríbalis\ďmi níměty a články,a mladí občarré
z Veselice se
zapojili do pníceRedakčníra{. Velmi by nás zarmoutilo,kdybyvydrívrání
obecníhočasopisuzaniHo.
RedakčníradaZpruvodaje
-prosinec2000-bylo chyboutiskuuvedeno
omluva: VaženíčtenráfiZpravod4ie,
uposledníhočíslaVeselickéhozpravodaje
. pořadovéčíslo20.Mělo to být ěíslo 18.Za tutoctrybuseomlouváme.
Sděleníobecníhokronikáře:
Zpz&avotnilchdůvodů/ochrnutípravé
ruky/,nemohudáesepisovatiobecníkroniku.
Poslednízápisykončí
"
dnem15.listopadu20OO.
Prosímzájemceo futozajímavoupníci
abysepfihlásiliu obecníhozastupitelstva.
Nového}ronilqářenádzapracuji.
JosefPAZoUT
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pŘnnsnnovÉ A TAJEnnNÍcroBCB vEsELICE
/ 3. část / Zpracováno s vytžitim materiálů obecní kroniky'

Předseda MNV:
|954:
l955:
1955:
1956:
1957:

Rok 1954 - 1957
Josef rŘÍŽ mt., tajemník:Jaroslav PELC
-Byladokončenastavbaobecnícesý naPnihon
dotace8 000,-Kčs.
svyužitímstátní
-JZDpostavilovepffn
.lZDzapmocibrigádyvojríkůvedenýchpor. Dufkempostavilodďrbežárnu.
- HasičskÝsborVeselicezískalnovoumotorovou stříkačku.

Rok tíSz - 1960
Předseda MNV: Jaroslav PELC, tajemník:Josef KŘÍŽ ml.
1957: -JZDpostavilonovoumostovouváhu.
- MNV za pomoci občanů
zříďl u váhy autobusovou čelcírnu.
1958: -MNVsvyužitímfinaněnídotaceKNVliberec /45000,-Kč/proveďqýstavbuobecníhorozhlasu
:
S lOtlampači.
. Do obcezačaladojíždětpojízdruíprodejnaz
Mladějova. Sjejímislužbamijsouobčané
nespokojeni.
-MNVprosazujezměnu.Jevyužitopojízdnéprodejny
JednotyMnichovoHraďště/manželůSeďákovýctr/.
Se so.rtimentem
zbožíi obsluhouj souobčanéobcespokojeni.
12.květnabylozahájenomístnívysílání.
1959: .MNVzakoupilainstalovalnovourozhlasovouústřednu'
- Byla rozšířena
obecnísíťrozhlasoých tlampačů.
Rok 1960 - 1964
Předseda MNV: Jaroslav PELC, tajemník:BoženaLANGROVÁ
V roce 1960je prováděnareorganizacest'ítníspnívy.KNV Liberec a olcresníúřadMnichovo Hraďště jsou zrušeny.
od dubna 1960je obec Veselice začleněnapod olres Mladá Boleslav.
To se ukiázalojako velmi dobre řešenípro obyvatele obce.
návsi za pomoci brigádníku.
1960: . Je prováděnakatlo.|lz'ace
|96L: - JZD stavíkravín pro 100 kusůdojnic
1962: - V domě čp.43 je upravenajedna místnost
ť-41 1963:
a zÍuena obecní knihovna
1964: - MNV v součinnostis JZD organizujepravidelnézájezdy do Oblastníhoďvaďa v Mladé Boleslavi.
,'
f,ok 1964 - 1971
Předseda MNV Jaroslav PELC, Tajemník:Ing. Miroslav HALAMA
1965: . Provedeno zlepšeníveřejnéhoosvětlenív obci s využitímmoderníchvybojek.
- Jsou organizovány společnépoznávaci zájezdy do různýchkrajů'
|966: - Provedeno zkvalitněníokresnísilnice položenímasfaltovéhokoberce.
1967: - obecní důmje opraven novou omítkou.
- Je přistavěna pžárru zbrojnice.
1968:
IZD provádíýstavbu osmi bytoqýchjednotek.
1969: . MNV zabezpěuje opravu místníhorozhlasu a instalaci dalšíchmodemíchvybojkových těles pro
zlepšeníveňejnéhoosvětlení.
- V lokalitě *U rybníkupod lesem Křižáneť'vznlká chatová osada/I2 clnt/.
1970: . Je provedenaúpravaparčíkuu hřbitova.
- Je zbourán obecnídomek č.4.
- Provádí se úpravacesty přes potok Trruívkarra Malou Stranu a zhotovenízábndli u cesý.
Rok 1971 - 1974
Předseda:Jaroslav PELC, tajemník:Ing. Miroslav HALAMA
L97|: - Za pmoci Požárníhoodďlu
1972: je postupněprováděno proďouženíkanalizace obce'
19,73: - MNV zabezpěuje ýstavbu autobusovézastávky na Lhotlciách.
1974: . MNV Veselice je zrušen.obec je začleněnapod střediskovouobec DoMoUsNIcE.
V tomto přehledujsou uváděna pouze jménapředsedůa tajemníků
MNV Veselice. Na zvelebovacíchakcích
v obci se v těclrto létechpoďlelo nejménědvacet ůtřicet dalšíchfunkcionířůMNV, členovéPožárnílrosboru, Červe.
ného kříže a dalších tehdejších organizaci.

J.P
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Archeo|ogický objev sto|etív PLAKANKU
školu v Řitonicíc[ Domousilcíc\ nebo v Dolním
Snad každý občarrVeselice a okolníclr obci, kteý navštěvov:ú.
odtud na hrad Kos| k Semtírskélípě, ďíle na
Bousově, se někdy zúčastnilškolníhoýletu do mďebného údolíPLAKANKU,
zámek Humprecht a přes město ZÉt ke škole v DolrúnrBousově. Kažďý, kdo v dětskémvěku absolvoval tento ýlet, mri knísné
vzpomínlry, naktere se nezapomíná.
Na pokraji údolíbyly ři velké studánky s velmi dobrou a čistouvodou. Rozsáhlé údolíPlakánku bylo po obou stranách
zvuku rrcbo hlasu. Uprostřed udoli stiívala
lemováno rozmaniými pískovcoviými úwary, od nichž se odrážela oměnkaž&ho
pila s haldou nepořezaných kmenů stromů a při ní malý rybník Po celou dobu procházky jsme oMivovali poďvuhoúrc útvary
pískovcoqých skal, různéproblubně 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 údolírozevftlo a my
spatřiliobrovskousiluefuhraduKosti. KaŽdýz nás ihne{vočelcívrírúnovýchzážitkťyzrychlil svéknoky.
V současnédobě niásvšechny jistě potěšila zpnáva žeúdolíPlakínek bylo zaÍazeno mezi nírodní kulturní památky a je
stítem chníněým uzemím.
..Čeďcý ráj,,
byla zapsana jako wětová panrrátka
V tomto roce byl poďín vládou Českérepublilcy nívrb aby celá oblast
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 temnémísto v představách
archeologů o duchotmímživotě Keltů.
částiPlakánkuzarybnikmoboranalezli
mólo přístupnoujeslqlni.
Jakktomu došlo? Trempovési v máIonavŠtěvované
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 tétojeslryně dostali dva sobotečtíspolupracovníci okresního muzea v Mladé
Boleslavi, pánovéJan Skála a Libor Knobloch. oba znali záHadní abecedu amatérskéarcheologie a povšimli si, ževe vyházené
zemině u ohniště IežÍvěcipřes dva tisíce let staré , mimo jiné i uhlílql z tehdy spáIených dřevěných částílonenů.A odtud byljiž jen
malýkrokke zjištěníjaM dřevinyv Plakánku za KeItů,zhruba před 2200 rolcyrostly. Určeníse ujal paleobotanikArcheologicMho
ústavuv 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 vnějšístraně zdrsněným
pásen. Kelčtí hrnčíři tento ýrobek dotáčeli na hrnčířskémkruhu. 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 opačnémkonci jeslqlně byla nalezena čó,st
kostry mladé kozy. Dva zlomlry kuchyňske keramilql ze 16. až ]7. století nasvědčují tomu, žeipozději Mosi do tétojes|q)ně take
vešel.
Co dělali Keltot,é ve druhém stoleti před narozením Kristav jeslqlni v údolíPlakánku? Podle písemných pramenů se na
územíGálie / dnešníFrancie /v jeslqních zdržovali Druidové /luěží a soudci Keltů /. Zabjuali se nábožensbými obřady, věštěním,
manipulacemi s oběťnti a rozhodovali soudní pře. Takése o nich píše, žepozorovali pohyb nebesbých těles. A tím se možná
dostaváme kjádruvěci ..'..
Během archeologického pruzlatmu si pónové Knobloch a Skála povšimli, žepřesně v den podzimní rovnodennosti 23. září - ve večerníchhodinách nalaátlro osvětlil paprsek zapadajícího slunce vellý balvan v přední částijeslryně. A užniledy
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 slunečnípaprsek Náhoda ?
Archeologové již mnoholrát napsali, že využití tohoto jevu Kelý bylo úmyslné,způsobenéprávě zanechaným otvorem mezi
kamenyhroblql.Pochopitelněmohli KeltovépřijítdojeslqtněvPlakánkuizajinjrnúčelem,ikdýtonenípravděpodobné.Jeslvně
v Plakankuzatímjen trochu poodhalilasvé tajemství, ale průzhlmyještě nebylyukončeny.
R.D.

Pes, věrný přítel člověka
Proclúzíte-liobcíVeselicetu téměřu kďdého obyďí na Vás zaštěkánebozavrčí
pes.Aťjiž
velloýpracovníčilovecký, teriérnebojiný ze slnrpiny spolďenslýchpsů' Někdy se bohuŽel
setkáte i s volně pobíhajícímipsy. Ti se mezi sebou přáelí, v určiých obdobíchzápasía
mnohdy zaútočii na chodce. Tatovlastnostje pozustatkemchovánív d.ívnéminulosti volně
ájícíhozvíňete.Pesje z rodu šelemčeledipsoviýclr Je domestikovarrcuformouvlka ajedním
z rrcjstarších
zvířat Evropy.
Na našemúzemíse prvnídomestikovanípsi objevili s pffchodenrprvníchzemědělcův stém
tisíciletípřed našímletopočtem.
Historie vývoje psůjetěsněspjall s historii liď. Je qýtvorem
umu, trpělivosti a ýchovných schopnostílidských generací.Výsledkem záměrnéselekce a
lcříženípsťr.Postupně došlo k vyšlechtěnířady psích pleme4 které se liší hmotnosť,
zabarverrírrr'
celkoqf m vzhledema schopnostmi.
Je třebasi wědomit, Že sepsemžítznamená
seo něhodenněstarata mítho náď Je nezbytnéstáe uchovávatjehodobre
v|astnosti,kterénďi předkovédolqizali vypěstovatz plachéa neďrvěřivévlčínátury.U psůnenílrlavníjejich vzhled' ale povaha
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vlastnosti' scbopnostia inteligence.Pes žiievšude*am,kde áje člověk Je jebo všesíannýmpomocníken:'spolďníkem ajebo
na člověh4 pro
frirozerym spojencem.Jebo povabaje do znaěnémíry odlazem povaby lidské.}úátěsnou citovou zfuislost*wého
pána" s ratceréhoje schopennewěřitelných výkonr1.Prročlověkak němrržpfilnu| udělá všecoje vjeho sitách.VŽdy vítá
dostía snží se mu olíaout tvrář'Je to obvyHý pozdrav mezi členysmečky.V mládíje pes vel'ni zvídaý. Smdno se zatoulá a
murymezilčlověk vdos$lostijevšaksilněpřipoutánkdomnoMypfijdetoulkámnacbrr{není.lispokojensprostorem'lÍeý
movua trvá měsíce'nď si zrykne na novéprostřeď. Přijeho náhlézměně se mobu projwit měuy v povaze,ale i ve zdraví.Pes
častolynaloá obrovslcéúsilík návratrrdomů'nebok nalezeníčlověka'tÚeréhopovdqie za wéhopína Umožňujemu to, mimo
jiné,jeho velký orientační
smysl arynikajícípaměť.
V podstatěje pes zvíře spolďenskéa je-li sám, nevýslovně strádá. Má neobyčejněvyvinuý cit pro chováníčlověka
Vanrje ho včaspftd bUžícímse nebezpečírlvýborně hlíóí a vše,co patří lidem častobnánís nasazenímžwotz Je nenaje
braďtelým pomocníkemnevidoných tiď a zárcbnniŇemliď postiženýchživelnýmiajirymi katastrofami.Krutost a nenrávist
mu cizí. Pes musívědě1 že člověkje za všech okolnostíjeho pfitelem. Pak snese i nezbytný tÍesta sane s€ příjemným
spolďníkern NeobtěžÚjeokolíapoďcytujesvémupínovimnohoradostíarozfiý|eni.Zv|áštědÍůežiýjepespro děti a staÉlidi'
Pesjejímoddán'rytušíjejichnála&1raótjese,kdyŽonisesmějtlísáse,
společnost.
kefinejsouvpracovnímpoměnrapofiebují
kdyžcítíjejichsmutelcJevždyjejichdrrůerarrníročrrý,qpolehliýastále
ochotnýklaskáníahře.Muďsevšakdbáttoho,aby
ne@ěl zapomnětlivostístarších
a nepořádnostímladšíchlidí.Pes obobacujevnitřní svět člověka"pomáhámu v3rŽívatvolď čas
apatřítakveďe spoÍfuabltury keHadnýmprvlormalcivního osočinku" Všichni lide, kefi majíve svýchčtyřnozíchpřátelích
|tarmaÍády,w,ohlelrnadrrrhačistoturasy,nebudouodnichopuštěni.
Zpříjemníjimjejichosaměníabudoujimprsobitradost
Jsou však i takoví lidé,ktefi psy ýrají, Lrutými způsobyzabijeji, nebo se jich nedůstojnýniěiny zbavují.Je proto
opnívněnádomněnka"ženedristojnéchoviínítěchto liď ke psůmsornrisís jejich negativnímivlastnostmi a problematickým
vyuŽiťmpse.
otresry pxpaa ýnínípsajsme v dubnuzaregistrovalii v nďí obci. Martin Št@novďsý a Jan Hotuf z Bačáteknalezli
psa vl&íka.Byl lytúáďý a proto mu donesli stravua niíLlez
nal'lásili starostovi,1nnu
v Rybníčlcichu stromuřetězemuviázanébo
MircslarrrrPažoutovi.Tenpo zjištěnísta\rupsa na místě'telefonicky rryědomi|policejní orginy v lúnichověHradišti.Tim ho
ďkázali na olaesníútulekpsů'jehožzaměstnancipo wědoměníihnedr1yslalina Veselici specialistuna odc\rt zvěňe.vlčákb5/l
nrísledněodvezendo rrulkupro pqy.
fra rwáděď chtapci zaslouŽíza svůjčinpoctvalrr zabnánili uhynrnítohoto p,až4rl a bladem.Jehobývalý majitel se
ho talrto zbaň|. Takovéjednáníjeťúa nekornpromisněodsouditatÍestatvesmyslu zíkona C-eď<e
republikyo ochranězvířat.
obecníúřadzaplatilza odcttyta odvozpsa 580,-Kč,a za ponecbínív útrrlkuzvířatdalších3 500,-Kč.
J.D.

rnformace o činnostiZemědětskéakciovéspolečnosfiBŘEZNO
zemědě|sld akciová společnostB i ez n o obhospodaňrjeod roku 19!}6zemědělskoupůduv katasru obce Veselice.
Řeanrlvatnreuomaaaakciové
společnostiseuskutďnila23.-května200l
vKulturním&měvobciDlouháLhota.
PbdstavenstvoZemědělskéakciovéqpolďnosti Březno zde seznámilovalnou bromadus Výročnízpnívouspolďnosti a
zfuěftou hospodařenízarck2Oo0.
s účetní
Kladnou zprfuouje, žejejí hospodařeníza rok 2000rylcázalo ásk 1 733 000,. Kč.VahúbromadaodsouhlasilaZpnívu
dozorčírady o přezkoumáníročnízávědry hospodařeníZemědělskéakciovéspolďrcsti Bfuzno za rok 2000. odsouhlasila i
změnustanovakciovéspolečnostipoďe novely obchodníhozákoniku a zvolila do funkcídva novéčlerrypňedstavenstva.
J.P.

Vypálení vsi KÍíŽanyza třicetlletéválky.
V polesíIŠřížánek
kterelďí v těsnémsousedstvíkatastrá|nílro
uzemíVeselice stiivala do roku 1646ves KffžarryÁidově
I<hŽánw|.Zarcht,tnichpramenů
se bntidáme,že veslzniHajtžve 14.století.Vroce Laflbyltldajnějejímmajitelemr'tířJan
MčíhoPole.Tenbyltežpatronemstavby
zdejšíhokostelíka"Svatého
lďíže''.PozdějivlastnilvesatyrzKřížerrec
JanStraníkzKo.
pir|lna6 y létech1593 až 1622majitel Starých HradůPnrskovský z Pnrskova. Po bitvě na BítéHofu se v roce 1623stalamajitelkou Polyxena z Lobkovic a na Kosti. V tétodobě zde byla u vsi dbvěnríwrz s vaý ve tvanr obdelnílo.Ú t<osteta
se nacházel
poř2erre nejmodemějšítecbnikou
břbitov'ápadněodvsibylapoleaýchodněnapotocebyl mtýnDotvrzujítozjištěnéúdaje
s využitímleteckéhohlorrbkovéhosnímkování
cx,yvateléKosteckéhopanstvía Madoboleslavska byli v t5. až 16. stoletípřevažď přwrženciprctestantské
víry.
"
Ceskobratnké
uěenív tédoběwzt.ávali i obwatelévsi KříŽ'anva okolníchvesnic.Po biwě m BíléHoře v nižnitěnhpřÍvrženci
paau ilecttict".rcn
katolickévíryHabsburkové,doóházív Čec}rráchanaMoravě
kironrásledoviínípřívržencůúry
Českobratské.
rodůje vyvlastněnm4ietek.Jsouvězněni 3 1i5ilím nucenik pfustupuna vínr katolickou. Většinaz nich proto o&luázído exilu.
Ntásledqiíjei tisícerolnílůa fumeslníků
českobratrského
vyznáni.
Dochizike ťicetiletévalce mezi středowropskými katolickými staty a protestrntslcýmistiíty,zejménaŠvédskem
Do
toku 1643byli obyvateléKosteckého,Jíčínského
a Fýďantského panstvíuš6ťeniňíděnía loupenívojsky. VrchnÍmvelitelem
císaňďcýchvojskbylAlbrecht z valdštejn4majiteluváděnýchpanství.Po jeho smrti v roce 1643sestavv krajině raďkálně zhorpanstvímprocházívojska ustupujícíze Slezsk4 lcení drancuji zejménavesnice a městapoblíŽ
šil. Kostechým a Jíčínslrym
komunikací.Je vydrancován kostel v Dolním Bousově a občanům
městajsou ulouperryzde uschovanévěci. Vojska švédského
laále pronikajíhluboko do Čbch.Je obsazenaKost a ďohodobě je zde umístgna svea*a posádka.Vesnice a městamusejíodpanstvícísařslcávojska maršáa
vádět velkéfinančnía potravinovékóntribuce. V roce 1640dobývajíKost a Kosteckéa Jíěínšlre
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Picolominiho. Nrásleórjínovéfinančnía potrarrinovékontribuce. V roce 1643 o$t dobývajízpět Kost a přilehlé vsi a města
švédsldvojska a následnězpět vojska císařsld. V roce |644 docházi k novémuvpádu švédskýchvojsk do Cech a obsazení
Kosteckéhopanswíaždo rolor 1648.
Neustrílépnichody vojsk laajinou"jejich ubytoviáníve městech a vesnicíclr'povinnost pfispívat na jejich výživu a
podepsalyna stavuhos@áňství. Vesnicea městajř nejsouscbpnavojska vyživovata
zvyšováníbenríchdríveksekatastrofrílně
bernídaněplatit. Lidé zčásizanrecMvajíwá obyďí a pole pustría uchylujíse do rrlaytůvlesích Vojska sikontribuce vynn.íhají
i obilína osevy.Nejvíce
rolníkyna polÍch,kradoujim potahy,dobytelqdrůbež
&ásilím.ýpalují selskégrunty,chalupy,pňepadají
jsou postižeryobce lďící poblížkomunikací.Vroce l6a3 je vypálen dvůrv HomímBousově, vypílena fara a tři selskégrunty
Vroce 1648bylvypílen
Bousovaav roce|646vesKÍížany.
vMarkvarticich.7*e|avypÉtlenabylavesZíhumníLhotauDolního
selskýgrunt a cbalupaRychnovau Veseficea několikcbalupvevsi Bačrílky.
Sifuace Iiďvtěchto létechby|ajlžtakstizelnii,ŽenaDolnobousovskéaMarlcvartickérychtělidémleli moukuzplaných
sušeýchbnšek
vríllcy.Majitelem
ftrovskou úevu pfirrcsl lir{.emaŽodchodfuédskychvojsk po podepsánímíroých dohoda ukončení
Kosteckéhopanstvíse stal Heřman c€mín" oblíbeneca vyslanec císařeFrdinanda II. Tento obratnýdiplomat a obchodníkna.
ťicetiletévrálkywé
shromiážďlvelikéjmění.Jř v roce 1637Kost a celépanstvíodkorrpil odPolyxeny z Lobkovic. Po ukončení
jměníčrístečrrěvyrržilkobnověponičenýchhospodrířskýchbudov'
nákupuosiva,dobytkaapotahů.
Lidé se postupněnavrátili & svých osad a chalup a opět začaliobdělávat pole a bospodafit.fryvatelé vypílenévsi
Křížarrysi zďožili novou ves Záhuby.Nadále všakchoďli & kosteliku KřiŽínku a pohbívali svémrtvéna zdejšímhřbilově, a
ptajivyzlniNalivínr českobratrskou.
Vroqe l7l9by|zdejšíkostelíkz ótvodů nekatolickýchkázánípobořen Tuto akci provďli
Kopidlnskéhopar.ství.
naáaost I.iuáňskéhofanířepochopovéze Štikovskeho
Veselickéhozpnvo&je, tímtočlárrkemVám chcemepňpomenoutlrnrtou a wízelnou dobu
Yáženi čterrráfi
tficetileté vríllcy. Kolik utrpení,stnídrínía strachu museli prožít obyvatelé Veselice a všech vsí a měst Kosteckého,
panství.Budete-li mítčas,zajdětese podívatdo knásného
polesíKřížánku.Navštivtepanítné
Mladoboleslavskéhoa Jičínského
R.D.
Dnesjipfipomínajíjendvěsarelípy,dfuvěý|,iižazbytlc.rvalů.
místo,kdestiávalaobecKfižarry/KřÍŽrfulry/.

SPolBČnlvsrÁ KRONIKA
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Pan Josef SRB /bytemKosmonosy{ rodiákz Veselice
dne22.prosince2000ve věl(lr83 |et.

*črstJEI{oPAMÁTCE'' u"

ZTVOTNI JUBILEUM:
27. kstětt:n200I
30. června200l
2. úrcra 200I
12. ěenltla2ffil
18.března2001
13.června200l
2|.bÍezw2B1
6.ledna 2001

NARoZENÍ:

- Ing.Vlasta DoŠ5ÁŘovÁ
- Ludmila ANTosoVA
. JosefKoDRIK
- Marie KoDRIKovÁ
- laromírĎousALÍK
-FrantišekJAKUBEC
- Pavel CIDLINA
- VáclavBUCEK

23. dubna2001 -TerezaKADEŘÁBKovÁ

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

BLAHoPŘEJEME lll

Dojejíhoživotaupřímněpřejeme:
Hodně zÁru\li.štěstía radosti.

ozxÁvrBngÍ:

Dne 8. června2@1 uzavřeli v frřadní síni V Dolním Bousově
sňatek:
slečnaMartina KODRIKOVÁ a pan Pavel FIDLER
Na jejich společnou
živoÍrícestupřejeme:
Hodně zdnvi. štěstía laslcv.

Na Veselický zpravodajpřispěli:
z. sÍb,M.Koubov{ J. KarbaqR. čechovslcí,
H. Runčíkovrál
rvr.Šitová,M. Jelíne\Šďránkovi,L. Šolc,Z. Šlocová,
J. Drahoníd'
V Neufusová,
F. Chromovský,
V Bqhuslava V Šolcová.
Veselický4pravodajvydává redakčrrí
radaobceVeselice:
RudolfDufelgIng.JosefDoškíř,JosefPďout, Marcelai'.iďnírrková'
JarmilaBulířováa VěraPaŽoutová.
Dělatjemeza došléfinančnípříspěvky a článlrydo Zpravodaje.
Prosíme,abys{epřípadné
návrlly,připornfu!.ry
a příspcvkyadresovali
napaníMarcelu Sotiánkovou,Veseliceč,8,294 04 DolníBousov.

