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SLOVO STAROSTYOBCE
Vážení spoluobčané' milí čtenářl našeho Zpravodaje.

Je to neuvěřitelné, ale uŽ nám vychází 25. vy'dání
Veselického zpravodaje a s ním se pfiblíŽil i konec roku
2005.

V minulém čísle jsem se zmiňoval o možné spolupráci
s obci Domousnice ve rn.ýstavbě tlakové kanalizace v našich
obou obcích. Fo několikajednáních sebohuŽeldosslokzá.
věrům, že pro nedostatek finančnÍch dotací z ministerstev
se stavba kanalizace v našÍ obcí neuskuteční. obec
Domousnice zas|a|a obci Veselice smlouvu o smlouvě
budoucí na vznik věcného břemene a souhlas se stavtou
vodovodu, která se dotkne pozemku parc.č.549/2 d|e
KM\iKÚ Veselice, která je maj ďkem obce Veselice jedná se
o polní cestu ,,Na Černavě...Tbnto souhlas potřebují k Žá-
dostio územním rozhodnutí.

od začátku záff došlo ke změně dopravní obslužnosti.
Skončila firma Mědoma a na její místo se dostalo Čseo
Semily. lízdn1řád zůstal téměř nezměněn. Změnil se, ale
autobus, kteý je větší a pohodlnější, což je jenom ku
spokojenosti cestujících.

Dále došlo ke změně autobusového spojení z DolnÍh.
Bousova v poledním čase, kdy autobus zajiždi dfive do obc
Rabakov a potom zpět na Veselici. Thkto to bude v prvnín
pololďí školnÍho roku a v druhém pololetí Ůo bude naopak
dříve naVeselici a potom na Rabakov'

Minulejsem Vás seznámil s výsledkem kontroly hospoda
řeníobcezarok2004.

V dnešním člsle Vás paní Marcela Šafránková seznám
s hospodafuním a s finančnÍmi prostřďky v prvních desíl
měsících lďošnÍho roku.

Závěrem děkuji Vám, občanúm za udrŽováni pořádkr
kolem s4ých domů. Děkuji všem dopisovatelům našehr
Zpravodaje, kteří přispívajÍ w}ími články k bohatosti našicl
vydánl. Fosílejte i Vy.ostatnÍ čtenáři wé čIánky' třeba i kri
tické, aťjsou dalšívydáníbohatšÍ.

Děkuji celé redakční raděza snahu, kterou vynakládá pn
kaŽdé ěísto Zp ravodaj e.

W m Vóm p řqi i p ř(i efl ,,,ě ptvžité Vó'ru ce
a do NwéIu to kl 21XM lwdně pmé|wnrt|r+
štěsfraspokojmostL PaŽout Miroslav

Starosta obce Veselice
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MEZINÁRoDNÍ DEN sTUDENswA
Při studentské demonstraci proti zvůIi utlačovatelů našeho
porobeného národa, u příIeŽitosti pohřbu studenta Jana
opletala , dne 17. listopadu 1939' v době nacisýzfizeném
Protektorátu Čechy a Morava, napadla nacistióká policie
pochodujících 1 200 studentů, včetně řady vysoko.
školských profesorů a ihned zastřelila 9 studentů. Pochod
byl rozprášen a tentyž večer vtrhlo gestapo na koleje
českých vysolcých škol, řadu studentů pozatýkalo a odvezlo

do koncentračních táborů. Všechny v$36trt?6íyN$'Í$
uzavřeny.
Po skončenÍ 2. wěŮové valky byl protest českých studentr)
zaÍar,en mezi světově vyznamné události a 17. listopad bý
vyhlášen Mezinárodním dnem studenstva a je slaven v ce.
lém demokratickém světě.

Ing.DoškářJosef Csc.



Z CINNOSTI ZIiMIIDELSKE a. s.. BREZNO v roce 2004
Řaana vahá hromada společnosti, konaná dne 25.5.2005,
udělala tečku za poměrně úspěšným hospodařením v ro ce 2a04.
Hospodafuní skonči|o ziskem vevýši 8,9mil.Kč.
za tlmto příznivým výsledkem se s@á mnobo kvalitní a
užitečné práce všech zaměstnanců tohoto zemědělského
podniku.
Rostlinnávýrcba
Klimatické podmínky pro rostlinnou t'robu byly po celé
vegetačni obdobÍ převáŽně příznivé, coŽ spolu s intezitifikací
vyroby přineslo poměrně vysoké výnosy, nejvyšší od vzniku
společnosti.
V rostlinnérrýrobě bylyv minulém roce pěstoványt5rtoplodiny:
Plodina osevvha prům'v.ýnosvq/ha

58,42
70,22
35,87
64,21
54,90
24,02
21,00

320,00
82,00

630,00

ozimápšenice 6u
ozimýječmen 101
ozimářepka 299

Průměrné prodejni ceny této komodity se proti minulému roku
2003 zvýšily cca o 10vo, což mělo pozitivni vliv na celkový
hospodářskývýsledek.
Chovorasat
Stavy prasat k 3L,72, 2004by|ynásledující:
qýkrmprasat 742ks
selatavpředvýkrmu 178 ks
selata
aukčníprasnice
kanci
prasnice
prasničkychovné

509ks
236ks

1. ks
120ks
43ks

Za celý rok2D4 bylo prodáno 2 617 ksjatečnich prasat
o průměrné hmotnosti 1 1 3,3 kg
a průměrné reďi nační ceně32,44Kč/kg
Pozitivní by|o, že oproti minu|ému roku se průměrná realizační
cena zvýšila o cca 2Kč/kg.
Dále bylo prodáno 223 ks jatečních prasnic o průměrné hmot-
nosti 201 kga průměrnérea|izačni ceně26,85 Kč/kg.
Rovněž bylo prodáno'37S ks plemeirných prasniček o průměrné
hmotnosti 122 kg á průměrné realizační ceně 5 1, 1 3 Kč/kg.
V odchovu selat nebylo dosaženo příznivých výsledků. Na farmě
Skašov bylo odchováno průměmě 17,57 ks a na farmě Vesetice
průměrně 16,48 ks selat na 1 prasnici.
Z důvodu d|ouhodobě špatných ekonomichých rnýsledků byl
koncem roku 2a04 zcelaut|umen chov prasnic na farměVeselice..
V investičtí.činnosti bylo polrračováno v nutné obnově a
modernizaci strojového parku a.ostatního v'-Írobního zařízení.
Jednalo sezejménao:
Nákup sklízecí mlátičky Claas, nákup sběracího vozu Pótinger,
nákup shrnovače Ptitinger, nákup válcového mačkače Romil,
rozdělení silážního Žlabu na farmě Žídněves, vybudování
pastevního areáIu na furmě Lhotky a rekonstrukce rozvodu vody
v odchovně býků na Lhotkách.
Hospodářský rok20a4 jez hlediska celkových výsledků hodno-
cenjakojeden z nejúspěšnějšich za celou dobu existence Země.
dělskéa.s. Březno.
Rostlinná ýroba pfi vysohých v.ýnosech a při započtení všech
dotačních příspěvků dopadla finančně velice dobře.
CeloročnÍ ekonomiclcýqýsledekv živočišnévýrobě byl sice o něco
nižši, než bylo dosaŽeno v rostlinné výrobě, avšak jistota
celoročně pravidelného toku finančních prostředků ztržeb za
mléko a j atečn i w iÍ ata, čini tento sektor nezastu pitelným.
Přejme Zemědělské a.s. Březno, aby sejí iv letoŠním roce dařilo a
dále pokračovala v úspěšných trendech roku 2004 .

Ze zprávy provalnou hromadu zpracova|i:
Ing.Jiří Campr,František Pažout

jatečníkrávy
mléčnátelata

469 19,87
77 56,20

89
t62

triticale
jamíječmen
jamipšenice
slunečnice 80

12
76
13

kukuřice
vojtěška
cukrovka

352
277
65

Krmných plodin k zajištění krmivové základny pro živočišnou
ýobu bylo vyprďukovánovíce neŽvpředchozím roce. Zvýšená
spotřeba objemových krmiv byla vynucena nyšovánim stavu
krav na farmě v Zidněvsi a také celoročnim zrryšováním produkce
mléka. '' :
Y Živočišné výtobě byl upýnulý hospodárřský rok úspěšný.
Dosažené ýsledky byly příznivě ovlivněnyvstupem ČR do EU, a
to předevšim vyššim a stabilnějším růstem realizačnich cenjed-
notlivých komodit. odstranění celnich bariér umožníIo také
zahájit ďektní export někteých živočišných produktů.
Stavy skotu k 3 1. 1 2. 2004 byllnásleduiící:
dojnice 381ks
telata 255ks
býci l29ks
jalovice 243ks
březijalovice 53}F
Produkce mléka byla v roce 2004 úspěšná. Celkem bylo vyprodu.
kováno 2,7 mú,litnlmlél€, cožby|nárůst o cca35% proti roku
2003.
Pniměrná dojivost byla 6 800litrů na dojnici.
V cenách mléka byl vývoj rovněž přízniqý, od lednových 7,84 Kč
za litr se cena v prosinci dostala na 8,40 Kč za litr.
Fodukce hovězího masa byla rovněŽ úspěšná. Zpracovatelům
bylo v roce 2004 celkem dodáno:

Poč.ks ohmot.vkg @cenaKč/kg

jatečníbýci '29 64 38,94
jatečníjalovice 20 543 31,77

PTACl-vo NAŠEHo BLIZ',<ÉHO oKoLÍ

Dnešní článek je věnovrán známému ptaěímu druhu, kteý býval b:ěhým a
hojným v lidslcých obydlích ajejicb okolí.
Ieta YrcÚee domóeí |Passer domesticusl, kteď je považovánza učebni.
cový příklad stalébo ptríka nmdlétajícíbo do teplých krajů.
Tento ptlák je obyvatelem kulfumí krajiny, kde žije v těsné blízkosti lid.
ských sídel. Vrabw je rozšffen po celé Ewopě, od Severního mysu v Norsku
ažpookraj pouští.
Yrabci jsou velmi spolďerrští a|mizdíi více párri pohromadě. Zvláště je to
patné v místech" kdej sou ustájena hospodrářská zvíhta.
}fufudajsou na pouthu neupravená" ale uvniť jsou peřím teple vystlaná a
upravená.



Se snůškou samičky zaěinaji poměrně brzy. Podle počasí
v první dekádě dubna. Snůška obnáší 4 až,6 vajec, ktení
zahřivají oba rodiče po dobu L2 aŽ |3 dní. Wíhnurí vrabci
jsou pak na hnízdě 14 dní a rďiče je krmí hmyzem.
Písklatum nenarůstrá prachové peří, ale rovnou jim narůstá
peřímladého ptit<a.
Vrabci mají dvě až fii snůšky v rose od dubna do srpna
Vraběí populace představovaly pro zemědělce tak vážný
problém, že si to už dnes jen stěží dokrážeme představit.
Jejich mnohasethlavá hejna přilétala v létě pďělit se s rol-
níky o výsledek jejich práce. Pro hospodďící zenědělce to
bylapohroma.
Jevrabec domácí skuteěně ohrožen?
Živoěišný druh zaěneme považovat zaobroŽený,jestliže se
prokazatelně a qýanamně sďžíjeho ěetnost.
Pokles zaěa|v sedmdesátých letech minulého století' a bě-
hem nrísledujících 20 let sejeho ěetnost sníži|a o 65%o.
Důvodem bylo postupné snižovárrí živďišné maloqýroby.
Dožívríním starší vesnické generace mizí drobné chovy
drubeže i dalších zlíŤat, Mladí lidé přeměňují původní

venkovská stavení na moderni nebo rekreační bydlení, kde
vrabci nenachrázejí vhodné podmínky k Životu.
Náhlý technicky a společenský roznoj civi|izase za,hálji|
ústup vrabce domácího takovfu 4působem, jak se nepoda.
řilo za celá staletí masov'ých vybijení.
Ale smiřme se s tím, ř ani obyčejnývrabec domácínebude
užtímcobývával.
Přesto můŽeme v posledních leteoh s potěšenÍm pozorovat
zastavení katastroÍ:álnlho úbytku vraběí populace.
Živoaschopnost daná jeho velkou přizpůsobivostí zrrrěně-
lým ávotním podmínkám dává naději, že tento živoěišný
druhnemizí.
Příbuzný druh vrabce domácího je wabec po|ní /Passer
montanus/.
Ten žije rovněž pospolitě, v mimohnízdním období se
zdržuje se stmady, zvonlcy i qýkorami. I tento druh zasluhuje
lidskouochranu.

JosefAntoš
futonice

z čnvxosTl sBoRU DoBRovoLNfCH .IIAsIČŮ Veselice
Dne 29.1 . 2005 proběhla v síle místní hospůdky Výďní

valná hromada SoH Veselice zatňas,ti 16 členů sboru a 11
hostů, kde byla zhodnocena ěinnost za up|ynulý rok 2004.
Též bylo projednráno složení ýboru SoH. Na vlastní žádost
odstoupila z funkce jednatele SDH paní Ludmila Bucková.
Na funkci jednaÍele byla navrŽena paní Martina Kade.
řábková a posléze také do této funkce jednomyslně zvolena.
Dalším bodem, a to hlavním, se stalo jednání o pořrádríní
okrskové soutěže v naší obci.

Na okrskové schůzi 22. okrsku bylo dohodnuto, žr dne
18. června 2005 proběhne okrsková hasičská soutěž na
Veselici v chatové oblasti okolo zdejšího rybnfta. Hasiěské
okrskové soutěže se zúěastrilo celkem 7 družstev ze éýř
sborů okrsku. Soutěže se nezúčastnily sbory z Ledec, Pro-
dašic, Ujkovic a Rabakova. V soutěŽi žen bojovďa družstva
ze futonic a Veselice, kde zvítězily ž-eny zs Řitonig Ženy
zVeselice skoněily druhém místě. V soutěži mužů soutěžilo
pět družstev, a zvítézi|o družstvo Veselicg na drubém místě
skoněilo družstvo Skyšic, třetí pak bylo Domousnice, ětwté
Ritonice II, páté Ritonice I. Po ukoněení okrskové hasičské
soutěže se veškeré dění přesunulo přď místní obecni úfud
kde probíhala další zábava za úěasti Dechové hudby z Li.

Zemská radioaktivita v naší oblastijezásadně ovlivněna
velhÍm ložiskem uranové rudy o velikosti někteýh jáchy-
movswch nalezišt kterétvoří podloŽÍ hachovských skal.V
minulosti bylo uvažováno o otevření dolu na těŽbu uranu v
tétooblasti.

JednÍm z produktů přírodní přeměny uranu je, mimo
protonů a deutronů, i prvek ptynné povahy radon, lr:teý
přecházívy'luhováním uranové rudy do pďzemních vod
a prostřednicMm jich do vodních toků a řek a tím i do
širokého okolÍ krajiny.

Radon chemicky prvek atomového čÍsla 8ó s radioaktiv-
ním rozpadem jádra 3,82 dne vysílá zejména záření alfa

báně.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem Veselictcým

hasičům, kteff sepodfleli na pfiplavě a organizaci hasiěské
okrskové soutěže, diíle všom sborům, které se účastnily
s.outěže. Zemědělské a.s. Březno za poseěení luk, obci
Řitonice za půjčení stolů a lavic, Dechóvé hudbě Libéň za
qýbornou zábavu a v neposlední řadě všem účastrÍkům a
návštěvníkům hasiěského odpoledne, kteří wou úěastí a
nrívštěvou pďpořili Veselské hasiče vjejich úsilí.

Dne 2.LI.2005 proběhlo na Magistnátě města Mladá
Boleslav Shromáždění starostů SoH okresu Mladrí Bole.
slav. Zde byli všichni zučasErěď seznárrreni s výsledky a
problémy OSII' novými stanovami SdruŽení hasičů Cech,
Moravy a Slezska Dne 3.6.2006 proběhne okresní soutěž,
kde má za povinnost se zúěastnit vždy vítěz okrskové
soutěže, coŽ se v lďošním roce ýká pnávě Veselsdých
hasiěů.

Do přšuko roku přeji Wem hasiěům i Í/šem občanům
hoďně zdrm'í, štěstí, túspěchů a eWnu do dagí próca

Pažout František

a gama. Látková výměna mezi vodou a horninou jevynz-
ným prvkem pro tvorbu půdy' kterou toto záření pfirozeným
způsobem proniká na powch, kde můŽe poškodit u or.
ganizmů funkční a genetickévlastnostijejich buněk.

!ýzkumný ústav Fozemních staveb provedl celorepubli.
kové zjišťování hodnot rclativni koncentrace radonu v pů.
dě' jako podklad pro srovnání jeho závadnosti, zejména
v obytných objektech. Výsledek této zkoušky byl jďno.
značný víryIgit zemského radonu v blízkém okolÍ

Veselice nďosahuje žádných odchylek od stanovených
hodnot pro zdravý ŽivotVeselic(ých obryatel.

Ing.DoškářJosef Csc.

zEM sKÁ RADIoAKTIVITA v NAŠEM KRA"II



rasediwké (Suscmfa).
rase divoké je jediným druhem prasat, ktera Žijí v divo.
!m stavu v naší vlasti. Je vyšší než prase domácÍ a má
otáhlejšÍ hlavu. Bývá rozličně zbarveno' obyčejněje však
:rnohnědé. hoto nazývají myslivci divoká prasata..
:rnou zvěří." VŽrostlí kanci bývajÍ až 1,85m dlouzÍ.
aocaspfipadáasi25cm.
lvodně obývala prasata celou Evropu, celou Asii a se.
lrnÍ AfrÍku. Dnes je již v Anglii, I rsku, Skandinávii černá
ěřvyhubena
lkoli se prasata na pnnÍ pohled zdají pomalá, jsou to
. skutďnosti zvÍřata neobyčejně čilá. Staré |<usy dokáž1za
tc ujit i několikkilometrů, někdyi desítkykilometrů.
aši lidé mají za to, fu prase je záIudný a nebezpečný tvor.
rristé mají ze setkání s divohými prasaty strach. obavy
ru celkem zbyteěné. Skutečný útok na člověka je vyjím-
'u. hase sice nemá bystý zrak, a|e člověka navětří na
dálenost až 500 kroků. Potkáme-li prase' stačí zatleskat
:eIá tlupa se dá na útěk. Jiné je ovšem, poranili lovec
íře, nebo chcďe.Ii bachyni sebratjedno zjejich pruhova.
ch selat. Pak se stane, že se divočák vrhne i na člověka. To
však stává jen velmi zřídka. \ětšinou bachyně výěhne
oti nepfiteli, chrochtá a funí. Utokpouze naanačí;Selata

JJ. s vqvuJ rrw lrg^ vvvrrsar

divo{cých "prasat. "řÍkajÍ .rnyŠlivci zbraně.

zAruÉNNAŠIcH LUKALEsÚ
Mohutně jsou vyvinuty zvláště u staýh kanců. Horní
špičáky 

"klektá|gf, se obracejí hned o čelisti whůru a bý-
vají o dost kratší než špičáky dolní, zvané 'páráky", které
jsou špičaté a ostré a skutečně slouží jako zbraně.
Rozzuřené nilte je vráží do nepřítele a trhnutím odzdola
nahoru zasahuje často smrtelné rány.
Divočakmá nejlépevyvinutýčich, sluch, hmata chuť. Zrak
má špatný. HIas divohých prasatje k nerar'eznán|od hlasu
prasat domácích. Kvičení i chrochtání je pro laika identi.
cké.
hasata divoká se páří od listopadu až do ledna. Po 16 až20
týdnech klade( porodí) bachyněv loži vystlaném mechem a
trávou thaždvanáct pruhovaných selat. Pohlavně dospí.
vají divočáci jiŽ druhým rokem, tělesně pak déle,
v pátém nebo šestém roce. Prase divoké se dďívá prů-
měrně deseti až dvanácti let v pffpadě,Že naajde kulkou
lovce.
Prase divoké je všežravec. Potravu shání kde se dá. Na
louce, poli i v lese. Živ| se drobnými hlodavci, brouky,
zdwastuje i hnízda nacbázej(eí se na zemi, umí poničit
čerstvě osetá pole, ale níčí i vzrostlou úrodu těsně před
sklizní. hotojej zemědělci nemají rádi.
Přesto tato životaschopná wfřata patřÍ neodmyslitelně
do naší přírďy a zasluhují si náš obďv a respekt.
I\,ÍYSLIVECI(AMLWA
Uši:slechy
oči=světla
Zuby' špičáky: zbraně(prase divoké)
ocas =pírko(prase divoké)' rejdovák(ptácil)
Kopýtka=spárky
cenich = ryjOrase divoké), větrnÍk(srnčí...)
KůŽe= špára(prase divoké), deka(srnčÍ...')
NohY=666t

HajnýMiloslavKggývka
ŽátaJw.--.. .

etošnÍm rocerydalo město Libáň knihu " Mdé qiry
t áňs|u", jejímžauto rem j e historik Ka rol Bílek. Kniha je
acována na vysoké úrovni a popisuje utvářenÍ Libáňska
poloviny 1 1.století až po součastnost.
.m cllemje rozšíření znalostí obplatelů vzdejším kraji a
šení úctykvlasti a kdomovu. NašeobecVeseliceleží na
;hranÍ Středočeského a Východočeského kraje,
ninulosti na rozhranÍ Kosteckého a Starohradského
tsM. Do Dolního Bousova, a|e též do Libáně je to
dná wdálenost 8 km. obyvatelé naší obce chodili v mi.
ém století do školy v Dolním Bousově a za nákupy
íinou do Libáně. Máme tďy utčttýuztab k Libáni a je.
u okolí. hoto Vás chceme po přečtenl vydané knihy
námit s jejlm stručným obsahem.( Zptacova|jej náš
risovatel pan Rudolf Dufek.}/ /Pozn.Rďakční rz'dy / / .
rc přesvědčeni, že náš Veselic{ý zpravodaj dává
munejlepšímožnost.
teriálje obsáhlý a proto ho dělíme na 2 části
ást
áňsko zahrnuje obce od Zelenské Lhoty a Hřmenína až
la&ytňany, Dětenice a Psinice. PrvnÍ doložené údaje o
*enci&cív&nboregionujsou z!2.-14.stolď. oblast
t pměraěbgy&. vmikla zde r*stečka Libáň,
nrx'' Kryffio * ďi desdcy vsí. Jak wnád #ze\r Libáň

sTRUčFÚ DňJINrY imÁŇŠxa
se historikům ngpodafilo prokázat. Tbvalo dosti dlouho,
neŽ se zde vyťvofiIa větší pansM a stabilní hranice
jednotlivých tvtzí. V roce 1340 Arnošt ze Staré( dnes
Starých Hradů)' otec prvního praŽského arcibiskupa
Arnošta z Pardubic se stal majitelem tvrze Stará. K ní
patfily í vsi Hřmenín, Vďice, Sedliště a městečko Libáň.
SousednÍmi majiteli tvruí a vsí byli: Bušek z Markvartic,
Sdeš ze Střevače aVok z Kopiďna. Na západě to byla tvrz
Veselice a Křížence, které vlastnil Jan Dmychl z Veseice
a tvrzVlčí Fole, pánů zMčího Fole. Některá menší pansM
často měnila majitele, ale přesto ovlivňovala dění v kraji.
Stejně tak se pomalu utvářela církevnÍ územní struktura.
Libáňskoz části patřilo do Boleslavského arciděkanátuaz
části do děkanátu JičÍnského. Farnosti se ustavovaly kolem
kostelů a vlivcírkve postupněvzrůstal.
Fo Husitslcých boufich, zejména v kraji Mladoboleslav-
ském a částďně í Jičínském se znrýšil počet obyvatelů
vyznání českobratrského.

V průběhu 16.stoletÍ se výrazně změnil způsob
hospodafuní. Postupně zanikďy ma|é tvrz,e a statečky
drobné šlechty a rrznikďy velké zděné tuze. V našem
regionu se zvětšilo pansM Starohradské a rzniklo menší
Dětenické. V sousďsM se zn'ětšily drŽayy Kost, Domous-
nice,VelišaKopiďno.



Největší stavbou kraje se stal Starohradský zámek
postavený roku 1573 Jiř{kem Pruskovslcým z fuuskova.
Jeho dostavba pokračova|a až do 17. stoleú. Byl zde
postaven kostel sv. Jana Křtitele' rznikly hospodářské
budovy, sýpky'' pivovaq chmelnice, 3 vinice, mlýn,
cihelna,vápenice. K zámku patřila též většina okolních
dvorů, vsÍ a mlýnů. Líbáň nad Bystřicí byla roku 1574
císařem Maxmiliánem II povýšena na město a stala se
centrem území Libáňska. Nebyla opevněna, byla to větší
vesnice s hospďářskými ssadami. Domy zde byly
dřwěné, ýstavnější byla radnice a malý kostel. Tbké
v DětenicÍch byla rodem Kříženec\ých z Ronova posta.
vena kamenná renesančnitltz, v Krce 1619 doplněna o
mohutnou věž s hodinami.

Po bitvě na Bílé hoře většina šlechty' která se podílela
na protihabsburském odboji' za to tvrdě pykala. V roce
7627by|o popraveno 27 česlcých pánů a šlechticů a řada
dalšÍch uprchla z Cech. Jejich panství byla zkonfiskována.
\Ětšinu majetku a panství v severoýchodních Če*racn
získal znameniQý voje-vůdce a ekonom Albrecht z
VaIdštejna.

Jako velitel císařskýchvojskv Čechách získal obrovské
jmění, které postupně dále zvětšoval. VJičíně si budovď
hlavní město svého FýďanBkého pansM. Pfikoupil i
pansM Starohradské a Kopidlnské. V důsledku konfis.
kace majetku rodu KříŽeneclcých z Ronova, získal
Dětenické pansM dovlastnictvÍ nejvyšší purkrabí zemský
Adam z Valdštejna. Za třicetileté vá|ky, aŽ do roku 1634
chránil Albrccht z Valdštejna celé Frýdlantské v&odsM
svými vojsky. Lidé zÁe hlt na tehdejší obtíŽnou situaci v
Cechách v poměrném klidu a míru. Všechno se zcela
změnilo poValdštejnovénvražÁěnÍ v únoru 1ó34. Císař
oz na čil Vald Štejna za zrádce a ceýj eho maj etek zkonfi sko-
val. Cást z něho pouŽil na úhradu válečných dluhů a
některá panství dal do vlastnicM svých přívrŽencům.
Kostecké a Staro.hradské pansM získali Lobkovicové.
Nastávajicí roky pfinesly lidu v celém Boleslavském a
Jičínském regionu velké utrpení a nouzi. M da konce
třicetileté války trpělo Sobotecko, Dolno.bousovsko,
Libáňsko nájezÁy bojujících vojsk. Th ve snaze získat
obŽivu přepadďa vsi, rryžadovala v!pa|né, brala obryate-
lům násilÍm dobýek, osivo a další. Docházelo k rabovánía
vypalování celych vsí nebo jejich částí.( Na Libáňsku to
bylaves KřÍžany, MÍlkovice, osada Rycttnova, 13 chalupve
vsi Bačalka a dďšÍ.) Zce|azanffiy vsi Křešice, Dětenická
Lhota, Kelnice a [opuš. Lidé se schovávďi vlesích, pole
pustla a hrozil hladomor. Konec jejich utrpenÍ ukončil aŽ
uzavřenýVestfálský mírv polovině 17. století.

Zpust|á panství od Lobkoviď odkupuje bohatá
šlechta. Kostecké panství hrabě Heřman krnin z
Chudenic, Staro-hradské a Velišské hrabě Jindfich Schlik'
Kopidlnské Zikmund z Dietrichstejna. Majitelem
Kopidlnského pansM se brzy stali Schlikové' kteří si je
směnili za wé pansM lvanovice.

Libáňsko hďně získalo fim, že rod Schliků si svá
pansM v zdejším kraji ďouhodobě udržel a tento rod na
JičÍnsku Žije dodnes. Jejich panství Kopidlno.StaréHrady
nesmělobýtděleno a muselobýtuchováno rodu.

V roce 1658 byl na císařslqý rozkazzbořen hradVeliš,
aby se nemohl stát oporou nepřátelských vojsk. Ze
stavebního materiálu byl postaven Vokšický zámek, dvůr

ve Starém Místě ajezuitslcýzámek v Milíčwsi.
Schlikové zvelebovali postupně své zdejší panství.

Uplatňoali se rovněžjako dobří diplomaté, politici a vojevůd-
ci. TVrdě ve zdejšÍm regionu prosazovali katolické náboŽenství
a napomáhďi v potlačovánÍ vÍry Ceskobratrské. Dokládá to
rovněŽ historicky doložená podpora Libáňského faráře Stelly
vjeho sporu s ob5ruateli Zelenské Lhoty azáhub azničení koste.
líkavpolesíKfižánek.

Dětenické panství si dále drŽel Adam z Vajdštejna a v roce
1'623 je rozšífil o panstvÍ Rožďalovické. Jeho následovníci dále
zvelebovali zámek Dětenice ijeho okolí.

V roce 1739 koupili od majitelů Kosteckého pansM vsi
Homí a Dolní Ro\rtňany, část Bystfice a osenic, Bačalky a
Rychnorry a pfipojílije k Dětenickému pansM.

V polovině I.8.století trpěl zdejší kraj časými průchody
vojsk v důsledku sedmileté váIlqy Rakouska s Puskem a
těžkJ'mí daňovými kontribucemi. Pomalou obnovu kraje
brzdily časté požáry. Domy a chalupy tehdy byly přwáŽně
dřevěné a proto docházrlo k poŽárům v Dětenicích a v dalších
vsích. V roce 1 óó0 byla požá rem zničena skoro celá Libáň. Další
vellqý poŽár postihl město v roce 1 78 1 a 1 800. Navíc v roce 1770
postihla Čechy velká neúroda. V celém Libáňském kraji hrozil
hladomor. Císařswm nařfue nilmby|y zřIzeny kontribuční ýpky
ve Střevači, osenicích a v Psinicích.

Jak v l7.století rypadaly zdej ší obce?
Byly mnohem menší. Libáň měla v roce 1654 jen asi 50

domů. V roce 1'790 stoupl jejich poěet na 1 50, ve Střevači na 4 1'
avÚdrnicích na 39.

v této době Katolická církev posilovala postupně wé
postavenÍ. Vevsích byly stavěny menší kostely.

V Libáni byl v roce 1753 postaven velký zděný kostel w.
Ducha. Postupně se počet obyvatelů v kraji aryšoval.
Vroce 1829 mělo město Libářl jiŽ204 domů altT|obryatelů.
V DětenicÍch bylo 89 domů a 556 obryatelů a ve vsi Bačalky
tehdy žilo 432 obpatelů. \ětŠina lidÍ pracovala v zemědělství a
robotomla na panském. Tbhdy byla výroba v pansMch na
Libáňsku soustředěna v 8 dvorech, ( ve Staých Hradech,
Milkovicích,' PsinicÍch, Kopidlně, Běcharech, Novém Dvoře,
Kamensku a Filipině.) Dále zdeexistovaly4 ovčÍny, 2 cihelny
a 2 pískovny. Hodně se sadafilo, vysušwaly se rybníky na pole
a pastviny. Postupně se rozvíjela také řemeslnická qýroba.
Ve městech a obcÍch jsouzÍaovány školy a částďně se zlepšo.
vala situace ve zdravotnictví

V roce 1850 byla zrušena robota a samospráva v zemi se
pďstatně změnila. Ve městech a obcích byla volena zastupitel-
stva a rychtáfi . Libá ňsko se stává soud ním okresem. V Libáni se
zhzuje okresní soud, berní úřad, pošta a četnická stanice.
Zača|o zpnlmyslňování v Čechách. V Kopidlně a v Libáni byl
postaven cukrovar a rozšiřují se plochy polÍ pro pěstování
cukrové fupy. Byly zřfueny cihelny v Líbáni, starých Hradech
a v osenicích. Majitel Dětenického pansM v roce 1866 zemřel
a do vlastnicM je získal řád Maltézských rytířů. od nich je
ďkoupili bratři Blochovi v roce 1903'(majitelé cukrovaru v Li-
báni). Vtéto době byla většina rolníků závislá na místnÍm trhu a
musila si pfivyděláilat sadafunÍm a řemeslem. Řada z nich jako
kovorolníci odiíŽděla ra prací do Jičína a Mladé Boleslavi.
Některé rodiny řešily Mzelnou situaci odchodem za ptacÍ do
Rakouska a Německa, nebo emígrací do Ameriky. V tomto
obdobÍ se v Čechách stav|že|eznice a silnice. V roce 1883 byla
dokončena Že|uničnítraťz Bakova do Dolního Bousova a Ko.
pidlna a odbočka do cukrovaru v Libáni. Tbn byl v roce 1 889



elektrifikován ajeho prosperita se zlepšila.
V roce 1900 mělo město Libáň 304 domů a 2024

obyvatelů, Dětenice s obcí Brodek 187 domů a 7227
obyvatelů a Bačalky 90domů a441obyvatelů.

Rozvoj kraje velmi naru šila 1. wětová válka. \ětšina
občanů to přijala s nadšením a očekáváním vellcých
změn. K ňim však dochazelo práceschopných mužů byla
na frontách. obyvatelstvo čt5ři roky strádalo a hospodář-
sM v zemi bylo rozvráceno. V roce 1918 bylo Německo a
Rakousko-Uhersko ve válce poraŽeno a vznikla samo-
statná ČsR. wtsina jen pomalu. Venkovské obce se
postupně modernizovaly. Příb1nrala zděná stavení, nové
školní budovy', pokračovala stavba silnic a elektrifikace.
Samosprávná funkce Libáňského okresu zanikla v roce
1.928, kdy byla slouěena s politickou správou okresu Jičín.
Zdeby|y vybudovány nové okresní budovy, nové střední
školy, zdravotnická zatlzení a vznikaly průmyslové
podniky.\čtšina lidí nacházela nadále obŽivu v zeměděl.
sM. Pracovďa na sr4ých drobných usedlostech, qpomá-
hala na polích bohatších sedláků nebo si pfivyděláv.ala
prací na velkostatcÍch. Největším zemědělslcým podnikem
v kraji zůstal nadále velkostatek Kopidlno . Staré Hrady'
náleŽející Henrietě Thurn.Taxisové. Byla -x63[fu5ry5pa
první pozemková pforma. Gást zemědě'Iců zfukala do
vlastnicM peqeruš|r tffiWe-půdp.Ť{qÍvětším*
pp$pnyslovým púsfianz&statLitráňský cnktova r.." -Y toce lTŽt je zůé.zŤ[rcna droŽďárna a tikovar. Y roce
1927 odkoupil od Blocků Dětenicky velkostatek ing.

EmanuelŘehák.
V Libáni se začala rychle rozvíjet soustruŽnická ýoba

v podniku Spilba. Jeho majítelVilém Pisk postupně zvyšuje
exportdo zahraničÍ.V roce 1925 město dokončilovýstavbu
vodovodu. Zlepšila se silničnÍ sÍť a v roce 1930 byla dokon-
čena elektrif ikace většiny obcí.

2. wětová válka a obsazenÍ naší země nacisticlcým
Německem ocbromilo život občanů a ekonomiku státu i
našeho kraje. Řada lidí byla v době okupace odvlečena do
konrerrtračních tábon1 a tisícejich zatrynuly. Značný počet
rnlaóých lidÍ byl nasazen na nucené práce. Mnozí občané se
zapojili do odbojové činnosti a v roce 1945 do odbojů proti
okupantům. Něktefi za našeosvobození poloŽili své Životy.
osvobození naší ČSR z nacistické okupace pfivítali
obyvatelé s velkým nadšením. Hlavní úsilí státních organů
bylo srrĚrováno do obnovy státnÍch institucí a obnovy
rozvráené ekonorniky. To.to 60..leté oMobí nebudu v
tomto článku popisovat. Všichni je dobře znáte a máte z
něhoosobnÍprožitky.

V tomto článku jsem nepopsal období pravěku
Libáňska(Jeho kvěŮenu, žNočiďry, přírodrrÍ památky a
náluy z pravěkéhÓ osíďení.) To všechno a řadu dďšich
zajímavostísičtenářímohou.mlÉzts|n:iz'eJtaIédějw
ribfry:' krdolfDufek

z ČINNoSTI svAzu PRo oBČANsKÉ zÁLnŽmosrt
\rrHoDNocENÍ IffÍzU o zNAI,osTEcH oBcE
JelikoŽ nám přišla pouze jedna odpověd'' kterou nám zaslal Veselicky rodák pan Václav Jansa z Bulovky u Fýdlantu
vČechách, nemůžemetentokvfuhodnotit. knu Jansoviděkuj eme,žesezajímáoděnívrodnévesničcealMzvypracoval.
M rzí ná s, že o historii obce nep roj wilo zájem více občanů.

STďTI sTI I(A DoMŮ A oBwÁrEL
obecVeselice má 65 popisných čísel.
34domů
6domů
20domů

- obyďených
. neobydlených
- pouŽívánokrekreaci

2domyrozestavěné
]. 1. chatv chatové oblasti
Ve Veslici byd|í 102 občanů
89občanů - trvalébydliště
11'občanů - z'debyd|l,alenemajíhlášenétrvalébydliště
l.4občanů - mánahlášenotrvalébyďiště,alenebydlízde
2občané -zdemajípřechodnébydliště

4domy - zrušeny
lbudova - obecníúřad
1 zahradnÍ domek vyrŽíva ný k rekreaci

PŘEDsTAvENÍ NovfcH sPoLuogČaxŮ
Důmč.p.4
Paní Rychlovská Petra - přistěhovala se zTlutnova
Pan Hofman Martin - přistěhovď se z Brzice
Paní Bravencová Jana s dcerou LuciÍ. přistěhovaý se z BruntáIu
Pan Bravenec Josef s manŽelkou lvanou a dětrni Jaroslavem a Krist'ýnou - pfistěhovali se z Katusic
Dům č.p.17
Pan Kašpar J iÍi - poc|táz| z fuatry
Paní Kašparová Eliška se synem Markem. p,ház|r'e Seredi
Pan Šulc Marcel s pfftelkyní Janou Majerovou, pánpoc|tázíz Děčína, paní z obrub
Důmč.p.50
Paní Miillerová Monika se synem Christianem, kteří se přistěhovali zkahy
Důmč.p.63
ZdebydlíTomanovi.

Všem novým občanům přejeme, aby se jim v obci líbi]o a cítili se zde dobře.
Uvítáme, kdý se zapoií do veřejného dění, aby se naše vesnička rozvíjela k radosti nás všech, kteří v obci bydlí i těm
ktefi ji jen navštěvují, abychom ji měli vždy upravenou a kvetoucí.



sPoz navštívil a poblahopřál těmto občanům:
Rýdlová Marie
Kodrik Josef
Cidlina kvel
Runčíková Hana
PaŽout Miroslav

88let
83let
82let
70let
50let

Blahopřejeme t Do dalších let hodně zdraví, štěstí' spokojenosti
oÚ a SPoZ Bulířová Jarmila, FaŽoutová \ěra, Šafránková Marcela

vÁNoČNÍ rnnplÍ
Jmelí patřívedle stromečku také kvánocům.

Této věčně ze|ené rostliny si povšimli jiŽ naši předkové.
Připadalajim tajemná, vŽdyvysoko v korunách stromů ajejí
plody, bítébobule, se podobají perlám a dozrávají v prosinci.
A protože bylo tajemné, mělo mÍt i kouzelné účinky. \ěřilo se
tedy,že chránÍ před ohněm a závěšovalo se do domů, aby
bránilo přístupu čarodějnicím az|ýmduchům, věřilo se, Že
přináší štěstÍ stejnějako podkova nebo čtyřlístek.
Podle Keltů zajišfuje plodnost, proto se pod nÍm dodnes
líbáme. Naúc přináší do domu štěstí, odvabu a lásku.
Ve středověku se používalo jako qýznamná léčivá nrsflina

a moderní věda léčivé účinky potwdila. Jmelí obsahuje látky

snižující krevní tlak a podporujÍcí rozšiřování cév' proto se
z něj získávají tyto látky kýrobě léčiv proti arterioskleroze.

ojmelí také existuje mnoho legend. Podlejedné bylojmeli
kdysi stromemz jehoŽ kmene byl zhotoven kŤiŽ,na kterém
zemřel Kristus. Strom hanbou seschl, aby se přeměnil v rost-
linu, která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ni projdou.
Jmelí pý nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv
tomu, kdosijej koupí sám.
VánočnÍ jmelí roste na listnaých stromecb, jejichž lisý na
wdzim opadávajÍ a jeho použitijako dekorační vánoční
rostliny se do Ewopy rozšlfilo z Anglie' Tento zryk se u nás
dodržuje dodnes a lidé střÍbrné,z|até či zelené snítky jmelí
připevňujík lustru, nebo dávaj|dováziček na stůl.

Staročeské vánoce

sPoLEČENsKÁ KRoNIKA (rok 2005)
Žfuotníjubilea:
85lat
28.12. RůŽena &chovská
70let
8.10. Hana Runčíková

55 IEt
12. 7. Jana Pažoutová
28, 7. Jarmila Bulířová
S0lct
20.1'0. Miros|avPažout

35.lÍt
73.7. Joses Bravenec
30let
10.7. Jana PaŽoutová
l0lct
28.9. MichalKříŽ
S let
4.9. MarekKašpar
11.9. EliškaŠafránková

Výročí
50 let společného životadne 23. listopadu Jana a Pavel Cidlinovi, Veselice40
40 let společného života dne 16.ffjna Ludmila a František Buckovi, Veselice 38
35 let spolďného Života dne l2.prosince Hana a Josef Rýdtovi, Veselice 28
20llď společného ŽÍvota dne 19.řijna Jana a Pavel Cidlinovi, Veselice 61

Poděkování
Srdečně děkuji za milé blahopřání a dárek k m,ým naruzeninám obecnímu zasfupitelstvu,
panu starostovi a zástupcům sPoz.

Šafránková Marcela

lng.DoškářJosef Csc.

Redakční ra daZpravodaje obceVeselice přeje všem spoluobčanům
rodákůma přátelům naší obce avšemčtenářůmčasopisu :
Příjemnéprožitívánočních svátků a do roku 2006 hodnězdraví,štěstí,spokojenosti a radosti.

Na Veslický zpravod aj pff spěli :
E Chromoustcý M. Že|uná, J. Spárová, M. Marešová, Šoltysovi(chata), M. Matějková, Karbanovi, P. Křižová, Dufkovi, Červovi, M.
Tomsová, J. Pažout, L. Brezániová, P Jírcvec, J. Koliáš, M' Tbuchmanová, P. Drahorád, Drahotádovi, ing. M. Ha|ama, Jansovi, J. kžout,
J. Jírovec,V Brodský,J. Brodská, P Brodský, Z. Šo|cová, Bulířoví, ing. J. Campr, J. Campr.
Redakční rad aZpnvodajetouto cestouvšem pfi spívajícím upřímně děhrje! ! !
Zpr av odajVeseli ce rryd ává M ístní zastu p itel stvo obce:
RedakčnÍ rada ve sloŽeni:
Předseda Ing.Jiří Campr
Clenové:
Ing. DoškářCsc, M.kžout, EkŽout, ENavrátil,J.Bulířová, Z.oudrnická, M.Šafránková,J. Šoltys
Dopisovatel R.Dufek
Zpravodajvyc|tázi dvakrát ročně a je do-dáván zdarma. Za obšah článků odpovídají autoři.Prosíme o zasílání pfipadných návrhů,
příspěvkůapfipomíneknaadresu:PaníM.Šafránková,Veseliceč.p.8, PSČ.zsagaDahíbousov.


