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SLOVO STAROSTYOBCE

Váženíspoluobčané'
milíčtenářlnašehoZpravodaje.
Je to neuvěřitelné,ale uŽ nám vychází 25. vy'dání
Veselickéhozpravodajea s ním se pfiblíŽili konec roku
2005.
jsem se zmiňovalo možné
V minulémčísle
spolupráci
tlakovékanalizacev našich
s obci Domousniceve rn.ýstavbě
sebohuŽeldosslokzá.
obouobcích.Fo několikajednáních
dotacíz ministerstev
věrům,žepro nedostatekfinančnÍch
obec
se stavba kanalizacev našÍobcí neuskuteční.
Domousnice zas|a|aobci Veselice smlouvu o smlouvě
budoucína vznik věcnéhobřemenea souhlasse stavtou
vodovodu, která se dotkne pozemku parc.č.549/2d|e
KM\iKÚ Veselice,kteráje majďkem obceVeselicejedná se
souhlaspotřebujík Žáo polnícestu,,Na Černavě...Tbnto
dostioúzemním
rozhodnutí.
od začátkuzáff došloke změnědopravníobslužnosti.
Skončilafirma Mědoma a na jejímístose dostaloČseo
Semily.lízdn1řádzůstaltéměřnezměněn.Změnil se, ale
autobus,kteý je většía pohodlnější,cožje jenom ku
spokojenosti
cestujících.

Dále došloke změně autobusového
spojeníz DolnÍh.
Bousovav polednímčase,kdy autobuszajiždidfive do obc
Rabakova potom zpět na Veselici.Thktoto bude v prvnín
pololďí školnÍho
roku a v druhémpololetíŮobude naopak
dřívenaVeselicia potomnaRabakov'
MinulejsemVás seznámils výsledkemkontrolyhospoda
řeníobcezarok2004.
V dnešnímčlsleVás paníMarcela Šafránkováseznám
prostřďky v prvníchdesíl
s hospodafuníma s finančnÍmi
lďošnÍhoroku.
měsících
Závěrem děkuji Vám, občanúm
za udrŽovánipořádkr
kolem s4ých domů.Děkuji všem dopisovatelůmnašehr
Zpravodaje,kteřípřispívajÍ
w}ímičlánkyk bohatostinašicl
vydánl.Fosílejtei Vy.ostatnÍčtenářiwéčIánky'třeba i kri
tické,aťjsoudalšívydáníbohatšÍ.
Děkuji celéredakční
radězasnahu,kterouvynakládápn
kaŽdéěístoZp ravodaje.
W m Vómp řqii p ř(i efl,,,ěptvžitéVó'ruce
a doNwéIutokl 21XMlwdněpmé|wnrt|r+
štěsfraspokojmostL
PaŽoutMiroslav
Starosta
obceVeselice

LwĚx Ínoz+oČTu.obc€v€sďiee k 31.; 1o;.
S.TA#;P
losS

MEZINÁRoDNÍDEN sTUDENswA
Při studentské
demonstraciprotizvůIiutlačovatelů
našeho
porobeného
národa,u příIeŽitostipohřbu studentaJana
opletala, dne17.listopadu1939'v doběnacisýzfizeném
ProtektorátuČechya Morava,napadlanacistiókápolicie
pochodujících1 200 studentů,včetněřady vysoko.
školskýchprofesorů
a ihnedzastřelila9 studentů.
Pochod
byl rozprášena tentyžvečervtrhlo gestapo na koleje
českých
vysolcýchškol,řadu studentůpozatýkaloa odvezlo

do koncentračních
táborů.
Všechny
v$36trt?6íyN$'Í$

uzavřeny.
Po skončenÍ
2. wěŮovévalky byl protestčeskýchstudentr)
zaÍar,en
mezi světověvyznamnéudálosti a 17.listopadbý
vyhlášenMezinárodnímdnemstudenstvaaje slavenv ce.
lémdemokratickém
světě.
Ing.DoškářJosef
Csc.

Z CINNOSTI ZIiMIIDELSKE a. s.. BREZNO v roce 2004
Řaana vahá hromada společnosti,konaná dne 25.5.2005, jatečníkrávy
89
469
19,87
udělalatečkuzapoměrněúspěšným
hospodařením
v roce2a04.
mléčnátelata t62
77
56,20
Hospodafuní
skonči|o
ziskemvevýši8,9mil.Kč.
prodejnicenytétokomodityse proti minulémuroku
Průměrné
za tlmto příznivým výsledkem se s@á mnobo kvalitní a 2003 zvýšilycca o 10vo,což mělo pozitivni vliv na celkový
práce všech zaměstnancůtohoto zemědělského hospodářskývýsledek.
užitečné
podniku.
Chovorasat
Rostlinnávýrcba
Stavyprasatk 3L,72,2004by|ynásledující:
Klimatické podmínkypro rostlinnou t'robu byly po celé qýkrmprasat
742ks
vegetačniobdobÍpřeváŽně příznivé,coŽ spolu s intezitifikací selatavpředvýkrmu
178ks
vyroby přineslo poměrně vysokévýnosy, nejvyšší
od vzniku selata
509ks
společnosti.
aukčníprasnice
236ks
V rostlinnérrýrobě
bylyvminulémrocepěstoványt5rtoplodiny: kanci
1.ks
Plodina
osevvha
prům'v.ýnosvq/haprasnice
120ks
ozimápšenice
6u
58,42 prasničkychovné
43ks
ozimýječmen
101
70,22 Za celýrok2D4 byloprodáno2 617ksjatečnich
prasat
ozimářepka
299
35,87 o průměrné
hmotnosti113,3kg
triticale
12
64,21 a průměrné
reďi nační
ceně32,44Kč/kg
jamíječmen
76
54,90 Pozitivníby|o,žeoprotiminu|émuroku se průměrnárealizační
jamipšenice
13
24,02 cenazvýšilao cca2Kč/kg.
slunečnice
80
21,00 Dále bylo prodáno223 ks jatečních
prasnico průměrné
hmotkukuřice
352
320,00 nosti201kga průměrnérea|izačni
ceně26,85Kč/kg.
vojtěška
277
82,00 Rovněžbyloprodáno'37Sks plemeirnýchprasničeko průměrné
cukrovka
65
630,00 hmotnosti122kgá průměrné
realizační
ceně51,13 Kč/kg.
Krmnýchplodin k zajištění
krmivovézákladnypro živočišnou V odchovuselatnebylodosaženo
příznivýchvýsledků.
Na farmě
roce.Zvýšená Skašovbylo odchovánoprůměmě17,57ks a na farměVesetice
ýobu bylovyprďukovánovíceneŽvpředchozím
spotřebaobjemovýchkrmiv byla vynucenanyšovánim stavu průměrně16,48ks selatna 1prasnici.
kravnafarměv Zidněvsia takéceloročnim
produkce Z důvodud|ouhodoběšpatnýchekonomichýchrnýsledků
zrryšováním
byl
mléka. ''
koncemroku2a04zcelaut|umen
:
chovprasnicnafarměVeselice..
Y Živočišné
výtobě byl upýnulý hospodárřskýrok úspěšný. V investičtí.činnostibylo polrračovánov nutnéobnově a
Dosažené
ČRdo EU, a modernizacistrojového
parkua.ostatního
ýsledky bylypříznivěovlivněnyvstupem
v'-Írobního
zařízení.
to předevšimvyššima stabilnějším
růstemrealizačnichcenjed- Jednalosezejménao:
notlivýchkomodit. odstraněnícelnich bariérumožníIo
také Nákup sklízecímlátičkyClaas,nákup sběracího
vozu Pótinger,
zahájitďektníexportněkteých živočišných
produktů.
nákup shrnovačePtitinger,nákup válcovéhomačkače
Romil,
Stavyskotuk 31.12.2004byllnásleduiící:
rozdělení silážníhoŽlabu na farmě Žídněves,vybudování
dojnice
pastevního
381ks
areáIuna furměLhotkya rekonstrukcerozvoduvody
telata
255ks
v odchovněbýkůna Lhotkách.
l29ks
býci
Hospodářskýrok20a4 jez hlediskacelkovýchvýsledků
hodnojalovice
243ks
cenjakojedenz nejúspěšnějšich
za celoudobuexistenceZemě.
březijalovice
53}F
dělskéa.s.
Březno.
Produkcemlékabylav roce2004úspěšná.
Celkembylovyprodu. Rostlinná ýroba pfi vysohýchv.ýnosech
a při započtení
všech
kováno2,7 mú,litnlmlél€, cožby|nárůst
o cca35%proti roku dotačních
příspěvků
dopadlafinančně
velicedobře.
2003.
CeloročnÍ
ekonomiclcýqýsledekv
živočišnévýrobě
byl siceo něco
Pniměrnádojivostbyla6 800litrůnadojnici.
nižši,než bylo dosaŽenov rostlinnévýrobě, avšakjistota
V cenáchmlékabyl vývojrovněžpřízniqý,od lednových7,84Kč celoročněpravidelného
prostředkůztržebza
toku finančních
zalitr secenav prosincidostalana8,40Kčzalitr.
mlékoaj atečn
i w iÍata,činitentosektornezastupitelným.
Zpracovatelům PřejmeZemědělské
a.s.Březno,abysejíiv letoŠním
rocedařiloa
Fodukce hovězíhomasabyla rovněŽúspěšná.
bylov roce2004celkemdodáno:
dálepokračovala
v úspěšných
trendechroku2004.
Poč.ks
ohmot.vkg
@cenaKč/kg
Ze zprávyprovalnouhromaduzpracova|i:
jatečníbýci
Ing.Jiří
'29
64
Campr,František
Pažout
38,94
jatečníjalovice 20
543
31,77

PTACl-vo NAŠEHoBLIZ',<ÉHO
oKoLÍ
Dnešníčlánekje věnovránznámémuptaěímudruhu,kteý býval b:ěhým a
hojnýmv lidslcýchobydlíchajejicb okolí.
Ieta YrcÚee domóeí|Passer domesticusl,kteď je považovánzaučebni.
cový příkladstaléboptríkanmdlétajícíbo
do teplýchkrajů.
Tento ptlákje obyvatelemkulfumí krajiny, kde žijev těsnéblízkosti lid.
skýchsídel.Vrabw je rozšffenpo celéEwopě, od Severníhomysuv Norsku
ažpookrajpouští.
Yrabci jsou velmi spolďerrštía|mizdíi vícepárri pohromadě.Zvláštěje to
patnév místech"kdej souustájenahospodrářská
zvíhta.
}fufudajsouna pouthu neupravená"ale uvniťjsou peřímteplevystlaná a
upravená.

samičkyzaěinaji poměrně brzy. Podle počasí
Se snůškou
v prvnídekádědubna.Snůškaobnáší4 až,6vajec, ktení
zahřivajíobarodičepo dobu L2 aŽ |3 dní.Wíhnurí vrabci
jsou pak na hnízdě 14 dní a rďiče je krmí hmyzem.
prachovépeří,ale rovnoujim narůstá
Písklatumnenarůstrá
ptit<a.
peřímladého
v rose od dubnado srpna
Vrabci majídvě ažfii snůšky
Vraběí populace představovalypro zemědělce tak vážný
představit.
problém,že si to už dnesjen stěžídokrážeme
hejnapřilétalav létěpďělit se s rolJejichmnohasethlavá
níkyo výsledekjejich práce.Pro hospodďícízenědělce to
bylapohroma.
Jevrabecdomácískuteěněohrožen?
ŽivoěišnýdruhzaěnemepovažovatzaobroŽený,jestližese
prokazatelněaqýanamněsďžíjehoěetnost.
Pokles zaěa|v sedmdesátýchletechminuléhostoletí'a běo 65%o.
hemnrísledujících
20 letsejehoěetnostsníži|a
Důvodembylo postupnésnižovárríživďišnémaloqýroby.
Dožívríním
staršívesnickégenerace mizí drobnéchovy
drubežei dalšíchzlíŤat,Mladí lidé přeměňujípůvodní

bydlení,kde
venkovská stavenína moderni neborekreační
vrabci nenachrázejí
vhodnépodmínkyk Životu.
Náhlý technicky a společenskýroznoj civi|izase za,hálji|
jak se nepoda.
ústupvrabce domácíhotakovfu 4působem,
řilo za celá staletímasov'ýchvybijení.
Ale smiřme se s tím,ř ani obyčejnývrabecdomácínebude
užtímcobývával.
pozorovat
Přesto můŽemev posledníchleteohs potěšenÍm
zastaveníkatastroÍ:álnlho
úbytkuvraběípopulace.
Živoaschopnost danájeho velkou přizpůsobivostízrrrěnělým ávotním podmínkámdává naději, žetento živoěišný
druhnemizí.
Příbuzný druh vrabce domácíhoje wabec po|ní/Passer
montanus/.
Ten žije rovněž pospolitě,v mimohnízdnímobdobíse
zdržujesestmady,zvonlcyi qýkorami.I tentodruhzasluhuje
lidskouochranu.
JosefAntoš

futonice

z čnvxosTl sBoRU DoBRovoLNfCH .IIAsIČŮVeselice
Výďní
hospůdky
báně.
Dne 29.1. 2005proběhlav sílemístní
sborua 11
Závěrem bych chtěl poděkovat všem Veselictcým
valná hromadaSoH Veselicezatňas,ti16 členů
kteff sepodfleli na pfiplavě a organizacihasiěské
hostů,kde byla zhodnocenaěinnostza up|ynulýrok 2004. hasičům,
vlastní
žádost
složení
SoH.
Na
okrskové
Téžbylo projednráno
soutěže,diíle všomsborům,kterése účastnily
ýboru
odstoupilaz funkcejednateleSDH paníLudmila Bucková. s.outěže.Zemědělskéa.s. Březno za poseěeníluk, obci
stolůa lavic, Dechóvéhudbě Libéňza
Na funkci jednaÍelebyla navrŽenapaní Martina Kade. Řitonice za půjčení
řábková a poslézetakédo tétofunkcejednomyslnězvolena. qýbornou zábavu a v neposlednířadě všemúčastrÍkům
a
Dalšímbodem,a to hlavním,se stalo jednání o pořrádríní návštěvníkům
hasiěskéhoodpoledne,kteří wou úěastía
pďpořili Veselskéhasičevjejich úsilí.
okrskovésoutěže
v našíobci.
nrívštěvou
Na okrskovéschůzi22. okrsku bylo dohodnuto,žr dne
Dne 2.LI.2005 proběhlo na Magistnátě města Mladá
18. června2005 proběhneokrsková hasičskásoutěžna Boleslav ShromážděnístarostůSoH okresu MladríBole.
Veselici v chatovéoblastiokolo zdejšíhorybnfta. Hasiěské slav. Zde byli všichni zučasErěďseznárrrenis výsledky a
okrskovésoutěžese zúěastrilocelkem 7 družstevze éýř problémyOSII' novými stanovamiSdruŽeníhasičů
Cech,
sborůokrsku. Soutěžese nezúčastnily
sbory z Ledec, Pro- Moravy a Slezska Dne 3.6.2006proběhneokresní soutěž,
dašic,Ujkovic a Rabakova.V soutěŽiženbojovďa družstva kde má za povinnost se zúěastnitvždy vítěz okrskové
ze futonic a Veselice, kde zvítězily ž-eny
zs Řitonig Ženy soutěže,coŽ se v lďošním roce ýká pnávě Veselsdých
zVeselice skoněily druhémmístě.V soutěžimužůsoutěžilo hasiěů.
pět družstev,
družstvoVeselicg na drubémmístě
a zvítézi|o
skoněilodružstvoSkyšic,třetípak bylo Domousnice,ětwté
Do přšuko roku přeji Wem hasiěůmi Í/šem
občanům
Ritonice II, pátéRitonice I. Po ukoněeníokrskovéhasičské hoďnězdrm'í,štěstí,túspěchů
a eWnudo dagípróca
soutěžeseveškeré
děnípřesunulopřď místníobecni úfud
probíhala
kde
dalšízábavaza úěastiDechovéhudbyz Li.
PažoutFrantišek

zEM sKÁ RADIoAKTIVITA v NAŠEMKRA"II
oblastijezásadněovlivněna
Zemskáradioaktivitav naší
velhÍmložiskemuranovérudy o velikosti někteýh jáchypodloŽÍ
movswchnalezištkterétvoří
hachovskýchskal.V
minulostibylo uvažováno
o otevřenídolu na těŽbuuranuv
tétooblasti.
JednÍmz produktůpřírodnípřeměnyuranuje, mimo
protonůa deutronů,i prvek ptynnépovahy radon, lr:teý
přecházívy'luhováním
uranovérudy do pďzemních vod
a prostřednicMmjich do vodníchtokůa řek a tím i do
širokého
okolÍkrajiny.
Radonchemickyprvekatomového
čÍsla
8ó s radioaktivním rozpademjádra 3,82 dne vysílázejménazářeníalfa

a gama.Látková výměnamezivodoua horninoujevynznýmprvkempro tvorbupůdy'kteroutotozářenípfirozeným
způsobemproniká na powch, kde můŽepoškoditu or.
ganizmůfunkční
buněk.
agenetickévlastnostijejich
!ýzkumný ústavFozemníchstavebprovedlcelorepubli.
kovézjišťování
hodnot rclativni koncentraceradonuv pů.
dě' jako podklad pro srovnáníjeho závadnosti,zejména
v obytných objektech.Výsledek tétozkouškybyl jďno.
značnývíryIgit
zemskéhoradonuv blízkém
okolÍ
Veselice nďosahuje žádnýchodchylekod stanovených
hodnotprozdravýŽivotVeselic(ýchobryatel.
Ing.DoškářJosef
Csc.

zAruÉNNAŠIcHLUKALEsÚ

rasediwké(Suscmfa).
rasedivokéje jediným druhem prasat,ktera Žijív divo.
!m stavuv našívlasti.Je vyšší
nežprase domácÍa má
zbarveno'obyčejněje
však
otáhlejšÍ
hlavu.Bývározličně
:rnohnědé.hoto nazývajímyslivci divoká prasata..
:rnou zvěří." VŽrostlíkanci bývajÍaž 1,85m dlouzÍ.
aocaspfipadáasi25cm.
lvodně obývalaprasatacelou Evropu, celouAsii a se.
lrnÍAfrÍku.Dnesje jižv Anglii, Irsku,Skandináviičerná
ěřvyhubena
lkoli se prasatana pnnÍ pohledzdajípomalá,jsou to
.skutďnosti zvÍřataneobyčejně
čilá.Staré|<usydokáž1za
tcujiti několikkilometrů,
někdyidesítkykilometrů.
ašilidémajíza to, fu praseje záIudnýa nebezpečný
tvor.
rristémajíze setkánís divohýmiprasatystrach.obavy
ru celkem zbyteěné.
Skutečnýútokna člověkaje vyjím'u. hase sice nemá bystý zrak, a|ečlověkanavětřína
dálenostaž500 kroků.Potkáme-liprase' stačí
zatleskat
:eIátlupa se dá na útěk.Jinéje ovšem,poranili lovec
íře,nebochcďe.Iibachynisebratjednozjejichpruhova.
To
ch selat.Paksestane,žesedivočákvrhnei načlověka.
všakstávájen velmi zřídka.\ětšinoubachyněvýěhne
otinepfiteli,chrochtáa funí.Utokpouzenaanačí;Selata
s vqvuJ

rrw lrg^

Mohutně jsou vyvinuty zvláštěu staýh kanců.Horní
špičáky
se obracejíhned o čelistiwhůrua bý"klektá|gf,
vajío dost
kratšínežšpičáky
dolní,zvané'páráky", které
jsou špičaté
a ostré a skutečněsloužíjako zbraně.
Rozzuřenénilte je vrážído nepřítelea trhnutímodzdola
nahoruzasahuječastosmrtelné
rány.
Divočakmánejlépevyvinutýčich,
sluch,hmatachuť.Zrak
má špatný.HIasdivohýchprasatjek nerar'eznán|odhlasu
prasatdomácích.Kvičeníi chrochtáníje pro laika identi.
cké.
hasata divokásepáříod listopaduaždo ledna.Po 16až20
týdnechklade(porodí)bachyněvloživystlaném
mechema
trávou thaždvanáctpruhovanýchselat.Pohlavnědospí.
vají divočácijiŽ druhým rokem, tělesně pak déle,
v pátémnebo šestémroce. Prase divokése dďívá průměrnědesetiaždvanáctilet v pffpadě,Ženaajde kulkou
lovce.
Prase divokéje všežravec.
Potravusháníkde se dá. Na
louce, poli i v lese. Živ| se drobnýmihlodavci,brouky,
zdwastuje i hnízda nacbázej(eíse na zemi, umí poničit
čerstvěosetá pole, ale níčíi vzrostlou úrodutěsně před
sklizní.hotojej zemědělcinemajírádi.
Přesto tato životaschopnáwfřata patřÍ neodmyslitelně
přírďy azasluhujísi nášobďv a respekt.
donaší
I\,ÍYSLIVECI(AMLWA
Uši:slechy
oči=světla
Zuby' špičáky:zbraně(prasedivoké)
ocas =pírko(prase
divoké)'rejdovák(ptácil)
Kopýtka=spárky
cenich=ryjOrasedivoké),
větrnÍk(srnčí...)
KůŽe=špára(prase
divoké),
deka(srnčÍ...')
NohY=666t
HajnýMiloslavKggývka

.
ŽátaJw.--..

vvvrrsar

.rnyŠlivcizbraně.
divo{cých"prasat."řÍkajÍ
JJ.

sTRUčFÚ DňJINrYimÁŇŠxa

etošnÍm
rocerydalo městoLibáň knihu " Mdé qiry
táňs|u", jejímžauto
remj e historik Ka rol Bílek.Knihaje
acovánanavysokéúrovnia popisujeutvářenÍLibáňska
poloviny11.století
ažposoučastnost.
.mcllemjerozšíření
znalostíobplatelůvzdejšímkrajia
na
šeníúctykvlastia kdomovu.NašeobecVeseliceleží
;hranÍStředočeskéhoa Východočeskéhokraje,
ninulosti na rozhranÍKosteckéhoa Starohradského
tsM. Do Dolního Bousova,a|e téždo Libáně je to
dná wdálenost 8 km. obyvatelénašíobcechodili v mi.
émstoletído školyv Dolním Bousově a za nákupy
íinoudo Libáně.Máme tďy utčttýuztab
k Libáni aje.
po
přečtenl
vydanéknihy
u okolí. hoto Vás chceme
námit s jejlm stručnýmobsahem.(Zptacova|jej náš
risovatelpan Rudolf Dufek.}//Pozn.Rďakční rz'dy// .
rc přesvědčeni,že náš Veselic{ý zpravodaj dává
munejlepšímožnost.
teriáljeobsáhlýa protoho dělímena2 části
ást
áňskozahrnujeobceod ZelenskéLhoty a Hřmenínaaž
la&ytňany,Dětenicea Psinice. PrvnÍdoložené
údajeo
*enci&cív&nboregionujsouz!2.-14.stolď. oblast
vmikla zde r*stečkaLibáň,
t pměraěbgy&.
nrx'' Kryffio * ďi desdcy vsí.Jak wnád #ze\r Libáň

se historikůmngpodafiloprokázat.Tbvalodosti dlouho,
neŽ se zde vyťvofiIavětšípansM a stabilní hranice
jednotlivýchtvtzí.V roce 1340 Arnošt ze Staré(dnes
Starých Hradů)' otec prvního praŽskéhoarcibiskupa
Arnoštaz Pardubic se stal majitelemtvrze Stará. K ní
patfily ívsi Hřmenín,Vďice, Sedlištěa městečko
Libáň.
SousednÍmimajitelitvruía vsíbyli: Bušekz Markvartic,
Sdešze StřevačeaVok z Kopiďna. Na západěto byla tvrz
Veselicea Křížence,kterévlastnil Jan Dmychl z Veseice
pansM
a tvrzVlčíFole,pánůzMčíhoFole.Některámenší
přesto
častoměnilamajitele,ale
ovlivňovaladěnív kraji.
Stejnětak se pomaluutvářelacírkevnÍ
územní
struktura.
Libáňskoz částipatřilodo Boleslavského
arciděkanátuaz
částidoděkanátuJičÍnského.
Farnostiseustavovalykolem
kostelůavlivcírkvepostupněvzrůstal.
Fo Husitslcýchboufich, zejménav kraji Mladoboleslavskéma částďně í Jičínském
se znrýšilpočetobyvatelů
vyznáníčeskobratrského.
V průběhu16.stoletÍse výraznězměnil způsob
hospodafuní.Postupně zanikďy ma|étvrz,ea statečky
drobnéšlechtya rrznikďy velkézděnétuze. V našem
regionuse zvětšilopansM Starohradské
a rzniklo menší
Dětenické.V sousďsM se zn'ětšilydrŽayyKost, Domousnice,VelišaKopiďno.

Největšístavbou kraje se stal Starohradský zámek
postavenýroku 1573 Jiř{kem Pruskovslcýmz fuuskova.
Jeho dostavba pokračova|aaž do 17. stoleú.Byl zde
postaven kostel sv. Jana Křtitele' rznikly hospodářské
budovy, sýpky'' pivovaq chmelnice, 3 vinice, mlýn,
K zámku patřila téžvětšinaokolních
cihelna,vápenice.
dvorů,vsÍa mlýnů.Líbáň nad Bystřicíbyla roku 1574
císařemMaxmiliánem II povýšenana město a stala se
centremúzemíLibáňska. Nebyla opevněna,byla to větší
vesnice s hospďářskými ssadami. Domy zde byly
dřwěné,ýstavnějšíbyla radnice a malý kostel. Tbké
v DětenicÍchbyla rodem Kříženec\ýchz Ronova posta.
vena kamennárenesančnitltz,v Krce 1619 doplněnao
mohutnouvěžs hodinami.
Po bitvě na Bíléhoře většinašlechty'která se podílela
odboji' za to tvrdě pykala.V roce
na protihabsburském
pánůa šlechticů
7627by|opopraveno27 česlcých
a řada
panství
dalšÍch
uprchlaz Cech.Jejich
bylazkonfiskována.
\Ětšinu majetkua panstvív severoýchodníchČe*racn
získal znameniQývoje-vůdcea ekonom Albrecht z
VaIdštejna.
Jakovelitelcísařskýchvojskv
Čecháchzískalobrovské
jmění,kterépostupnědále zvětšoval.VJičíněsi budovď
hlavníměsto svéhoFýďanBkého pansM. Pfikoupil i
pansM Starohradské
a Kopidlnské.V důsledkukonfis.
kace majetku rodu KříŽeneclcýchz Ronova, získal
purkrabízemský
DětenicképansM dovlastnictvÍnejvyšší
Adam z Valdštejna.Za třicetiletévá|ky,aŽ do roku 1634
chránil Albrccht z ValdštejnaceléFrýdlantskév&odsM
svýmivojsky.LidézÁe hlt na tehdejšíobtíŽnousituaci v
Cechách v poměrnémklidu a míru. Všechno se zcela
v únoru1ó34. Císař
změnilopoValdštejnovénvražÁěnÍ
za zrádcea ceýj ehomajetekzkonfiskooznačilValdŠtejna
val. Cást z něho pouŽil na úhraduválečnýchdluhůa
některá panstvídal do vlastnicM svých přívrŽencům.
Kosteckéa Staro.hradsképansM získali Lobkovicové.
Nastávajicíroky pfinesly lidu v celémBoleslavskéma
Jičínském
regionu velkéutrpení a nouzi. M da konce
třicetiletéválky trpělo Sobotecko, Dolno.bousovsko,
Libáňsko nájezÁybojujícíchvojsk. Th ve snaze získat
v!pa|né,brala obryateobŽivupřepadďa vsi, rryžadovala
lůmnásilÍmdobýek, osivoa další.Docházelok rabovánía
vypalovánícelychvsínebojejich částí.(Na Libáňsku to
MÍlkovice,
osadaRycttnova,13chalupve
bylavesKřÍžany,
vsi Bačalkaa dďšÍ.)Zce|azanffiy vsi Křešice,Dětenická
Lhota,Kelnicea [opuš.Lidése schovávďi vlesích,pole
pustla a hrozil hladomor.Konec jejich utrpenÍukončilaŽ
uzavřenýVestfálský
mírvpolovině17.století.
panství
Zpust|á
od Lobkoviď odkupuje bohatá
šlechta.Kostecké panství hrabě Heřman krnin z
aVelišské
Chudenic,Staro-hradské
hraběJindfichSchlik'
Kopidlnské Zikmund z Dietrichstejna. Majitelem
KopidlnskéhopansM se brzy stali Schlikové'kteřísi je
směnilizawépansM lvanovice.
Libáňsko hďně získalofim, že rod Schlikůsi svá
pansM v zdejším
kraji ďouhodobě udržela tentorod na
JičÍnsku
Žijedodnes.JejichpanstvíKopidlno.StaréHrady
a muselobýtuchováno
nesmělobýtděleno
rodu.
V roce1658byl na císařslqý
rozkazzbořenhradVeliš,
aby se nemohl stát oporou nepřátelských vojsk. Ze
stavebního
materiálubyl postavenVokšickýzámek,dvůr

veStarémMístěajezuitslcýzámekv Milíčwsi.
Schlikové zvelebovali postupně své zdejšípanství.
Uplatňoali se rovněžjakodobřídiplomaté,politici a vojevůdci. TVrděve zdejšÍm
regionuprosazovalikatolickénáboŽenství
a napomáhďi v potlačovánÍ
vÍryCeskobratrské.Dokládá to
rovněŽhistoricky doloženápodpora Libáňskéhofaráře Stelly
vjehosporus ob5ruateli
ZelenskéLhoty azáhub azničení
koste.
líkavpolesíKfižánek.
Dětenicképanstvísi dále drŽelAdam z Vajdštejna
a v roce
1'623je rozšífilo panstvÍRožďalovické.
Jehonásledovnícidále
zvelebovalizámekDěteniceijehookolí.
V roce 1739 koupili od majitelůKosteckéhopansM vsi
Homí a Dolní Ro\rtňany, částBystfice a osenic, Bačalkya
Rychnorryapfipojílijek DětenickémupansM.
V polovině I.8.stoletítrpěl zdejšíkraj časými průchody
vojsk v důsledkusedmiletéváIlqyRakouska s Puskem a
těžkJ'mídaňovými kontribucemi. Pomalou obnovu kraje
brzdily častépožáry.Domy a chalupy tehdy byly přwáŽně
dřevěnéa proto docházrlo k poŽárůmv Dětenicícha v dalších
vsích.V roce1óó0 bylapožáremzničena
skoroceláLibáň. Další
vellqýpoŽárpostihl městov roce 1781 a 1800.Navícv roce1770
postihlaČechyvelká neúroda.
V celémLibáňskémkraji hrozil
hladomor.Císařswm nařfuenilmby|yzřIzenykontribuční
ýpky
veStřevači,
osenicíchav Psinicích.
Jak v l7.století rypadaly zdejšíobce?
Byly mnohem menší.Libáň měla v roce 1654jen asi 50
domů.V roce1'790stoupljejich poěetna 150,ve Střevačina4 1'
avÚdrnicíchna39.
v tétodobě Katolická církevposilovala postupně wé
postavenÍ.
Vevsíchbyly stavěnymenší
kostely.
V Libáni byl v roce 1753 postavenvelký zděnýkostel w.
Ducha. Postupně se počet obyvatelův kraji aryšoval.
Vroce 1829měloměstoLibářljiŽ204domůaltT|obryatelů.
V DětenicÍchbylo 89 domůa 556 obryatelůa ve vsi Bačalky
tehdyžilo432 obpatelů.\ětŠinalidÍpracovalav zemědělstvía
robotomla na panském.Tbhdy byla výroba v pansMch na
Libáňsku soustředěnav 8 dvorech, ( ve Staých Hradech,
Milkovicích,'PsinicÍch,Kopidlně, Běcharech,NovémDvoře,
Kamenskua Filipině.) Dále zdeexistovaly4ovčÍny,
2 cihelny
a 2 pískovny.Hodně se sadafilo,vysušwalyse rybníkyna pole
a pastviny. Postupně se rozvíjelataké řemeslnická qýroba.
Ve městecha obcÍchjsouzÍaoványškolya částďněsezlepšo.
vala situacevezdravotnictví
V roce 1850 byla zrušenarobotaa samosprávav zemi se
pďstatně změnila.Ve městecha obcíchbyla volenazastupitelstvaa rychtáfi. Libá ňskosestávásoudnímokresem.V Libáni se
zhzuje okresnísoud, berníúřad,poštaa četnickástanice.
Zača|o
zpnlmyslňovánív Čechách.V Kopidlně a v Libáni byl
postaven cukrovar a rozšiřujíse plochy polÍ pro pěstování
cukrovéfupy.Byly zřfuenycihelny v Líbáni, starých Hradech
pansM v roce1866zemřel
a v osenicích.Majitel Dětenického
je
a do vlastnicM získalřád Maltézskýchrytířů.od nich je
cukrovaruv Liďkoupili bratři Blochoviv roce1903'(majitelé
báni).Vtétodoběbyla většinarolníků
závislánamístnÍm
trhua
musilasi pfivyděláilatsadafunÍm
a řemeslem.Řada z nichjako
kovorolníciodiíŽdělara pracído Jičínaa MladéBoleslavi.
Některérodiny řešilyMzelnou situaciodchodemza ptacÍdo
Rakouska a Německa, nebo emígracído Ameriky. V tomto
obdobÍsev Čecháchstav|že|eznice
a silnice.V roce 1883byla
dokončena
Bakovado DolníhoBousovaa Ko.
Že|uničnítraťz
pidlnaaodbočka
docukrovaruv Libáni.Tbnbylv roce1889

EmanuelŘehák.
elektrifikovánajehoprosperitasezlepšila.
V roce 1900 mělo město Libáň 304 domů a 2024
V Libáni sezačalarychle rozvíjetsoustruŽnickáýoba
obyvatelů,Dětenice s obcí Brodek 187 domů a 7227 v podnikuSpilba.JehomajítelVilémPisk postupnězvyšuje
roce1925městodokončilovýstavbu
exportdozahraničÍ.V
obyvatelů
a Bačalky90domůa441obyvatelů.
a v roce1930byladokonRozvojkrajevelminarušila1.wětováválka.\ětšina vodovodu.ZlepšilasesilničnÍ
sÍť
občanůto přijala s nadšeníma očekávánímvellcých čenaelektrifikacevětšinyobcí.
2. wětová válka a obsazenÍnašízemě nacisticlcým
mužů
byla
změn. K ňim všakdochazelo práceschopných
na frontách.obyvatelstvočt5řiroky strádaloa hospodář- Německem ocbromilo životobčanůa ekonomiku státu i
do
sM v zemi bylo rozvráceno.V roce 1918bylo Německo a našehokraje.Řada lidíbylav doběokupaceodvlečena
počet
tábon1
a
Značný
konrerrtračních
tisícejich
zatrynuly.
Rakousko-Uherskove válce poraŽenoa vznikla samopráce.Mnozíobčané
se
statná ČsR. wtsina jen pomalu. Venkovskéobce se rnlaóýchlidÍbyl nasazennanucené
proti
činnosti
a
v
roce
odbojů
zapojili
do
odbojové
1945
do
postupně modernizovaly.Příb1nralazděná stavení,nové
poloŽilisvéŽivoty.
školníbudovy',pokračovalastavba silnic a elektrifikace. okupantům.Něktefi za našeosvobození
pfivítali
osvobození
naší
ČSR
z
nacistické
okupace
Samosprávnáfunkce Libáňskéhookresu zanikla v roce
organů
velkým
nadšením.
obyvatelé
s
Hlavní
úsilí
státních
1.928,kdy byla slouěenas politickou správouokresuJičín.
a
obnovy
bylo
do
obnovy
státnÍch
institucí
srrĚrováno
Zdeby|y vybudoványnovéokresníbudovy,novéstřední
školy, zdravotnická zatlzení a vznikaly průmyslové rozvráené ekonorniky.To.to 60..letéoMobí nebudu v
podniky.\čtšina
lidí nacházelanadáleobŽivuv zeměděl. tomto článkupopisovat.Všichnije dobře znáte a mátez
něhoosobnÍprožitky.
sM. Pracovďa na sr4ýchdrobnýchusedlostech,qpomáV tomto článkujsem nepopsalobdobípravěku
pfivyděláv.ala
polích
nebo
si
hala na
bohatšíchsedláků
Libáňska(Jeho
kvěŮenu, žNočiďry,přírodrrÍpamátky a
podnikem
pracínavelkostatcÍch.
zemědělslcým
Největším
v kraji zůstalnadálevelkostatekKopidlno . StaréHrady' náluy z pravěkéhÓosíďení.)To všechnoa řadu dďšich
náleŽejícíHenrietě Thurn.Taxisové.Byla -x63[fu5ry5pazajímavostísičtenářímohou.mlÉzts|n:iz'eJtaIédějw
krdolfDufek
první pozemková pforma. Gást zemědě'Icůzfukala do
vlastnicM peqeruš|r tffiWe-půdp.Ť{qÍvětším*
pp$pnyslovým
púsfianz&statLitráňský cnktovar.
."-Y
toce lTŽt je zůé.zŤ[rcna
droŽďárnaa tikovar.Y roce
1927 odkoupil od Blocků Dětenicky velkostatek ing.

ribfry:'

zÁLnŽmosrt
z ČINNoSTI
svAzu PRo oBČANsKÉ

\rrHoDNocENÍIffÍzUo zNAI,osTEcH oBcE

JelikoŽnám přišla pouzejedna odpověd''kterou nám zaslal Veselicky rodák pan Václav Jansaz Bulovky u Fýdlantu
knu Jansoviděkujeme,žesezajímáoděnívrodnévesničcealMzvypracova
vČechách,
nemůžemetentokvfuhodnotit.
M rzínás,žeo historiiobceneprojwilo zájemvíceobčanů.

STďTIsTII(ADoMŮ A oBwÁrEL

obecVeselicemá 65 popisnýchčísel.
- obyďených
34domů
. neobydlených
6domů
- pouŽívánokrekreaci
20domů
- zrušeny
4domy
- obecníúřad
lbudova
1 zahradnÍdomekvyrŽívanýk rekreaci

2domyrozestavěné
].1.chatvchatové
oblasti
Ve Veslici byd|í102 občanů
- trvalébydliště
89občanů
11'občanů
z'debyd|l,alenemajíhlášenétrvalébydliště
- mánahlášenotrvalébyďiště,alenebydlízde
l.4občanů
-zdemajípřechodnébydliště
2občané

PŘEDsTAvENÍNovfcH sPoLuogČaxŮ
Důmč.p.4

PaníRychlovskáPetra- přistěhovalasezTlutnova
PanHofmanMartin - přistěhovď sez Brzice
PaníBravencováJanas dcerouLuciÍ.přistěhovaýsez BruntáIu
PanBravenecJosefs manŽelkoulvanoua dětrniJaroslavema Krist'ýnou- pfistěhovalisez Katusic
Důmč.p.17
Pan KašparJiÍi- poc|táz|z fuatry
PaníKašparováEliškasesynemMarkem. p,ház|r'e Seredi
paníz obrub
Pan ŠulcMarcels pfftelkyníJanouMajerovou,pánpoc|tázízDěčína,
Důmč.p.50
PaníMiillerováMonika sesynemChristianem,kteřísepřistěhovalizkahy
Důmč.p.63
ZdebydlíTomanovi.
přejeme,aby sejim v obci líbi]oa cítilisezde dobře.
Všemnovýmobčanům
Uvítáme,kdý se zapoiído veřejnéhodění,aby se naševesničkarozvíjelak radostinás všech,kteřív obci bydlíi těm
ktefiji jen navštěvují,
abychomji měli vždyupravenoua kvetoucí.

a poblahopřáltěmtoobčanům:
sPoz navštívil
RýdlováMarie
Kodrik Josef
Cidlina kvel
Hana
Runčíková
PaŽoutMiroslav

88let
83let
82let
70let
50let

Blahopřejemet Do dalšíchlet hodně zdraví,štěstí'spokojenosti
oÚ a SPoZ BulířováJarmila,FaŽoutová
Marcela
\ěra,Šafránková

vÁNoČNÍ
rnnplÍ
takékvánocům.
Jmelípatřívedlestromečku
rostliny si povšimlijiŽ našipředkové.
Tétověčněze|ené
Připadalajimtajemná,vŽdyvysokov korunáchstromůajejí
plody,bítébobule,
sepodobajíperláma dozrávajív prosinci.
protože
\ěřilo se
tajemné,
mělomÍti kouzelné
účinky.
A
bylo
před
domů,
aby
ohněm
a
závěšovalo
se
do
chránÍ
tedy,že
az|ýmduchům,
věřilo se,Že
bránilo přístupučarodějnicím
přinášíštěstÍ
stejnějakopodkovanebočtyřlístek.
Podle Keltůzajišfujeplodnost,proto se pod nÍmdodnes
líbáme.Naúcpřinášído domuštěstí,
odvabualásku.
jako qýznamnáléčivánrsflina
Ve středověkuse používalo
potwdila.Jmelíobsahujelátky
účinky
a modernívědaléčivé

snižující
krevnítlak a podporujÍcí
rozšiřovánícév'proto se
protiarterioskleroze.
z nějzískávají
tytolátky kýrobě léčiv
ojmelí takéexistujemnoholegend.Podlejedné
bylojmeli
kdysi stromemz jehoŽkmenebyl zhotovenkŤiŽ,nakterém
zemřelKristus.Stromhanbouseschl,abysepřeměnilv rostlinu, kterázahrnujedobremvšechny,
kdožpod ni projdou.
Jmelípý nosíštěstítomu, kdoje jím obdarován,a nikoliv
tomu,kdosijejkoupísám.
jmelírostena listnaých stromecb,jejichžlisý na
VánočnÍ
vánoční
wdzim opadávajÍa jeho použitijako dekorační
rostliny se do Ewopy rozšlfiloz Anglie' Tentozryk se u nás
dodržujedodnesa lidéstřÍbrné,z|até
čizelenésnítkyjmelí
připevňujíklustru,nebodávaj|dováziček
nastůl.
Staročeské
vánoce

2005)
sPoLEČENsKÁ KRoNIKA (rok

Žfuotníjubilea:
85lat
&chovská
28.12. RůŽena
70let
8.10. HanaRunčíková
55 IEt
12. 7. JanaPažoutová
28, 7. JarmilaBulířová
S0lct
20.1'0. Miros|avPažout

Výročí
50 let
40 let
35 let
20llď

společného
životadne23. listopadu
životadne 16.ffjna
společného
spolďnéhoŽivotadne l2.prosince
ŽÍvota
dne 19.řijna
společného

35.lÍt
73.7.
30let
10.7.
l0lct
28.9.
S let
4.9.
11.9.

JosesBravenec
JanaPaŽoutová
MichalKříŽ
MarekKašpar
EliškaŠafránková

Janaa PavelCidlinovi,
Ludmila a FrantišekBuckovi,
Hanaa JosefRýdtovi,
Janaa PavelCidlinovi,

Veselice40
Veselice38
Veselice28
Veselice61

Poděkování
Srdečněděkujiza miléblahopřánía dárekk m,ýmnaruzeninámobecnímuzasfupitelstvu,
panustarostovia zástupcůmsPoz.

Šafránková
Marcela
lng.DoškářJosefCsc.

přejevšemspoluobčanům
Redakční
radaZpravodaje
obceVeselice
rodákůmapřátelůmnaší
obceavšemčtenářůmčasopisu
:
Příjemnéprožitívánočníchsvátkůa do roku 2006 hodnězdraví,štěstí,spokojenostia radosti.

Na Veslickýzpravodaj pff spěli :

E ChromoustcýM. 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,VBrodský,J.Brodská,P Brodský,Z. Šo|cová,
Bulířoví,ing.J.Campr,J.Campr.
Redakční
pfispívajícím
radaZpnvodajetoutocestouvšem
upřímněděhrje!!!

Zpr avodajVeselicerrydává M ístnízastupitelstvoobce:

RedakčnÍ
radavesloŽeni:
PředsedaIng.Jiří
Campr
Clenové:
Ing.DoškářCsc,M.kžout, EkŽout, ENavrátil,J.Bulířová,Z.oudrnická,M.Šafránková,J.
Šoltys
DopisovatelR.Dufek
Zpravodajvyc|tázidvakrát ročněa je do-dávánzdarma.Za obšahčlánkůodpovídají
autoři.Prosímeo zasílánípfipadnýchnávrhů,
příspěvkůapfipomíneknaadresu:PaníM.Šafránková,Veseliceč.p.8,
PSČ.zsagaDahíbousov.

