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Ranč Mustang Veselíčko
Zemědělství, podnikání a jezdectví

Pěší trasa
Tupecký okruh 4,2 km

V minulosti bylo zemědělství ve Veselíčku spjato s historií v panství veselíčském, kde středem bylo Veselíčko
s tvrzí a pivovarem již od roku 1548. V obci bylo původně
14 gruntů a 25 chalup. Velkostatek od roku 1762 patřil rodu Potstatský-Lichtenstein. Patřilo jim 2 814 hektarů půdy. Panstvo pobývalo v zámku pouze v letním období,
o hospodaření se jim staral správce – důchodní a o lesy
polesný a hajný. Pro místní sedláky v 18. století platilo, že
1 den v týdnu museli na robotu na panská pole. Chalupníci robotovali 2,5 dne v týdnu. Pěstovaly se všechny plodiny potřebné k obživě lidí i dobytka. V roce 1881 začalo ve
větším měřítku pěstování chmele.
V roce 1918 po pozemkové reformě obnášel výměr 2 167
hektarů, z toho například 160 ha pole, 36 ha luk, 1944 ha
lesů, 19 ha pastvin, 15 ha zahrad 1,15 ha rybníků. Drobní
zemědělci měli asi 70 hektarů půdy. Mimo tradiční plodiny jako obiloviny, brambory, řepa, pícniny byly zakládány
ovocné sady, kdy v roce 1930 bylo napočítáno 11 048 ovocných stromů, hodně jich bylo v lokalitě Rubanina.
V době 2. světové války bylo zavedeno odvodové hospodaření pro potřeby vojska Hitlerovy armády. Mimo jiné byla zakázána volná porážka domácích zvířat, muselo se odvádět 60 až 65 vajec měsíčně, krmivo pro zvířata přiděloval
okresní úřad. Oseto bylo 41 ha žita, pšenice 48 ha, ječmene
54 ha, ovsa 30ha, brambor 28ha, řepy 7 ha a pícnin 45 ha.
Po roce 1945 byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován majetek patřící knížatům Podstatským – Lichtensteinům a rozparcelován komisí částečně ve prospěch
obce, částečně ve prospěch státu a bohužel i ve prospěch
některých členů konfiskační komise.
V poválečných letech se začalo dařit malým živnostníkům i zemědělcům, ale v roce 1948 byl soukromý sektor
i v oblasti zemědělství velmi omezen. Při sčítání dobytka
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v roce 1952 bylo zjištěno, že je ve Veselíčku 53 koní, 417 kusů skotu, 394 kusů prasat, 311 koz.
V roce 1953 se začalo se sdružováním drobných zemědělců do JZD. V roce 1958 bylo již 126 členů, měli k dispozici 275 ha orné půdy. Počet hospodářských zvířat silně
klesl: prasat bylo 219, skotu 203 a koní 35.
V roce 1962 bylo sloučeno JZD Veselíčko s JZD Tupec.
Hospodařilo se asi na 500 hektarech. Pěstovala se řepa,
brambory, obiloviny, kukuřice. Časté byly pomocné brigády z továren a podniků v Přerově a Lipníku. Na brigády
povinně chodily i děti ze škol.
Sloučení JZD pod Osek: V 70. letech byly rozšířeny sady
ve Veselíčku i v Tupci – višně, třešně, jablka, švestky, broskve, ostružiny, rybíz. Česání ovoce se modernizovalo, byly
pořízeny česačky a setřásačky, které usnadnily družstevníkům práci. Přesto bylo zaměstnáváno velké množství
brigádníků z celého okolí.
Rozpad družstev po roce 1989
S nástupem levných zemědělských produktů dovážených
ve velkém do České republiky a kvůli různým restrikcím
z Evropské unie byla konkurenceschopnost malých družstev velmi omezena. Činnost ZD Podzámčí – Dolní Újezd
byla utlumena, ve Veselíčku je v provozu pouze 1 kravín. Pověstné sady jsou převážně bez ošetření, případně navráceny původním majitelům. Půda bývá pronajata různým zemědělským společnostem (Troubky).
Ze soukromých zemědělců v současnosti působí na katastru Veselíčka František Pospíšil, který obhospodařuje
ovocné sady. Rovněž Petr Pospíšil pěstuje meruňky, jablka a hrušky. V místní části Tupec je to pan Jiří Tománek,
který pěstuje zeleninu, česnek a ovoce.

Projekt
„Hraběnčina naučná stezka – Veselíčko“
byl podpořen z Programu rozvoje venkova
III.1.3. Cestovní ruch.

Westernový ranč
Ranč Mustang Veselíčko vznikl v roce 2003 zakoupením budovy bývalého kravína v obci Veselíčko a pronájmem okolních, přilehlých pozemků. Krátce nato vzniklo
občanské sdružení s názvem „Ranč Mustang Veselíčko.“
Jezdecký klub čítá již více než sto členů. Je členem celostátních i mezinárodních organizací zastřešujících
westernový sport a chov koní amerických plemen: WRC
(Western Riding Club), ČJF (Česká Jezdecká Federace),
AQHA (American Quarter Horse Association), APHA
(American Paint Horse Association), NRHA (National
Reining Horse Association), CZPHA (Czech Paint Horse
Club), CZQHA (Czech Quarter Horse Association) a NRHA CZECH (Czech National Reining Horse Association).
S pomocí úvěrů, sponzorských darů a vlastních prostředků
se postupnou rekonstrukcí objektu a úpravou okolí podařilo
vybudovat vzdušné a světlé stáje s prostornými boxy pro
ustájení koní, sociální zázemí pro členy a majitele, výběhy
pro koně, kruhovou ohradu pro výcvik koní a odvodněnou
pískovou jízdárnu o velikosti 30 x 60 metrů pro trénink koní
a výuku jezdců. Je zajištěna také výuka začínajících jezdců
a dětí, ale i možnosti pro sportovní westernové ježdění.
Ranč se věnujeme chovu koní, převážně amerických plemen Quarter Horse a Paint Horse, kteří jsou svojí klidnou,
vyrovnanou povahou a stavbou těla vhodní k jezdeckému
sportu, hlavně sportovnímu westernovému ježdění a reiningu, což je vlastně westernová drezůra.
Více informací a fotografií k tomuto tématu zde
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