LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

ROZHLEDY

Jakub Veith se z chudého tkalce vypracoval na majitele øady panství, zámkù, dvorù
a statkù. Ji v roce 1799 koupil jihoèeské panství (1. tajenka). V roce 1801 získal po
hrabìti Pachtovi panství a zámek Libìchov (na splátky), o rok pozdìji pøikoupil
Sukorad, Snìdovice a Broceò. V roce 1810 získal panství (2. tajenka), to vymìnil
v roce 1824 s jesenským statkem za Velisy a Vrutici s kníetem K. A. Rohanem.
V roce 1928 koupil zámek a panství (3. tajenka). Vlastnil také Nejdek, Jirny, Èervenou
Lhotu, Medonosy a øadu dalích. Majetek rozdìlil svým pìti dìtem jetì za svého ivota.

Ètvrt tisíciletí od narození
Jakuba Veitha

Tajenka z minulého èísla: UHERSKÁ ARMÁDA.
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Jakub Vetih byl jistì výjimeèný, podnikavý èlovìk  zde na nìj vzpomínáme jako na jednoho ze zakladatelù
naeho øepného cukrovarnictví.
Narodil se ve Volarech 17. 7. 1758.
V osmnácti letech odeel do Vídnì
a po deseti letech se usadil v Èeských
Budìjovicích, kde zahájil výrobu a obchod se suknem. Zbohatl na dodávkách armádì v dobì válek s Napoleonem, pozdìji také na dodávkách materiálu na stavbu terezínské pevnosti.
Bìhem svého ivota se stal majitelem
nìkolika panství a velkostatkù, za sídlo
si zvolil Libìchov.
V dobì koloniální blokády dostal povolení vyrábìt cukr, zaloil tak v roce
1810 cukrovar v Libìchovì (výrobu
zahájil v roce 1811) a výrobnu sirobu
v Semilech (pracovala jen rok).
Veith se cukrem se zabýval velmi vánì  podnikl nìkolik studijních cest
do zahranièí, byl v kontaktu s Achardem. Èeské gubernium v roce 1813
uvedlo o Libìchovì, e tato továrna
je nejvýznamnìjí v zemi. Veith za
zásluhy o rozvoj cukrovarnictví obdrel uznání od dvorní komory i císaøe.
Vìtina výroben tohoto období byla
v èinnosti jen rok èi dva, v Libìchovì
ji vak Veith udrel a do roku 1821
(pìt let pracovala jako jediná u nás).
V dobì nového poèátku cukrovarnictví v èeských zemích pak zaloil cukrovar v sousedních elízech (1832).
Veith zemøel jako váený a bohatý mu
25. 7. 1832.
Blahoslav Marek
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