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SLOVO STAROSTY OBCE

Y áůení spoluobčané' milí čtenáři našeho Zpravodaj e.

UplynuldalšípůlrokamámevrucedalšívydáníVeselickéhozpravodaje,kteréjeopětobsáhlé azajímavé,
V uplynulém čase jsme se viížně obávali hrozby ptačí chřiplcy' které jsme v naší republice odoláva|izce|é Evropy
nejdéle.Několik váůných případů se objevilo v jižních Cechách. K našemu kraji se tato epidemie naštěstí
nerozšířila.

Vnašem kraji byl při jarnímtání sněhuvyhlášenkvůli povodním stav ohrožení.
V naší obci byl jediný objekt zasaŽen přívalem vody z polí, sklep domu paní Bukové. Na odčerpání vody ze
zahrady apříkopu se podíleli hasiči zVeslice azBřezna.

V měsíci březnu firma Compag vyhlásila sběr nebezpečného odpadu. V našich domácnostech se
pravděpodobně žádný takoaý odpad nenachází,protože auta odjela prázdná.Další sběr tohoto odpadu proběhne v
podzimních měsících. Termín bude znovu věas vyhlášen veřejným rozhlasem.

V květnu na obecním uřadu byl Krajshým správním orgánem proveden audit hospodaření obce.
Závěreětá zpráva bude vyvěšena na úřední desce'

V obci Veselice sé uskutečnily ve dnech 2._3.6.2006 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
obecní úřad má intemetovou adresu - obecveselic e@seznam.cz

PřichtÍzí čas letních dovolených, do kterého Vfua vdžení čtenóři, přeji mnoho krdsných zdžitk,ů"
Prožijte příjemně a ve zdraví dny zaslouženého volna.

Pažout Miroslav

KULTtJRNÍŽwor NAVESELICI v PRŮBĚnu času
obec Veselice žila velrni bohaým vzdělávacím, kulturním a spoleěenským Životem. Bylo to v roce 1920' kdy byla

9.ledna za|oŽena obecní knihovna vedená prvním knihovníkem Josefem Svejdou, kteý podlehl v roce 1922 svému
zraněnizprvnísvětové války a novým knihovníkem byl jmenován JosefPažout, zaměstnanec strítních drah. Knihovna
obsahovala 200 svazků, které většinou převzal od starosty židovské obce Leopolda Picka v německém j azyce, a které
do češtiny přeložil JosefVajs, obchodníkve Veselici a předalje nově založené knihovně v roce I92I,

Knihovna se postupně rozšiřovala a v roce 1964 po přestěhovaní do obecního domku j iž měla 5 3 stálých čtenářů a v
roce 1960již přečetla třetina obyvatel Veslice celkem 820 kniŽních svazků. V roce I97I obdržela knihovna ěestné
uznáni od oNV v Mladé Boleslavi, kam byly postupně předány svazky příslušnému knižnímu fondu. V roce 1910
qýznarnně ovlivnil kultumí život Veselice kroužek divadelních ochotníků pod vedením pana Jana Totha, přednosty
Že|ezniěnistanice v Domousnicích. Valná hromada kroužku zvolila předsedou Františka Matouška a reŽisérem Josefa
Pažouta z č.p. 15' Kroužek uskutečnil ve Veselici 22 divade|ních představení, 14 plesů a 1 operetu. Také zábavni a
vzdělávací kouželg za|oŽený v roce 192l malozemědělskou jednotou sociální strany s cílem vzdělávatapovzbuzovat
dorustající generaci, v čele s předsedou Janem Nygrinem a jednatelem Josefem Srbou, uspořádal v roce 1923 ples
v maskách' dalších 5 spoleěenshých večírků, 3 divadelní představení a jedno operetní představení. Spolek pro
nedostatek členů byl rozpuštěn v roce 1934. V roce 1928 za|ožená skupina republikanského dorostu' obohatila kultumí
život ve Veselici uspořádaním 16 divadelních představení a 15 plesy. Po svém rozpuštění v roce l938'její nástupkyně
strana Nrírodní jednoty, uspořádala 8. ledna ples. Významným působením se do kulturního života Veselice zapsal,
v roce L92I za|ožený sbor hudebníků, v čele s kapelníkem Bohumilem Jírovcem zé.p,4&,který byl též ředitelem kůru
v chrámu Páně v Rítonicích. Chrrímová hudba byla veselickou záležitostí. Chrámoqý sbor vedla paní Bohumila No-
votná.NástupernokupaceČSRfašistic[ýmNěmeckemazšueníProtektorátuČechyaMo'unanastalo značnéutrpení
ěeského národa , jeho ponížení a postupné ničení. Kulturní Životve Veselici se postupně zač,lna|roz-líjet až po ukoněení
německé okupace a zrušení tolik nenáviděného Protektorátu Čechy a Morava. Radost z osvobození veselických občanů
z okupace ČSR, vedla postupně k obnovení divade|ních kroužků, tanečních zábav i spoleěenských besed a plesů.
Utvořený kroužek Svazu čs. mládeže sehrál od dubna 1 949 do roku 1 95 1 celkem 4 divadelní představení. V lednu 1 95 l
uspořádala ples KSČ, l7. února ples Myslivecká spoleěnost. osvětová beseda uspořádala 2 taneční zátbavy, zajistila
promítání 3 filmů a několik přednášek. Postupně zajistila opět v roce L952 promítríní filmů, 6.březnaples' i' května
Májovou veselici s tancem,4, zitřiposvícenskou ábavu a další 3 íilmovápředstavení. Vroce 1955 byl l. únorazaložen
Svaz ěs. mládeŽe' jehoŽ předsedkyní se stala pani Zdeřka Šimáěková. Byl uspořádán 1. ples a taneční zábava.
Sousedskou taneční zábavu pořádalo 16. prosince IZD' na které hostoval estrádní soubor z Liberce. V dalších letech
byly obnoveny pravidelné posvícenské zábavy. Sbor dobrovolných hasičů za|oŽený v roce 1898 sým předsedou
Adolferrr Vepernerem, ředitelem Domousnického panství, se stal dalším nositelem zábavy . V roce 1921 se stal
předsedou 30.ělenného sboru dobrovolných veselic\ých hasičů František Matoušek a velitelem František Rýdl. od
roku 1923 do roku 1959 sbor hasičů uspořádal 26 plesů a mnoho dalších přátelských schůzek. Nedílnou součástí
kulturního životave Veselici se stala v roce |959 za|oŽená odboěka Čsl. červeného Kíže v ěele s Karlou Bukovou,
která uspořádala několik plně navštívených dětshých zábav a velrni mnoho zdravotnických přednášek, vedle
zajišťování mladých dobrovolnic navyškolení zdravotnic, zejménanachirurgickém oddělenínemocnice v Mladé
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Boleslavi. Mimo svoje odborně kulturní avzdělávací ěinnosti ziska|ai mnoho dobrovolných drárců krve. V roce 1977
jichbylojiž21,Zamnohanásobnýdobro-volnýodběrkrveobdržela JaroslavaBeěanová,JaroslavaKřížováaLadislav
Pokorný bronzoý ďznak vzorných drárců krve' Stříbrný odznak získal František Bucek' Josef Matoušek a Marie
Tauchmanová. Sťíbmou plaketu F. Ján-ského získa|iza2l odběru krve František Bucek, Karla Buková a ing. Miroslav
Halama a další dobrovolní dárci krve. V roce1993 byta odboěka ČsČr Veselice umístěna na prvém mistě okresu
Mladá Boleslav a Karla Bukovájmenovánaj ej í doživotlrí předsedkyní.

Nastalý široký vědecko-techniclcý rozvoj v následujících letech na kulturním úseku zaznamena| obrovský rozvoj
sdělovací techniky, te|evize, radia, ruzných přehrávaěů, modernizace filmového a divadelního umění , což vede
postupně k novému přístupu ělověka k vlastnímu životu a celé spoleěnosti k tvorbě nového sýlu moderního člověka.
Přitom všem bychom neměli zapomtnat na kulturní život ve Veselici v minulosti, jehož kladné působení na oběany
Veselice, bylo velmi p ov zbtnujíci. Ing, DoškářJosef,Csc

PTACTVO NASEHO BLTZKEHO OKOLI

Dnešní článek je věnovián známému ptaěímu druhu, kteý bezesporu patří
k těm nejimpozantnějším ptákům na světě'
v CR hnízdí pouze jeden druh aje to reřób popelavý( Grus grus)
První, skutečně doložené hnízděn, bylo prokrázáno teprve nedávno a to v ro-
ce 1989 na Ceskolipsku. Pak přibylo ještě několik dalších hnízdních lokalit.
V roce 1996 bylo prokěnánohnudění tohoto ptráka na Kopidlnsku, což je za
humny naší oblasti.
reřdb popelav1í k nám při|étábrzy zjataa obsazuje své hnízdiště opakovaně
i po několik |et, Zije v monogamii a oba parÍreři jsou k sobě vázíni. Po
příletu na hnízdiště a zabydlení začne probíhat tok.
Doprovrází ho zvláštrí ,jeřábí tanecoo s poskakováním, uklráněním a
potrubovárrím.
Své hnízdo staví nejěastěji uprosťed bažiny' avšak na suchém místě. Bývá
to většinou hromada různého rostlinného materiálu. Hnízda jsou zpravidla
pouŽivána po několik let. Ve snůšce bývají 2.3 vejce. Sedí na nich oba
parfrreři po dobu cca 30 dní. Po vylíhnutí dospělí odvádějí mláďata do
nízhých porostů, kde žijí skrytě kolem 2 měsíců, než začnou létat. Pak se
z hnízdiště pomalu vytrácejí, většinou v doprovodu starších ptráků.

Vzhledem k vzácnému ýskytu a pověstné opatrrrosti tohoto druhu, nelze uvádět přesné lokality ýs$rtu, aby nebylo
zasahoviíno do jejich života a nebyla ohrožovrána hnízdní úspěšnost.
Je velice potěšující, že tento druh si našel nová hnízdiště právě v našem kraji. A proto tento ptaěí druh, kteý je veden na
ěervené listině ohrožených ptráků si zaslouží mimořádnou ochranu !
Zaěittkem dubna t.r. jsem navštěvoval lokality, kde byli tito ptríci již dříve pozorováni. Dne 16. 4.2006 jsem při této
příležitosti viděl v okolí Libaně přelet deseti exemplářů těchto krásných avzácnýchptáků. Jednalo se o nové ptríky'
které k nrám dotahují, nebo kÍeří pokraěují v tahu na severnější hnízdiště' Vidět takoý poěet vzácných ptáků najednou
pohromadě, je pro ělověka se srdcem a láskou k přírodě' silný zážitek. rosefAntoš

Řitonice

FoTBALovÉ HŘlŠrĚ
Cestou z Veselice do Domousnic jsem se zastavil na fotbalovém hřišti ohraniěeném závorou proti vjezdu vozidel a
překvapeně jsem se díval na potrhané sítě rtwĚzáry|atovaných fotbaloých branek a poté naprotější stanu hřiště, kde
vedle naházených plachet upevněných na stráni ohraničující ěást břiště a viděljsem několik posteloých mafrací,
ohniště, převrácené arozbite grilovací zaÍízeni, hromadu roští a množství ruzrrého odpadu. Dále mě velmi překvapila
vykopaná místnost v náspu'cesty vedoucí z hřiště na pole, vybavená pohodlným lehátkem a dalšími drobnostni.
Pozastavil jsem se nad ,,obohacením.o tohoto břiště, které vždy žilo kopanou a smíchem zanícených fotbalistu, a tak na
jejichfotbalovézÁpasy zůstane jenvzpomínka. Nic protitomu, ale snadnrím apředevším rodiěům, naši mladí stojí za
trochu zamyšlení nadjejich další životrí cestou' ataké zatochu našeho volného času, kteý bychom jim měli věnovď a
to zejména ěinnosti v jej ich volném ěase.
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CO NOVEITO VE VLCIM POLI
Dominantami obce Vlěí Pole vždy byly a neustrále jsou zámeka dvůr. obě t5rto nemovitosti, jakož i všechny okolní

polnosti a lesy vlastnila hraběnka Dalborgo-Netolická. Mimo vlěopolské panství hraběnka však ještě vlastnila hrad
Kost' celé kostecké polesí, dvůr Kdanice a dvůr Semtín. Celé toto veliké bohatství pocházelo z doby po biwě na Bílé
Hoře z následného přerozdělovaní šlechtických majetků'

Hraběnka měla dceru, které se zde říkalo Komtesa. Ta byla provdrína zabtaběte Kinského, do jehož rukou, jako
věno, tento rozsáhlý majetek přešel. Zámekpaksloužiljako lefuií sídlo rodu Kins\ých.

Po roce 1948 byl celý majetek Kinslcých znárodněn. Vlěopolslcý dvůr převzaly Státní statky. Zámek nejdříve
převzalo ministerstvo školství a osvěty' pak ministerstvo stavebnictví a poté ministerstvo sociální peče, které zde ďídilo
Domovdůchodců.

Po roce 1989 byly t5ito majetky v poměrně špaÍrém stavu v restitucích wáceny hraběti Kinskému, kteý má dnes své
hlavní sídlo na ziámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. Polnosti pronajímá panu Balákovi ze Sobotky. Budovy
dvora zakoupil málo zná!ÍÍÚ podnikatel, kteý všechny budovy postupně opravuje a připravuje k využívání. (Kéž by
podobný osud potkal i dvůrnaVeselici).

Zitmek, zámecká zalrada i zátmecký park sloužily ještě i po restituci urěitou dobu jako Domov důchodců. tírabě
Kinský jej pak prodal. Novymi majitelkami zámku jsou Valerie Schořová a její devatenáctiletá dcera Pefua, které
původně bydlely v Mladějově. Založi|y oběanské sdružení pod názvem MATKA LASANA, které je řádně
zaregistroviárro u MV CR. Podstatou ěinnosti tohoto sdružení je pomráhat lidem s využívríním údajně nadpřirozených
schopností mladičké Petry Schořové, která si nechává říkat Matka Lasana. Díky těmto schopnostem pý dokáůe
probudit v ělověku vnitřní sílu a lásku a pomoci mu tak od jeho problémů. Kolem Matky Lasany se vytvořil silný kult'
Mnoho lidíjiuvěřilo ahledáunípomoc. Jezdí sem zaní lidé nejenz celénašírepubliky, aletaké i zostafuiíchevropských
zemí. Hlavní rituríl se koná v podvečer ve velkém sále v 1 . zámeckém poschodí. Lidé se za naprostého ticha, po kolenou
pomalu posouvají k, v křesle sedící, Matce Lasaně. Ta nejprve vezne sehnutou hlaw klečícího do svých rukou. Pak
krátceuchopíjeho ruce azahledí se mu do očí. Dlaňjejí pravé rukyještě zakroužívedle obliěeje klečícího, paknásleduje
drobný úklon a setkrání a ozdravná kura jsou u konce. Vše se odehrálo bez jediného slova a netrvalo déle než 15 vteřin.
Rituál pak pokraěuje bez jakéhokoli přerušení dál, až se u jejího trůnu vystřídají všichni přítomní. Na závěr rituálu
přichazejí někteří úěastníci shudebními nástrojiace|ý sá|zpivápísně o Matce Lasaně, o lrísce ao Bohu.

Zámek prošel niíročnou opÍavou a rekonstrukcí. Dlažba na chodbách i obklady ve spoleěných sprchách a na
toaletrách září ěistotou anovotou. Ve dvaceti sťídmě zašizeýchpokojíchpro hostyje nové úsťední topení av každémje
7 až 8 čistě povleěených postelí. Pokoje jsou spoleěné pro muže aženy' Siroké schodiště vedoucí k sálu v 1. poschodí
i samotrý sál j sou vyzdobeny a osvětleny mysticky.

oprava a rekonstrukce zámku byla provedena dobře ajistě také nákladně. Je tedy na místě otÁzka,kde se tak velké
prostředky vza|y? Jejich původ je širší veřejnosti neznětmý, Zřejmépochánízdari od boha{ých mecenášů. Na běžný
provoz zámku pravděpodobně staěí penize vybrané za ubýovrání, za oběerstveni, za suvenýry a zaěaje s požehnráním
MatkyDiesany, cožnenínikdojiný, nežpaníValerie, tedybiologickámatkaPetry'

Ajak se na nezrryklé sousedy dívají mísfirí starousedlíci? ,Berou je na vědomí, neztěžnji si ajsou rádi,ž,e se dobře
starají o zámeckou budovu i zahraduoo, říká pan Jiří Vynikal, starosta Dolního Bousova, pod kteqý obec Vlěí Pole spadá.

(Y člónlat jsou použiý něHeré iýormace z reportóže otištěně začótkem roht 2005 v deníku Prno).
Ing. Jiří Campr

ZAZYNF'JI NASICH LUKA LESU

Daněk shvrnitý (Damg ďama ).
Rod dďkůje dalším ástupcem spárkaté zvěře' Jejich letní červenohnědý šat

je bíle skvmiý.Skvrny jsou uspořádány do podélných řad. Břišní strana, vnitřní
strany běhů a zrcátko (ocásek) jsou čistě bílé. Zimnišat dďků je tnavobnědý.
Skvmy jsou pak málo ďetelné nebo zanikaji. ParoŽl mají daňci lopatkovitě
rozšířené.

U nás je daněk skvrniý chován od konce středověku v oborách, tu a tam je
v př{rodě i volně. Jeho původním domovem bylo Sffedomoří a MaláAsie, kde se
zachoval v malých zbýcich dodnes. První zprávy o daňcích na našem území
pochází z doby Ferdinanda Habsburského. Tehdyje vypustili zpardubické obory
do přírody. Protože daňci škodili na polích, muselije pochytat' Poté se daňci
dlouhou dobu chovali j en v oborách. od konce minulého století žij í na mnohých
místech opět volně a znamenitě se jim dďí.

Hluboké lesy dar1ci nemilují, drží se ve světlých hájích, prostoupených
ěetnými palouky. Parohy' které donávajiažpočátkem zát7, sharuj|daňci v květ.
nu. Dančíříje probíháběhem října.Tehdy se samci ozývajírocháním, které vzriká
tím, že vztahují vzduch do sebe. Daněk shromažd'uje kolem sebe větší množství danělek s dančaťy.

ď' dť

Samecbezoháňky,kteráje 16až 19cmdloúá,bývá 130 až l50cmdlouhýavkohoutku85 až90 cmvysoký.
Dnes se daněk uměle pěstuje v západn1, ve sřední a v jižní Ewopě. Vyskytuje se však iv zÁpadnlukrajině a v Po-bďtkých

republikách, snad iv sevenríAfrice.
Čas od času se daněk objeví i v našem okolí . HajnýMiloslavKonývka

Zěhuby
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AUTOBUSOVA ZASTAVKAVE VESELICI - LHOTKACH
Kdyžzaěa|jezdit autobus osobní dopravy ve Veselici v říjnu 1 95 1 a to vždy v útery, středu a pátekzLibáně do Mladé

Boleslavi byla postavena prozatÍmní čekáma na návsi v roce 1957 . stáLláL ěekárna na autobusové lince z Liěna, Bačalek,
Veselice do Mladé Boleslavi byla postavena v řijnu 1973 také ve Veselici - Lhotkách v hodnotě 30 000 Kčs, přiěemž
celkové nráklady ěini|y 22 000 Kě. Na její stavbě bylo totiž brigádně odpracováno 660 hodin z ěehož,400 hodin
bezplatně.

Čekárna byla vybavena velkými okny zasklenými do že|ezné konstrukce, pevnou střechou a uvnitř umístěnými
laviěkami s tabulí k vylepení jízdního řádu a různých důležiých oznámení oběanům. Před vchodem do čekámy bylo
postaveno ochranné zábrad|í, aby nedošlo při příjezdu autobusu k případnému zranění. Čekáma byla plně využivina
oběany jezdícími do práce, k lékaři, na nákupy azejménadětni jezdícími do školy. Cekrírnaa jeji vybavení byla plně
srovnatelná s obdobnými čekrárnami v obcíchkudyprojíždělapravidelná autobusoválinka.

V pruběhu ěasu byla tďo ěekárna nezodpovědnými lidmi devastoviána' okna byla vytluěenaapozdějinahrazena
plechovou qýplní' laviěky zmizely, ochrann é zábrad|íbylo vyffženo a místrost ěekárny naplněna po zemi se válejícÍmi
ruznými odpady. Stala se postupně místem k oběasqým schůzkám mládeže, které schází odpovídající kulturní a
sportovnívyžití.

Ing.DoškáŤ Josef Csc.

PAMÁTKY IIBÁŇSKA
Naokraji Českéhoráje, nedaleko obceLibáňsenacházípozdněbarokní zámekDětenice.
od roku l503 vlastnil Dětenice mocný čes$ý panslcý rod Křineckých z Ronova' Roku 1587 přestavěl Bohuslav Křinecký

z Ronova gotickou tvrznarenezanční zámek' Jeho synovec' Jří Křinechý, postavil v roce 1619 mohutnou věž, která se do
dnešní doby zachovala takřka v původní podobě.

Zajímavost:
ProtoŽe se Jiří Křineclcý v roce 161 8 chlubil na praŽském sněmu, že bude na míse ukazovati a po Dětenicích voziti st'atou

hlavu císďe Ferdinanda II., byl po Bílé hoře jeho majetek zkonÍiskován a Křinecký propadl kdlem a měl být popraven na
Staroměstském nráměstí s 27 česlcými pány. Včas se mu však podďilo utéct do Saska. ProtoŽe měl velmi naspěch, zakopď celé
svéjměnívtajnýchchodbách sklepení dětenického ámku. Doposud se nepodařilotentopoklad objevit.

V roce 1622 ztskal zámek Albrecht z Valdštejna. V držení Valdštejnů byly pak Dětenice 100 let. Slavná byla doba pro
zámek,když jej koupil hrabě Jan Kristián Clam-Gallas, kteý renezanční zámek přestavěl na pozdně barokní, podle projektu
stavlte|eZachariáše Fiegerta. Bylo to v |etech7762-1765. Vtéto podobě můžeme zámek obdivovat dodnes,pouze obě křídla
bylao patro nižší nežstřed.

V roce 1 808 koupil Dětenice baron Jan Filip lň/esseberg zAmpringen. Byl to ýzramný rakous\ý diplomat, kteý se v roce
1848 stď ministersf,Ím předsedou habsburské monarchie.

Zajímavost:
Téhož roku však vypukla ve Vídni revoluce. Baron musel v přestroj ení zažebrákapřed revolucionáři utíkat na svůj ámek

v Dětenicích. Jeho syn Filip Wesenberg, nechal roku 1860 přezdobit zámek do pozdně klasicisního stylu, podle tehdejší
módy. V roce l 873 se Filip Wesenberg ve Vídni zasřelil' neboť byl obviněn z vlastizrady' Protožeby|makézský rýíř' odkázal
zénnekŘádu maltézskych rytífu. Zámek Dětenice byljediným zímkem v Čechách, kteý kdy tento řád vlastnil. Zámekby|
spravoviín prostřednictvím velkopřevoru a to hrabětem Kolovratem a knížetem otheliem Lichnovským z Wandenberku a
Voštic. Kníže othelio Lichnovslcý Dětenice miloval a chtěl je uěinit světozniámé. Zasadi| se o vybudováni žp|emice do
Dětenic. Provedl poslední stavební úpravy zámkuýstavboudvouportiksů(balkonů), nechal vybudovatnovouvstupníbránu
a do parku nechal převézt sochy z vídeňské opery která v té době vyhořela.

Mďtézští rytíři prodali zrámekvroce l903 židovskémuvelkoprůmyslníkoviAdolfuBlochovi. Jeho synpakveškeréjmění
prohrlál naburze.

V roce 1927 koupil Dětenice stavitel Emanuel Řehrák, kteý celé Dětenické panství přived.l opět k prosperitě. JiŽtehdy za
l ' republiky zpřístupnil črást zámku veřejnosti. Bohužel však příchodem roku 1948 byl panu Rehrákovi s manŽelkou přidělen
jednopokojovy byt na Kladně a v zámku by|azřizena dívči zahradnická škola. Po několika letech tu bylaňizena zvliáštní
škola internáÍrí, kÍerá zde byla do roku l 990.

V roce 1998 koupili zdevastovaný zémek manželé ondráčkovi a po rozsáhlé, ale velice citlivé a šetmé rekonstrukci,
zpffstupnili zámek Dětenice opět veřejnosti.

Zárnek Dětenice v letech 1998-2000 byl renovován a po 60-ti letech znovu otevřen veřejnosti' Jedná se o dvou-patrovou
čtvercovou pozdněbarokníbudowstřípatrovouvěžíaportikusem.SouěástíareálujsoutéŽbudovypurlaabstvíapodzrámčí.
Na zámkuje restaurace, pod portikusemje zahradnl restaurace. V budově purkrabstvíje prodejna suvenýrů. V zámkuje
pffsfupných 76 zse|azaÍizsných místností. Každá z místností byla restaurována,Lzp zde vidět nrástěnné malby al secco
(nrástěnná malba na suchou omítku) i ď fresco (nrfutěnná /nástropní malba do vlhké omítky), barokní i rokokové štuky'
Místnosti jsou zďízeny dobovým nábytkem, stylovymi hodinami, česhými křišťálovými a mosaanými lustry, kachlovymi
kamrry,vzácnými koberci a obrary, které jsou převiážně z období baroka.
Místnostijsoudoplněny ávěsy, květinovouvýzdobou, ukázkami porcelánu adalšími doplňky.
Na ámku je instalována ojedinělá sbírka zbraní Maltézsl.ých rytířů, pocházej icích z 30-ti1eté války, rovněž je zde sbírka
loveckýchtrofejí.
(Použito informací z regionálního zpravodajského servisu')

Rudolf Dufek-dopisovatel
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PoZvÁNKA NAvÝr-,nr NA KOLE Do PEKLA
Mladou a střední generaci z Veselice a okolních obci nebo ětenrffi našeho Zpravodaje tímto ělánkem chceme získat

prohezký, zajímaý a velmi pouěný výlet naším krajem. Jeho trasu uvedla paní Šárka Kalferstová ve svém ělránku
uveřejněném v Pojizers(ich listech. Ieji ýna k výletu na kole do údolí Peklo, spojená se seznámením s kásami,
pamětihodnostmi i historií našeho okolí, je skuteěnou inspirací.

Známe zdejší kraj, ale musíme přimat, že některá v tomto ělánku uváděná místa, pamětihodnosti i události z his.
torie nás poučily, že v tomto směru jsou naše znalosti malé. Poznali jsme, že autorka ělránku má o našem okolí bohaté
zna|osti'Zvolená trasa qýletu z Dolního Bousova do Libáně a do údolí Peklo u obce Skuřina to potvrzuje.

Z archivnich materiálů si důkladně prostudovala údaje o jednotlivych místech, památkách a historických
událostech a umně je při ýletu vytlžívá,Inspiruje výletníky k tomu, aby si její promyšlený ělanek důkladně proěetli.
Pokud se natentoqýletvydáte, vezměte sebou své děti, nebovnoučata. Váš spoleěnývyletbudeprovšechnyrekreacía
pouěením.

A nyní vzhůru do Pekla
Váš výlet bude asi 24 km dlouhé kolečko, jehož startem i cílem je Dolní Bousov. Složitější je jenorn terénní

stoupání k rozcestí KřiŽrínky' jinak je to bezvadná cesta. Město Dolní Bousov leží v údolí Klenice. Archeologické
výzkumy dokládají, Že místo bylo osídleno již v mladší a pozdni době kamenné i v době bronzové' První písemná
zpráva je z roku 13 1 8, kdy zde je připomínrán Ctibor z Bůsova. Na městečko byl Bousov poýšen někdy před r' 1497
a na město v r. 1 600 císařern Rudolfem II. Byl mu udělen městský znak a další výsady. V roce 1673 si zde nechal hrabě
Humprecht Černín z Chudenic postavit od předního architektá Franceska Caratti víkendovou rybrářskou baštu. Ta
později byla vyržita jako fara. V jejím sousedství stojí barokní kostel sv. Kateřiny z r, 1766, Má pozoruhodnou
sochařskou výzdobu z dílny Jelinkovy' Poblíž zde stávalatvrz rýíře Bůse z Bůsova, po které obec dostalajméno. Tvrz
zanik|azahusitskychválek. Nanáměstíje empírováradnice zr. 1861 amariáns[ý sloup z prvnípoloviny 18' století.

Z náměstí se vydáme po silnici směrem na Libáň. Vyjdeme z města, přetneme že|ezniěnitrať a dojederne do Vlčího
Pole.Prvnízéanamyotétovsiafvrziseobjevujivr.1318'vespojenísejménemrýířeSudkazVlčíhoPole.Vr.1352je
zde uváděn famí kostelík. Mezi pozdějšími majiteti byl nejvyšší kancléř království českého Jan ze Šehberka. Dalšími
odkolkové zIJjezdce, Polyxená z Lobkovic a Černínovó. Kolem roku 1790 dal Vratislav Netoliclcý přestavět starou
Nrz u panského dvora na pohodlný jednopatrový zámek a v jeho okolí zřídil anglicky puk. Zimek byl obyván
především v létě majiteli Kosteckého panství. Nejznámějši z nich byl maršál Evžen Vrďislav Netolický. Dojedeme
vlevo k hlavní bráně zarnku. Stavba spíše připorníná vilu, má mansardovou střechu s malými vihýři. okna i dveře
lemují jednoduché kamenné ostění. Po cestě vlevo uvidíme hezkou chalupu a vpravo zazdi cennou zámeckou kapli sv.
Simona aJudy. Svatyně původně gotická bylav r. 1683 zbarokizoviína. Hlavní oltařje zroku 1670.Zvonjezr.I5I2,

Za zámkem se dáme cestou vpravo po modré. Čeká nás zde strmé stoupání. Po modré se dostaneme na rozcestí
v polesí Křižánky. odtud pojedeme dál po Ž|uté a zamíříme k tajemnému kříži. Na tomto místě stávala ves Křižany
s kostelíkem atvrzKÍíŽenec. Ves i tvrz byly vypáleny švédsk;ými vojsky za třicetileté války' Zajlmaý je osud kostelíka
Nalezení svatého kříže. V roce 1710 byljiž kostelík opuštěný, ale obyvatelé okolních vsí se svatostánku nechtěli vzdát.
Lidé ze Zelenské Lhoty a Zéůtub zde na hřbitově pohřbívali své zesnulé, shromažd'ovali se na nešpory a chodili na
poutě. Libanshý fairíř pod nějž farníci spadali to nelibě nesl' Farníci mu vyěítali, že je odká a vybírá neb;fvalé desátky.
V květnu 1 7 1 8 faÍář Stella zkonfiskoval kostelní zvonek a v květnové noci roku 1 7 1 9 nechal svatyni s pomocí úřadů
pobořit. Na stranu poddaných se postavila roku 1735 markýza z Westerloo, vdova po hraběti Františku Josefu Če-
rnínovi. Sdělila pražské konzistoři' Že mrzutosti zde zavinil libaňshý farař svou chamtivostÍ. Mírněji si dle jejího
názoru počínali hrubí zdejší sedláci než on vzdělanec' U zdejšího dřevěného kříže se v jeho okolí můŽeme podívat na
terénní nerovnosti, které připomínají existenci tvrze a vsi Křížany. Budeme dále pokraěovat po zpevněné cestě ke
zdejší hájovně a k silnici. Drárne Se vpravo do osady Záthuby. Za|oži|iji v roce 1646 obyvatelé zniěené vsi a tvrze
Kříženec. Připornene nám to pamětní kámen pod zvoničkou, po|oŽený zde ke 300. výroěívzniku osady.

PojedemedáldoosadyMilkovice,kterásepřipomínátvrzívroce 1369.Dojedemenakřižovatkuunížstojísocha
sv. Václava a pokračujeme do Libáně. Mineme turistické rozcestí a dojedeme na obdélníkové náměstí' Pod nárněstím
stojí původně gotický kostel sv. Ducha, přestavěný v barokní v roce l753. Freskyjsou zr. L7 55 od J. Ha.agena,zaÍízení
je barokní' Prohlédneme si sochu sv. JanaNepomuckého zt.I738,Ecce homo od Kofránka zr.I8I9, sloup se sochou
Panny Marie zr. |738 a Husův pomník dle návrhu L. Salouna zhotovený F. Bílkem v r, 1925,Většina města i s původní
radnicí padla za oběť velkérnu poŽaru v r. 1 800. V Libáni pob;ýval Jaroslav Vrchlicloý, ěasto sem zavita| Bedřich
Smetana, když doprovazel svého zetě do Staqých l{radů. Je známý i krátký pobyt Jaroslava Haška. Ten se sem vydával
za svoji rnilou a kdyŽ mu došly peníze, klidně se vydal 68 krn do Prahy pěšky.

Z Libáně se po zelené vydáme do Staqých Hradů k mohutnérnu objektu ětyřkřídlého renezančního zámku'
Dojedeme do středu obce, odkud se po zelené přes návrší a potok darne k rozcestí pod Sedlištěm, kam vede silniěka
vpravo.My zde odbočíme vlevo do příjemného údolí Peklo. Cesta nás zde přivede k vodní nádrži. Přejdeme louku a v
místě styku dvou údolí vystoupáme na ostroh. odtud dojedeme do obce Skuřina připomínané v roce 1383. Projedeme
záÍezemv pískovcoqých skalách a můžeme obdivovat několik statků pojizerského typu. Y jedné ze zahrad zahlédneme
sochu sv.JanaNepomuckého z r. I722.Po silnici pokračujeme do obce Mrkvojedy,-připomínané v r.1316. Je tu 20 m
t,ysoká lípa,( státem-chrr{něná), zasazená v r. 1 78 1 na paměť zrušení nevolni ctví. Zde si prohlédneme několik pěkných
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dochovaných statků. Pojedeme obcí kolem rybníčku, ( a nejstaršího smírčího kÍíže v Českém ráji) do obce Mar-
kvartice. Jméno dostala od rodu Markvarticů, kteří zde v r.1 1 88 měli tvrz. Jde o jeden z nejmocnějších čes\ých rodů,
ktery vlasfuiil rozsráhlé krajiny na Jiěínsku, Sobotecku, Turnovsku a Ceskodubsku. V obci najdeme několik půvabných
dokladů lidové architektury. Z nich je to nejhezěí roubený patroqý statek ě.1 z r. 1809, s lomenicí a otevřenou pavlaěí.
Zdejšíkostelsv.JiljíjepoprvédoloŽen ve14.století.Vedruhépolovině17.stoletíbylzbarokizován'(Farajezestoletí
18,)Známéstí se vracíme na křižovatku silnic. odtud po silnici bezznaěky pojedeme k Dolnímu Bousovu. V místech
kde silnice uhýbávpravo do údolí Kostecké strouhy, my pokračujeme přímo k obci Spďence. Najejím kraji stojí hezky
roubený statek. Cesta klesá k rybníěku. Nad ním vlevo si můžeme povšimnout stop v terénu, které připomínají zaniklý
dfuvěný hrádek neznámého jména ze l3. století. Dále zde jsou ve skále stopy stavení někdejšího mlýna. Silnice míří
k lesu a serpentínami klesá k Dolnímu Bousovu'
(PouŽito iifotmacizregionálníhozpravodajskéhoservisu-ělánekŠárkyKalferstové')

Rudolf Dufek
dopisovatel

VELIKONOCE AJARO
Kdo by neměl radost, Že sluníěko opětzaěínáhřát a přírodě se po dlouhé zimě chce chlubit zelenou a postupně

mnoha dalšími barvami. ostatně zdravá barva i lepší nálada se wací také lidem.
Jaro budižpochváleno.
K oslavě jara patíi hlavně Velikonoce. Pro křesťany jsou dokonce tím nejqýznamnějším svátkem v roce'

spojeným s památkou umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě
navazova|y na židovský svátek pesach. Ten připomíná vysvobození Židů z egyptského zqeti a později také
oslavu příchodu Mesiáše.

I pohané vítali jaro. Dobře věděli, Že jiŽnastáxá čas postarat se o zemědělskou půdu, aby bylo po celý rok co
jíst.

Velikonoce |ze také vnímat jako vztah slunce a měsíce, neboť mnoho činností v průběhu roku je řízeno
slunovratem, rovnodenností a úplňkem měsíce. o datum Velikonoc se vedly dávné spory.Nejvážnější byly mezi
Alexandrií a Římem. Tyto spory skončily koncem 6. století, kdy byl přijat způsob dpočtu data Velikonoc, tzv.
EPAKTA. Toto datum vycháníprávézevzlahujarnírovnodennosti aúplňkuměsíce. Velikonočníneděle, čili Hod
Boží velikonoční je l. nedělí po 1. úplňku, kteqý nastane po 1. jarním dnu. Takto stanovená neděle může obecně
bý v rozmezí od22. 3, do 25.4. v roce.

Velikonoce jsou, byly a jistě dlouho budou ěasem radosti, hojnosti, dobré vůle, přátelství a také připomínáním
si staqých lidoých z\ryků . Pomlrázka je symbol Velikonoc. Chodíme mrskat děvčata i ženy, aby byly zdtavé,
veselé a pilné celý rok! Pomlázka symbolizuje předání svěžesti, mladosti a zdtaví mladého proutku do těla
mrskané ženy. Koledovat s pomlrázkou se chodí na znuamení přátelství. Jako součást svátků Velikonočních
vnímáme také vajíčko nebo kraslici. Velikonoční vajíčko je odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, Životaa
vzkříšení. Vajíčkoje symbolemnového života jiŽ odpohans\ých dob.

Dobrym starodávným velikonočním zvykemje také drkání. To odjakživanalttazovalo o velikonocích obecní
zvonění. Na Zelený čtvrtek dopoledne všechny zvony odlétaly ke kontrole do Ríma. Drkání, které vŽdy
obstarávala dětská mlád ež, pak nahrazovalo j ej ich zvonění.

Drkalo se na Zelený čtvrtek v poledne a večer, na Vel[ý pátek ráno, v poledne, odpoledne a večer. Na Bílou
sobofu se drkalo ráno. V poledné se již nedrkalo, protože 

_během 
dopolědne se zkontrolované zvony z Říma

navrátily. Během sobotního dopoledne se celý drkací rituál uzavřel návštěvou všech drkáčů kďŽdé domácnosti,
kde dostrívali za třídenní drkrání od hospodyň zaslouženou odměnu.

raro mělo své kouzlo prostě vždyclE. Užijme si ho tedy spolu se sluncem a dobrou pohodou letos i v dalších
letech.

Ing. JiříCampr
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z ČrNNosTI sVAZU PRo onČaNsrtr, zx-,nŽrrosrr
Za období prosinec 200ýkvěten 2006

Dne 70,|2,2005 jsme připravily pro děti mikulášskou nadílku. Každé dítě do 15 let bylo obdarováno balíěkem se
sladkostrni a ovocem od Mikulráše a pořádným vystrašením dvěma ěerty. Při různých soutěžích, básničkách, písních si
celé odpoledne užily ve veselé náladě'

Stalo se již tradicí uspořádat dětshý maškarní karneval. Ve Veselské hospůdce se tak sešly šaškové' princezny,
kovbojové, ale i bandité. Všechny děti v maskách dostaly dárek a pohoštění. Velice nás mrzí, že nepřišly všechny
místní děti, pro které tuto akci hlavně připravujeme' Svou návštěvou nám však udělaly radost i děti z okolí' Všechny
společně taněily' skotačily a bavily se při různých hrách a soutěžích, zakteté byly odměněny. Děti měly radost i z
tomboly, za kterou děkuj eme Všem, kteří na ni přispěli.

sPoZ byl blahopřát těmto oslavencům:
Buková Karolína 20,12' 2005
ČechovskáRůžena 28.12.2005
Kodrik Josef 2 .2.2006
Nováková Marie 2I. 3.2006
Doškrář Josef 27 . 4,2006 Blahopřejeme! Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti...

oÚ a SPOZ Bulířovd Jarmila, PažoutovtÍ Věra, Šafrónkovó Marcela

sPoLEČEI\sKÁ KRoNIKA- rok 2006
Žwotnijubilea:
75 kt
30. 6. Antošová Ludmila,Veselice 1
60let
2.2. Kodrik Josef ,Veselice 2l

21', 3. Nováková Marie,Veselicel2
|2. 6. Kodriková Marie,Veselice 21'
55 let
18. 3. Ďoubalík Jaromír,Veselice 17
26. 4. Bravencová Jana,Veselicel7
L3.6. Jakubec František. Veselice 48

ŠafrónkovtÍ Marcela

Poděkování
Srdečně děkuji zamilé blahopřání a darek k mým narozeninám obecnímu zastupitelstvu,
panu starostovi a zástupcům SPoZ-paní Jarmile Bu1ířové a Věře Pažoutové.

Ing.Doškář Josef Csc.

Vzpomínka:
Dne 20. 5. 2006 zemřela ve věku nedožitých 86 let paní Růžena Čechovská.

Na Vesliclý zpravodaj přispěli:
Jakubcovi, J. Matoušková, P. Křížováy Z. Srb, J. Kotalíková" V. Bohuslav' L. Pelikan, L. Antošová, F. Chromovs\ý,
J. Šoftys,'J. Maudr st., J. Fleková

Redakční rada Zpravodaje touto cestou všem přispívajícím upřímně děkuje!! !

Zpravodaj Veselice vydává Místní zastupitelstvo obce :
Redakční rada ve složení:
Předseda Ing. Jiří Campr
Členové:
Ing' Doškář Csc, M. Pažout, F. Pažout, F. Navrátil, J. Bulířová, Z. oudrnická, M' Šarrantovre" J. Šohys
Dopisovatel R.Dufek.
Zpravodajvychánidvak'tátroěně aje dodáván zdarma. Za obsah článků odpovídají autoři.

Prosíme o zasílání případných návrhů, finančníchpříspěvků apřipomínek na adresu:
Paní M' Šafrankov{ Veselice ě.p'8, PsČ 294 04 Dóhí Bousov.

50let
16,7. RýdlMiloslav, Veselice 47
20let
21.3. Cidlina Pavel, Veselice 61
15let
6. 1. BucekVáclav, Veselice 38
5 let

24. t. Bravenec Jaroslav, Veselice 4
23. 4. KadeřábkováTercza.Veselice 1 8


