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SLOVO STAROSTY OBCE
Y áůeníspoluobčané'milí čtenáři našeho Zpravodaj e.
azajímavé,
UplynuldalšípůlrokamámevrucedalšívydáníVeselickéhozpravodaje,kteréjeopětobsáhlé
V uplynulémčasejsme seviížněobávali hrozby ptačíchřiplcy'kteréjsme v našírepubliceodoláva|izce|éEvropy
nejdéle.Několikváůnýchpřípadůse objevilo v jižníchCechách. K našemukraji se tato epidemienaštěstí
nerozšířila.
Vnašemkraji byl při jarnímtánísněhuvyhlášenkvůlipovodnímstavohrožení.
V našíobci byl jediný objekt zasaŽenpřívalem vody z polí, sklep domu paníBukové.Na odčerpánívody ze
zahradyapříkopusepodílelihasičizVeslice azBřezna.
odpadu. V našich domácnostechse
V měsíci březnu firma Compag vyhlásila sběr nebezpečného
pravděpodobněžádnýtakoaýodpadnenachází,protože
autaodjelaprázdná.Dalšísběrtohotoodpaduproběhnev
podzimníchměsících.
Termínbudeznovu věasvyhlášenveřejnýmrozhlasem.
V květnu na obecnímuřadu byl Krajshým správním orgánem proveden audit hospodařeníobce.
Závěreětá zprávabudevyvěšenanaúřednídesce'
ve dnech 2._3.6.2006volby do Poslanecké
sněmovnyParlamentuČR.
V obciVeseliceséuskutečnily
obecníúřadmá intemetovouadresu- obecveselice@seznam.cz
PřichtÍzíčasletníchdovolených,do kteréhoVfua vdženíčtenóři,přeji mnoho krdsných zdžitk,ů"
volna.
Prožijtepříjemněa ve zdravídny zaslouženého
PažoutMiroslav

KULTtJRNÍŽwor NAVESELICI v PRŮBĚnu času
Životem.Bylo to v roce 1920'kdy byla
obec Veselicežilavelrnibohaýmvzdělávacím,kulturníma spoleěenským
prvním
vedená
knihovníkem
Josefem
Svejdou,
kteý podlehlv roce 1922svému
obecní
knihovna
9.lednaza|oŽena
jmenován
zaměstnanec
a
novým
knihovníkem
byl
JosefPažout,
strítních
drah.Knihovna
války
zraněnizprvnísvětové
j azyce,a které
převzal
Leopolda
Picka
německém
které
od
starosty
židovské
obce
v
většinou
obsahovala200 svazků,
předalje
knihovně
v
přeložilJosefVajs,obchodníkve
Veselicia
novězaložené
roceI92I,
dočeštiny
av
do obecníhodomkuj ižměla53 stálýchčtenářů
Knihovnasepostupněrozšiřovalaa v roce 1964po přestěhovaní
knihovnaěestné
roce 1960jižpřečetlatřetinaobyvatelVeslice celkem 820 kniŽníchsvazků.V roce I97I obdržela
knižnímufondu.V roce 1910
uznáni od oNV v MladéBoleslavi,kam byly postupněpředány svazky příslušnému
pod vedenímpanaJanaTotha,přednosty
qýznarnněovlivnil kultumíživotVeselicekroužekdivadelníchochotníků
Valnáhromadakroužkuzvolila předsedouFrantiškaMatouškaa reŽiséremJosefa
Že|ezniěnistanice
v Domousnicích.
představení,14 plesůa 1 operetu.Takézábavnia
ve Veselici 22 divade|ních
Pažoutaz č.p.15' Kroužekuskutečnil
jednotousociálnístranys cílemvzdělávatapovzbuzovat
vzdělávacíkouželgza|oŽený
v roce 192l malozemědělskou
generaci,v čeles předsedouJanemNygrinem a jednatelemJosefemSrbou,uspořádalv roce 1923ples
dorustající
v maskách'dalších5 spoleěenshých
večírků,
3 divadelnípředstavenía jedno operetnípředstavení.Spolek pro
dorostu'obohatilakultumí
nedostatek
v roce 1934.V roce 1928za|ožená
skupinarepublikanského
členů
byl rozpuštěn
16divadelníchpředstavení
v roce l938'její nástupkyně
životve Veseliciuspořádaním
a 15plesy.Po svémrozpuštění
jednoty,uspořádala8. lednaples.Významnýmpůsobením
stranaNrírodní
se do kulturníhoživotaVeselice zapsal,
v roce L92I za|ožený
sborhudebníků,
v čeles kapelníkemBohumilemJírovcemzé.p,4&,kterýbyl téžředitelemkůru
v chrámuPáněv Rítonicích.
ChrámoqýsborvedlapaníBohumilaNoChrrímováhudbabyla veselickouzáležitostí.
votná.NástupernokupaceČSRfašistic[ýmNěmeckemazšueníProtektorátuČechyaMo'unanastalo
značnéutrpení
ěeského
národa,jehoponížení
ničení.
KulturníŽivotveVeselicisepostupnězač,lna|roz-líjet
ažpo ukoněení
a postupné
německé
tolik nenáviděného
ProtektorátuČechya Morava.Radostz osvobození
veselickýchobčanů
okupacea zrušení
z okupaceČSR,vedla postupněk obnovenídivade|níchkroužků,
tanečních
zábavi spoleěenskýchbeseda plesů.
V lednu195l
UtvořenýkroužekSvazučs.mládežesehrálod dubna1949do roku 1951 celkem4 divadelnípředstavení.
uspořádalaplesKSČ, l7. únoraples Myslivecká spoleěnost.osvětová besedauspořádala2 taneční
zátbavy,
zajistila
promítání
3 filmůa několik přednášek.Postupnězajistilaopětv roce L952promítríní
filmů,6.březnaples' i' května
Májovouveselicis tancem,4,zitřiposvícenskou
Vroce 1955byl l. únorazaložen
ábavu a další
3 íilmovápředstavení.
Svaz ěs. mládeŽe'jehoŽ předsedkyníse stala pani Zdeřka Šimáěková.Byl uspořádán 1. ples a tanečnízábava.
Sousedskoutaneční
letech
zábavupořádalo16.prosinceIZD' na kteréhostovalestrádnísouborz Liberce.V dalších
byly obnovenypravidelnéposvícenské
zábavy. Sbor dobrovolnýchhasičůza|oŽenýv roce 1898 sým předsedou
AdolferrrVepernerem,ředitelemDomousnickéhopanství,se stal dalšímnositelemzábavy . V roce 1921 se stal
předsedou30.ělenného
FrantišekMatoušeka velitelemFrantišekRýdl. od
sboru dobrovolnýchveselic\ýchhasičů
roku 1923do roku 1959sborhasičů
uspořádal26 plesůa mnoho dalšíchpřátelskýchschůzek.Nedílnousoučástí
kulturníhoživotaveVeselici se stala v roce |959 za|oŽenáodboěkaČsl.červeného
Kížev ěele s Karlou Bukovou,
která uspořádalaněkolik plně navštívených
dětshých zábav a velrni mnoho zdravotnickýchpřednášek,vedle
zajišťování
mladýchdobrovolnicnavyškolení
zdravotnic,zejménanachirurgickém
oddělenínemocnice
v Mladé
>2K

Boleslavi.Mimo svojeodborněkulturníavzdělávacíěinnostiziska|aimnohodobrovolnýchdrárců
krve.V roce 1977
jichbylojiž21,Zamnohanásobnýdobro-volnýodběrkrveobdržela
JaroslavaBeěanová,JaroslavaKřížováaLadislav
Pokorný bronzoý ďznak vzorných drárcůkrve' Stříbrnýodznak získal FrantišekBucek' Josef Matoušeka Marie
Tauchmanová.
SťíbmouplaketuF. Ján-skéhozíska|iza2l odběrukrveFrantišekBucek,Karla Buková a ing.Miroslav
Halama a dalšídobrovolnídárci krve. V roce1993byta odboěkaČsČr Veseliceumístěnana prvémmistě okresu
předsedkyní.
Mladá Boleslava Karla Bukovájmenovánajejídoživotlrí
Nastalýširokývědecko-techniclcý
rozvoj v následujících
letechna kulturnímúsekuzaznamena|
obrovskýrozvoj
sdělovacítechniky,te|evize,radia, ruzných přehrávaěů,modernizacefilmovéhoa divadelníhoumění, cožvede
postupněk novémupřístupuělověkak vlastnímuživotua celéspoleěnostik tvorběnovéhosýlu moderního
člověka.
Přitom všembychomneměli zapomtnatna kulturníživot ve Veselici v minulosti,jehožkladnépůsobení
na oběany
Veselice,bylo velmi povzbtnujíci.
Ing,DoškářJosef,Csc

PTACTVO NASEHO BLTZKEHO OKOLI
Dnešníčlánekje věnoviánznámémuptaěímudruhu,kteý bezesporupatří
k těmnejimpozantnějším
ptákůmna světě'
v CR hnízdípouzejeden druhaje to reřób popelavý(Grus grus)
První,skutečnědoložené
hnízděn,bylo prokrázánoteprvenedávnoa to v roce 1989na Ceskolipsku.Pak přibyloještěněkolik dalších
hnízdních
lokalit.
V roce 1996bylo prokěnánohnudění
tohotoptrákana Kopidlnsku,cožje za
humnynašíoblasti.
reřdb popelav1í
k námpři|étábrzyzjataa obsazujesvéhnízdiště
opakovaně
i po několik |et,Zije v monogamiia oba parÍreřijsou k soběvázíni. Po
příletunahnízdiště
a zabydlenízačneprobíhattok.
Doprovrázího zvláštrí ,jeřábí tanecoos poskakováním,uklráněníma
potrubovárrím.
Svéhnízdostavínejěastějiuprosťedbažiny'avšakna suchémmístě.Bývá
to většinouhromadarůzného
rostlinnéhomateriálu.Hnízdajsou zpravidla
pouŽivánapo několik let. Ve snůšce
bývají2.3 vejce. Sedína nich oba
parfrreřipo dobu cca 30 dní.Po vylíhnutídospělíodvádějímláďata do
nízhýchporostů,
kde žijískrytěkolem 2 měsíců,
nežzačnoulétat.Pak se
pomaluvytrácejí,většinouv doprovodustarších
z hnízdiště
ptráků.
Vzhledem k vzácnémuýskytu a pověstnéopatrrrostitohotodruhu,nelze uvádětpřesnélokality ýs$rtu, aby nebylo
hnízdníúspěšnost.
zasahoviínodojejich životaa nebylaohrožovrána
žetentodruhsi našelnová hnízdištěprávěv našemkraji.A prototentoptaěídruh,kteý je vedenna
Je velice potěšující,
ěervenélistině ohroženýchptráků
si zasloužímimořádnouochranu!
Zaěittkemdubnat.r.jsem navštěvovallokality,kde byli tito ptrícijiž dřívepozorováni.Dne 16.4.2006 jsempři této
příležitosti
viděl v okolíLibaně přeletdesetiexemplářůtěchtokrásnýchavzácnýchptáků.Jednalose o novéptríky'
kterék nrámdotahují,
nebokÍeřípokraěujív tahuna severnější
hnízdiště'
Vidět takoý poěetvzácnýchptákůnajednou
je proělověkasesrdcema láskouk přírodě'silnýzážitek.
pohromadě,
rosefAntoš
Řitonice

FoTBALovÉ HŘlŠrĚ
Cestou z Veselice do Domousnicjsem se zastavil na fotbalovémhřišti ohraniěenémzávorou proti vjezdu vozidel a
překvapenějsem se dívalna potrhanésítěrtwĚzáry|atovanýchfotbaloých braneka poténaprotějšístanu hřiště,kde
vedle naházenýchplachetupevněnýchna stráni ohraničující
ěást břištěa viděljsem několik posteloých mafrací,
ohniště,převrácenéarozbitegrilovacízaÍízeni,
hromaduroštía množství
ruzrrého
odpadu.Dále mě velmi překvapila
vykopanámístnostv náspu'cestyvedoucíz hřištěna pole, vybavenápohodlnýmlehátkema dalšímidrobnostni.
Pozastaviljsem senad,,obohacením.o
tohotobřiště,kterévždyžilokopanoua smíchemzanícených
fotbalistu,a takna
jejichfotbalovézÁpasy
jenvzpomínka.Nic protitomu,ale snadnrímapředevším
zůstane
rodiěům,našimladístojíza
trochuzamyšlení
nadjejichdalšíživotrícestou'atakézatochu našeho
volnéhočasu,kteý bychomjim měli věnovď a
jej
ěinnostiv ich volnéměase.
Ing.Doškúřrosef, Csc
to zejména
>3<

CO NOVEITO VE VLCIM POLI
jsou zámekadvůr.obě t5rtonemovitosti,jakoži všechnyokolní
DominantamiobceVlěí Pole vždybyly a neustrále
polnostia lesy vlastnilahraběnkaDalborgo-Netolická.Mimo vlěopolsképanstvíhraběnkavšakještěvlastnilahrad
Kost' celékostecképolesí,dvůrKdanice a dvůrSemtín.Celétotovelikébohatstvípocházeloz dobypo biwě na Bílé
přerozdělovaní
šlechtických
majetků'
Hoře z následného
Hraběnkaměla dceru,kterése zde říkaloKomtesa.Ta byla provdrínazabtaběteKinského,do jehožrukou,jako
věno,tentorozsáhlýmajetekpřešel.ZámekpaksloužiljakolefuiísídloroduKins\ých.
Po roce 1948 byl celý majetekKinslcých znárodněn.Vlěopolslcýdvůrpřevzaly Státnístatky.Zámek nejdříve
převzaloministerstvoškolství
a osvěty'pakministerstvostavebnictví
a potéministerstvosociálnípeče,
kterézdeďídilo
Domovdůchodců.
Po roce 1989byly t5itomajetkyv poměrněšpaÍrém
stavuv restitucích
wácenyhrabětiKinskému,kteý má dnessvé
hlavnísídlona ziámkuKarlovakorunav Chlumci nadCidlinou.PolnostipronajímápanuBalákovi ze Sobotky.Budovy
podnikatel,kteý všechnybudovypostupněopravujea připravujek využívání.
(Kéžby
dvorazakoupilmálo zná!ÍÍÚ
podobnýosudpotkali dvůrnaVeselici).
Zitmek,zámecká zalrada i zátmeckýpark sloužilyještěi po restituci urěitou dobujako Domov důchodců.
tírabě
Kinský jej pak prodal.Novymi majitelkamizámku jsou Valerie Schořová a její devatenáctiletádceraPefua,které
původněbydlely v Mladějově. Založi|y oběanskésdruženípod názvem MATKA LASANA, kteréje řádně
je pomráhat
zaregistroviárro
u MV CR. Podstatouěinnostitohotosdružení
lidem s využívríním
údajněnadpřirozených
Petry Schořové,která si nechává říkat Matka Lasana.Díky těmto schopnostempý dokáůe
schopnostímladičké
probuditv ělověkuvnitřnísílua láskua pomocimu tak odjeho problémů.
Kolem Matky Lasanysevytvořil silný kult'
Mnoholidíjiuvěřiloahledáunípomoc.
Jezdísemzanílidénejenzcelénašírepubliky,
aletaké
i zostafuiíchevropských
poschodí.
zemí.Hlavníriturílsekonáv podvečer
ve velkémsálev 1. zámeckém
Lidéseza naprostého
ticha,po kolenou
pomaluposouvajík, v křesle sedící,
Matce Lasaně.Ta nejprvevezne sehnutouhlaw klečícího
do svýchrukou.Pak
Dlaňjejípravérukyještězakroužívedle
krátceuchopíjeho
ruceazahledísemu do očí.
paknásleduje
obliěejeklečícího,
a ozdravnákurajsou u konce.Všeseodehrálobezjedinéhoslovaa netrvalodélenež15vteřin.
drobnýúklona setkrání
Rituál pak pokraěujebez jakéhokolipřerušení
dál, ažse u jejíhotrůnuvystřídajívšichnipřítomní.
Na závěr rituálu
přichazejíněkteříúěastníci
shudebními
nástrojiace|ýsá|zpivápísněo MatceLasaně,o lrísceao Bohu.
Zámek prošelniíročnou
opÍavoua rekonstrukcí.Dlažbana chodbáchi obklady ve spoleěnýchsprchácha na
toaletrách
záříěistotouanovotou.Ve dvacetisťídmězašizeýchpokojíchpro
hostyjenovéúsťední
topeníav každémje
pro mužeaženy'Sirokéschodiště
7 až8 čistěpovleěenýchpostelí.Pokojejsou spoleěné
vedoucík sálu v 1.poschodí
i samotrýsálj souvyzdobenya osvětlenymysticky.
oprava a rekonstrukcezámkubyla provedenadobřeajistě takénákladně.Je tedyna místěotÁzka,kdesetak velké
prostředkyvza|y?Jejichpůvodje širší
veřejnostineznětmý,
Zřejmépochánízdariod boha{ýchmecenášů.
Na běžný
provoz zámku pravděpodobněstaěípenizevybranéza ubýovrání,za oběerstveni,za suvenýrya zaěaje s požehnráním
MatkyDiesany,cožnenínikdojiný,
nežpaníValerie,
tedybiologickámatkaPetry'
Ajak sena nezrryklé
sousedydívajímísfirístarousedlíci?
si ajsou rádi,ž,ese dobře
,Berouje na vědomí,neztěžnji
pan
starajío zámeckoubudovui zahraduoo,
říká
JiříVynikal,starostaDolníhoBousova,podkteqýobecVlěí Pole spadá.
(Y člónlatjsou použiý něHeréiýormace z reportóžeotištěnězačótkemroht 2005 v deníkuPrno).
Ing.Jiří Campr

ZAZYNF'JI NASICH LUKA LESU
Daněk shvrnitý(Damgďama).

Rod dďkůje dalšímástupcem spárkatézvěře' Jejich letníčervenohnědý
šat
je bíleskvmiý.Skvrnyjsouuspořádánydo podélných
řad. Břišnístrana,vnitřní
stranyběhůa zrcátko (ocásek)jsou čistěbílé.Zimnišat dďků je tnavobnědý.
Skvmy jsou pak málo ďetelnénebo zanikaji.ParoŽl mají daňci lopatkovitě
rozšířené.
''i :
r; lt:
'.,.,,.l,:
U násje daněkskvrniý chovánod koncestředověkuv oborách,tu a tamje
-3ji:rgr,
v př{roděi volně. Jehopůvodním
domovembylo Sffedomořía MaláAsie, kde se
'';'i..
zachovalv malých zbýcich dodnes.Prvnízprávy o daňcíchna našemúzemí
.!,
pocházíz dobyFerdinandaHabsburského.
Tehdyjevypustili zpardubickéobory
i
do přírody.Protožedaňci škodilina polích,muselije pochytat'Potése daňci
\
j
dlouhoudobuchovali env oborách.od konceminuléhostoletížijína mnohých
místech
opětvolněa znamenitěsejim dďí.
iii,.
Hluboké lesy dar1cinemilují, držíse ve světlých hájích, prostoupených
,i ť' í*".
ěetnýmipalouky.Parohy'kterédonávajiažpočátkemzát7,sharuj|daňciv květ.
probíháběhem
nu.Dančíříje
října.Tehdy
sesamciozývajírocháním,
kterévzriká
tím,ževztahujívzduchdosebe.Daněkshromažd'uje
kolemsebevětší
množství
daněleks dančaťy.
Samecbezoháňky,kteráje
16až19cmdloúá,bývá130ažl50cmdlouhýavkohoutku85
až90cmvysoký.
Dnes se daněkumělepěstujev západn1,
ve sřední a v jižníEwopě. Vyskytujese všakiv zÁpadnlukrajiněa v Po-bďtkých
republikách,snad iv sevenríAfrice.
Časodčasusedaněkobjevíi v našemokolí.
HajnýMiloslavKonývka
Zěhuby
ýe'

))4(
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AUTOBUSOVAZASTAVKAVE VESELICI - LHOTKACH
Kdyžzaěa|jezditautobusosobnídopravyve Veseliciv říjnu1951a to vždyv útery,středua pátekzLibánědoMladé
lincez Liěna,Bačalek,
čekámananávsiv roce 1957. stáLláL
ěekárnanaautobusové
Boleslavibyla postavenaprozatÍmní
Veselicedo MladéBoleslavi byla postavenav řijnu 1973takéve Veselici- Lhotkáchv hodnotě30 000Kčs,přiěemž
hodin
celkovénrákladyěini|y 22 000 Kě. Na její stavběbylo totižbrigádněodpracováno660 hodin z ěehož,400
bezplatně.
konstrukce,pevnoustřechoua uvnitř umístěnými
Čekárnabyla vybavenavelkými okny zasklenýmido že|ezné
laviěkami s tabulík vylepeníjízdníhořádu a různýchdůležiýchoznámeníoběanům.Před vchodemdo čekámybylo
zranění.Čekámabyla plně využivina
postavenoochrannézábrad|í,
aby nedošlopři příjezduautobusuk případnému
oběanyjezdícímido práce,k lékaři,na nákupy azejménadětnijezdícímido školy.Cekrírnaajeji vybaveníbylaplně
v obcíchkudyprojíždělapravidelná
autobusoválinka.
srovnatelná
s obdobnýmičekrárnami
okna byla vytluěenaapozdějinahrazena
V pruběhuěasubyla tďo ěekárnanezodpovědnýmilidmi devastoviána'
plechovouqýplní'laviěky zmizely, ochrannézábrad|íbylovyffženoa místrostěekárnynaplněnapo zemi seválejícÍmi
kulturnía
ruznými odpady.Stala se postupněmístemk oběasqým schůzkámmládeže,kteréscházíodpovídající
sportovnívyžití.
Ing.DoškáŤ
JosefCsc.

PAMÁTKY IIBÁŇSKA

nedalekoobceLibáňsenacházípozdněbarokní
zámekDětenice.
Naokraji Českéhoráje,
od roku l503 vlastnil Dětenicemocný čes$ýpanslcýrod Křineckých z Ronova' Roku 1587přestavělBohuslav Křinecký
z Ronova gotickou tvrznarenezančnízámek' Jeho synovec' Jří Křinechý, postavil v roce 1619mohutnouvěž,kteráse do
podobě.
dnešní
dobyzachovalatakřkav původní
Zajímavost:
ProtoŽese Jiří Křineclcý v roce 1618 chlubil na praŽskémsněmu,žebudena míseukazovatia po Dětenicíchvoziti st'atou
hlavu císďe FerdinandaII., byl po Bíléhoře jeho majetekzkonÍiskována Křinecký propadl kdlem a měl být popravenna
Staroměstskémnráměstís 27 česlcýmipány. Včasse mu všakpodďilo utéctdo Saska.ProtoŽeměl velmi naspěch,zakopď celé
sklepenídětenického
ámku. Doposudsenepodařilotentopokladobjevit.
svéjměnívtajnýchchodbách
byly pak Dětenice 100 let. Slavná byla dobapro
V roce 1622 ztskal zámek Albrecht z Valdštejna.V drženíValdštejnů
jej
přestavěl na pozdně barokní,podle projektu
kteý
renezanční
zámek
koupil
hrabě
Jan
Kristián
Clam-Gallas,
zámek,když
zámek obdivovatdodnes,pouzeoběkřídla
Fiegerta.Bylo to v |etech7762-1765.Vtétopodoběmůžeme
stavlte|eZachariáše
nežstřed.
bylao patronižší
V roce 1808 koupil Dětenice baronJan Filip lň/essebergzAmpringen. Byl to ýzramný rakous\ý diplomat,kteý sev roce
monarchie.
1848stď ministersf,Ímpředsedouhabsburské
Zajímavost:
Téhožroku všakvypukla ve Vídni revoluce. Baron musel v přestroj enízažebrákapřed revolucionáři utíkatna svůjámek
v Dětenicích.Jeho syn Filip Wesenberg,nechal roku 1860 přezdobit zámek do pozdně klasicisníhostylu, podle tehdejší
módy. V roce l 873 seFilip Wesenbergve Vídni zasřelil' neboťbyl obviněn z vlastizrady' Protožeby|makézskýrýíř' odkázal
zénnekŘádumaltézskychrytífu.Zámek Dětenicebyljediným zímkem v Čechách,kteý kdy tentořád vlastnil. Zámekby|
spravoviínprostřednictvímvelkopřevoru a to hrabětemKolovratem a knížetemotheliem Lichnovským z Wandenberkua
Voštic. Kníže othelio Lichnovslcý Dětenice miloval a chtěl je uěinit světozniámé.Zasadi| se o vybudováni žp|emicedo
Dětenic.Provedl poslednístavebníúpravyzámkuýstavboudvouportiksů(balkonů),nechalvybudovatnovouvstupníbránu
a do parku nechal převéztsochy z vídeňskéopery která v tédobě vyhořela.
Jehosynpakveškeréjmění
Mďtézštírytířiprodalizrámekvrocel903 židovskémuvelkoprůmyslníkoviAdolfuBlochovi.
prohrlálnaburze.
V roce 1927koupil DětenicestavitelEmanuel Řehrák,kteý celéDětenicképanstvípřived.lopětk prosperitě.JiŽtehdyza
l ' republiky zpřístupnil črást
zámku veřejnosti. Bohuželvšakpříchodemroku 1948byl panu Rehrákovis manŽelkoupřidělen
jednopokojovybyt na Kladně a v zámku by|azřizena dívčizahradnickáškola.Po několika letechtu bylaňizena zvliáštní
kÍerázdebyla do roku l 990.
školainternáÍrí,
V roce 1998 koupili zdevastovanýzémekmanželéondráčkovi a po rozsáhlé,ale velice citlivéa šetmérekonstrukci,
zpffstupnilizámekDěteniceopětveřejnosti.
Zárnek Dětenicev letech 1998-2000byl renovována po 60-ti letechznovu otevřenveřejnosti'Jednáse o dvou-patrovou
čtvercovoupozdněbarokníbudowstřípatrovouvěžíaportikusem.SouěástíareálujsoutéŽbudovypurlaabstvíapodzrámč
Na zámkuje restaurace,pod portikusemje zahradnlrestaurace.V budově purkrabstvíjeprodejnasuvenýrů.V zámkuje
malby al secco
pffsfupných 76 zse|azaÍizsných místností.Každá z místnostíbyla restaurována,Lzp zde vidět nrástěnné
(nrástěnnámalba na suchou omítku) i ď fresco (nrfutěnná/nástropní malba do vlhké omítky), barokní i rokokovéštuky'
Místnostijsou zďízeny dobovýmnábytkem,stylovymi hodinami, česhýmikřišťálovýmia mosaanýmilustry,kachlovymi
kamrry,vzácnými koberci a obrary, kteréjsou převiážněz obdobíbaroka.
Místnostijsoudoplněnyávěsy, květinovouvýzdobou,ukázkamiporcelánuadalšímidoplňky.
Na ámku je instalována ojedinělá sbírkazbraníMaltézsl.ých rytířů,pocházejicích z 30-ti1etéválky, rovněžje zde sbírka
loveckýchtrofejí.
(Použitoinformacíz regionálníhozpravodajského
servisu')
Rudolf Dufek-dopisovatel
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PoZvÁNKA NAvÝr-,nr NA KOLE Do PEKLA

Mladoua střednígeneraciz Veselicea okolníchobci neboětenrffinašehoZpravodajetímtoělánkemchcemezískat
prohezký,zajímaý a velmi pouěnývýlet našímkrajem.JehotrasuuvedlapaníŠárkaKalferstováve svémělránku
v Pojizers(ich listech.Ieji ýna k výletuna kole do údolíPeklo, spojenáse seznámením
s kásami,
uveřejněném
pamětihodnostmi
i historiínašeho
okolí,je skuteěnouinspirací.
i událostiz his.
Známezdejšíkraj,ale musímepřimat, ženěkteráv tomtoělánkuuváděnámísta,pamětihodnosti
torienáspoučily,žev tomtosměrujsou našeznalostimalé.Poznalijsme,žeautorkaělránkumá o našemokolíbohaté
trasaqýletuz DolníhoBousovado Libáně a do údolíPeklo u obceSkuřinato potvrzuje.
zna|osti'Zvolená
Z archivnichmateriálůsi důkladněprostudovalaúdajeo jednotlivych místech,památkácha historických
proěetli.
výletníkyk tomu,aby si jejípromyšlený
ělanekdůkladně
událostecha umněje při ýletu vytlžívá,Inspiruje
Pokudsenatentoqýletvydáte,
vezmětesebousvéděti,nebovnoučata.
Vášspoleěnývyletbudeprovšechnyrekreacía
pouěením.
A nynívzhůrudo Pekla
je jenornterénní
Váš výlet bude asi 24 km dlouhékolečko,jehožstartemi cílemje Dolní Bousov.Složitější
jinak
je
stoupáník rozcestíKřiŽrínky'
to bezvadnácesta.Město Dolní Bousov ležív údolíKlenice. Archeologické
výzkumydokládají,Že místobylo osídlenojiž v mladšía pozdnidobě kamennéi v doběbronzové'Prvnípísemná
zprávaje z roku 1318, kdy zdeje připomínrán
Ctibor z Bůsova.Na městečko
byl Bousov poýšen někdy předr' 1497
a naměstov r. 1600císařern
RudolfemII.Byl mu udělenměstskýznaka dalšívýsady.V roce 1673si zdenechalhrabě
HumprechtČernínz Chudenicpostavitod předníhoarchitektáFranceskaCarattivíkendovourybrářskoubaštu.Ta
pozdějibyla vyržitajako fara. V jejím sousedstvístojíbarokníkostel sv. Kateřiny z r, 1766,Má pozoruhodnou
sochařskouvýzdobuz dílnyJelinkovy'Poblížzde stávalatvrzrýíře Bůsez Bůsova,po kteréobecdostalajméno.
Tvrz
zanik|azahusitskychválek.
Nanáměstíje
empírováradnice
zr. 1861amariáns[ýsloupz prvnípoloviny
18'století.
Z náměstísevydámepo silnici směremnaLibáň.Vyjdemez města,přetnemeže|ezniěnitrať
a dojederne
doVlčího
Pole.Prvnízéanamyotétovsiafvrziseobjevujivr.1318'vespojenísejménemrýířeSudkazVlčíhoPole.Vr.
majitetibyl nejvyšší
zdeuváděnfamíkostelík.Mezi pozdějšími
kancléřkrálovstvíčeského
Janze Šehberka.Dalšími
Kolem roku 1790dal VratislavNetoliclcýpřestavětstarou
odkolkovézIJjezdce,Polyxenáz Lobkovic a Černínovó.
Nrz u panskéhodvora na pohodlnýjednopatrovýzámek a v jeho okolí zřídil anglicky puk. Zimek byl obyván
především
v létěmajiteliKosteckéhopanství.Nejznámějšiz nich byl maršálEvženVrďislav Netolický.Dojedeme
vlevo k hlavníbránězarnku.Stavbaspíšepřipornínávilu, má mansardovoustřechus malými vihýři. okna i dveře
lemujíjednoduché
kamenné
ostění.Po cestěvlevo uvidímehezkouchalupua vpravozazdi cennouzámeckoukapli sv.
gotickábylavr. 1683zbarokizoviína.
SimonaaJudy.Svatyněpůvodně
Hlavníoltařjezroku 1670.Zvonjezr.I5I2,
Za zámkemse dámecestouvpravopo modré.Čekánás zde strméstoupání.Po modrése dostanemena rozcestí
v polesíKřižánky.odtud pojedemedál po Ž|utéa zamířímek tajemnému
kříži.Na tomtomístěstávalaves Křižany
s kostelíkematvrzKÍíŽenec.
Vesi tvrz byly vypálenyšvédsk;ými
vojskyza třicetileté
války' Zajlmaý je osudkostelíka
Nalezenísvatého
kříže.V roce 1710byljižkostelíkopuštěný,
aleobyvatelé
okolníchvsísesvatostánku
nechtělivzdát.
Lidéze ZelenskéLhoty a Zéůtub
zde na hřbitověpohřbívalisvézesnulé,shromažd'ovali
se na nešporya chodili na
poutě.Libanshýfairířpodnějžfarnícispadalito neliběnesl'Farnícimu vyěítali,žeje odká a vybíráneb;fvalé
desátky.
V květnu1718 faÍářStellazkonfiskovalkostelnízvoneka v květnovénoci roku 17 19 nechalsvatynis pomocíúřadů
pobořit.Na stranupoddanýchse postavilaroku 1735 markýzaz Westerloo,vdova po hrabětiFrantiškuJosefuČernínovi.Sdělila pražské
konzistoři' Že mrzutostizde zavinil libaňshýfarař svou chamtivostÍ.
Mírněji si dle jejího
názorupočínali
hrubízdejšísedlácinežon vzdělanec'U zdejšího
podívatna
dřevěného
křížesev jeho okolímůŽeme
terénní
nerovnosti,kterépřipomínají
existencitvrze a vsi Křížany.Budeme dále pokraěovatpo zpevněné
cestěke
zdejšíhájovněa k silnici. DrárneSevpravo do osady Záthuby.Za|oži|iji v roce 1646obyvatelézniěenévsi a tvrze
Kříženec.
Připornenenámto pamětní
kámenpodzvoničkou,po|oŽený
zdeke 300.výroěívznikuosady.
PojedemedáldoosadyMilkovice,kterásepřipomínátvrzívroce
1369.Dojedemenakřižovatkuunížstojísocha
sv.Václava a pokračujeme
do Libáně.Minemeturistickérozcestía dojedemena obdélníkové
náměstí'Pod nárněstím
stojípůvodně
gotickýkostelsv.Ducha,přestavěnýv baroknív roce l753. Freskyjsouzr. L755 od J. Ha.agena,zaÍízení
je barokní'
Prohlédneme
si sochusv.JanaNepomuckého
zt.I738,Ecce homood Kofránkazr.I8I9, sloupsesochou
PannyMarie zr. |738a HusůvpomníkdlenávrhuL. SalounazhotovenýF. Bílkemv r, 1925,Většina
městai s původní
radnicípadlaza oběťvelkérnupoŽaruv r. 1800.V Libáni pob;ývalJaroslavVrchlicloý,ěastosem zavita|Bedřich
Smetana,
kdyždoprovazelsvéhozetědo Staqýchl{radů.Je známýi krátkýpobytJaroslavaHaška.Tensesemvydával
za svojirniloua kdyŽmu došlypeníze,
klidně sevydal 68 krndoPrahypěšky.
Z Libáně se po zelenévydáme do StaqýchHradůk mohutnérnu
objektuětyřkřídléhorenezančního
zámku'
Dojedemedo středuobce,odkudse po zelenépřes návršía potok darnek rozcestípod Sedlištěm,
kam vedesilniěka
vpravo.Myzde odbočíme
vlevo do příjemného
údolíPeklo. Cestanás zde přivedek vodnínádrži.Přejdemeloukua v
místěstykudvouúdolívystoupámena ostroh.odtud dojedemedo obceSkuřina připomínané
v roce 1383.Projedeme
záÍezemvpískovcoqých
pojizerského
skalácha můžeme
obdivovatněkolik statků
typu.Y jedné
ze zahradzahlédneme
sochusv.JanaNepomuckého
z r. I722.Po silnicipokračujeme
do obceMrkvojedy,-připomínané
v r.1316.Je tu 20 m
t,ysokálípa,(státem-chrr{něná),
zasazenáv r. 1781napaměťzrušení
nevolnictví.Zde si prohlédneme
několikpěkných
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( a nejstaršího
dochovanýchstatků.Pojedemeobcíkolem rybníčku,
smírčího
kÍíže
v Českém
ráji) do obce Markvartice.Jménodostalaod roduMarkvarticů,kteřízde v r.1188 měli tvrz. Jde o jeden z nejmocnějších
čes\ýchrodů,
kteryvlasfuiilrozsráhlé
krajinyna Jiěínsku,Sobotecku,Turnovskua Ceskodubsku.V obci najdemeněkolik půvabných
dokladůlidovéarchitektury.
Z nichje to nejhezěíroubenýpatroqýstatekě.1z r. 1809,s lomenicía otevřenoupavlaěí.
Zdejšíkostelsv.JiljíjepoprvédoloŽen
ve14.století.Vedruhépolovině17.stoletíbylzbarokizován'(Farajezestole
sevracímena křižovatkusilnic. odtud po silnici bezznaěkypojedemek DolnímuBousovu.V místech
18,)Známéstí
přímok obci Spďence.Najejímkraji stojíhezky
kdesilniceuhýbávpravodo údolíKosteckéstrouhy,my pokračujeme
povšimnoutstopv terénu,
roubenýstatek.Cestaklesák rybníěku.Nad nímvlevo si můžeme
kterépřipomínají
zaniklý
jménaze l3. století.Dále zdejsou ve skále stopystaveníněkdejšího
dfuvěnýhrádekneznámého
mlýna.Silnice míří
k lesua serpentínami
klesák DolnímuBousovu'
(PouŽitoiifotmacizregionálníhozpravodajskéhoservisu-ělánekŠárkyKalferstové')
Rudolf Dufek
dopisovatel

VELIKONOCE AJARO
Kdo by neměl radost,Že sluníěko opětzaěínáhřát a příroděse po dlouhézimě chce chlubit zelenou a postupně
mnohadalšímibarvami.ostatnězdravábarvai lepšínáladasewacítakélidem.
Jarobudižpochváleno.
K oslavě jara patíi hlavně Velikonoce. Pro křesťanyjsou dokonce tím nejqýznamnějším
svátkem v roce'
Krista. Velikonoce sevšakslavily ještěv doběpředkřesťanské.
spojenýms památkouumučení
a vzkříšení
Zřejmě
navazova|yna židovský svátek pesach.Ten připomínávysvobození Židůz egyptskéhozqeti a později také
oslavupříchoduMesiáše.
I pohanévítalijaro. Dobře věděli, Že jiŽnastáxá časpostaratse o zemědělskoupůdu,aby bylo po celý rok co
jíst.
Velikonoce |ze takévnímatjako vztah slunce a měsíce,neboťmnoho činnostív průběhuroku je řízeno
slunovratem,rovnodennostía úplňkemměsíce.o datumVelikonoc se vedly dávnéspory.Nejvážnější
byly mezi
Alexandrií a Římem.Tyto spory skončilykoncem 6. století,kdy byl přijat způsobdpočtu dataVelikonoc, tzv.
EPAKTA. Toto datumvycháníprávézevzlahujarnírovnodennosti
aúplňkuměsíce.Velikonočníneděle,
čiliHod
Božívelikonočníje l. nedělípo 1.úplňku,kteqýnastanepo 1.jarnímdnu.Takto stanovenánedělemůžeobecně
bý v rozmezíod22.3,do 25.4.v roce.
Velikonocejsou, byly a jistě dlouho budouěasemradosti,hojnosti,dobrévůle,přátelstvía taképřipomínáním
si staqýchlidoých z\ryků. Pomlrázkaje symbol Velikonoc. Chodímemrskat děvčatai ženy,aby byly zdtavé,
veseléa pilné celý rok! Pomlázka symbolizuje předání svěžesti,mladosti a zdtavímladéhoproutku do těla
přátelství.Jako součástsvátkůVelikonočních
mrskanéženy.Koledovat s pomlrázkouse chodí na znuamení
vnímámetakévajíčkonebo kraslici. Velikonočnívajíčkoje odpradávnasymbolemplodnosti,úrodnosti,Životaa
VajíčkojesymbolemnovéhoživotajiŽ odpohans\ýchdob.
vzkříšení.
Dobrym starodávnýmvelikonočnímzvykemje takédrkání.To odjakživanalttazovaloo velikonocíchobecní
zvonění.Na Zelený čtvrtekdopoledne všechnyzvony odlétalyke kontrole do Ríma. Drkání, kterévŽdy
obstarávaladětskámládež,pak nahrazovaloj ejich zvonění.
Drkalo se na Zelený čtvrtekv poledne a večer,na Vel[ý pátek
ráno, v poledne,odpolednea večer.Na Bílou
_během
sobofu se drkalo ráno. V polednése již nedrkalo,protože
dopolědne se zkontrolovanézvony z Říma
navrátily. Během sobotníhodopolednese celý drkacírituál uzavřel návštěvouvšechdrkáčůkďŽdédomácnosti,
kde dostrívaliza třídennídrkrání
od hospodyňzaslouženouodměnu.
raro mělo svékouzlo prostě vždyclE. Užijmesi ho tedy spolu se sluncem a dobrou pohodou letos i v dalších
letech.
Ing.JiříCampr
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Za obdobíprosinec 200ýkvěten 2006
Dne 70,|2,2005jsme připravily pro dětimikulášskounadílku.Každédítědo 15 let bylo obdarovánobalíěkemse
dvěmaěerty.Při různýchsoutěžích,
sladkostrnia ovocemod Mikulrášea pořádnýmvystrašením
básničkách,písníchsi
celéodpoledneužilyve veselénáladě'
princezny,
karneval.Ve Veselskéhospůdcese tak sešlyšaškové'
Stalo sejiž tradicíuspořádatdětshýmaškarní
kovbojové,ale i bandité.Všechnyděti v maskáchdostalydárek a pohoštění.
Velice nás mrzí,ženepřišlyvšechny
místní
děti,pro kterétutoakci hlavněpřipravujeme'Svou návštěvounám všakudělalyradosti dětiz okolí'Všechny
společnětaněily' skotačilya bavily se při různýchhrách a soutěžích,zaktetébyly odměněny.Děti měly radost i z
tomboly,za kterouděkujemeVšem,kteřínani přispěli.
Buková Karolína
ČechovskáRůžena
KodrikJosef
NovákováMarie
DoškrářJosef

sPoZ byl blahopřát těmto oslavencům:
20,12'2005
28.12.2005
2 .2.2006
2I. 3.2006
27. 4,2006 Blahopřejeme! Do dalšíchlet hodně zdraví,štěstí,spokojenosti...
oÚ a SPOZ

Bulířovd Jarmila, PažoutovtÍVěra, ŠafrónkovóMarcela

sPoLEČEI\sKÁ KRoNIKA- rok 2006
Žwotnijubilea:
75 kt
30. 6. AntošováLudmila,Veselice1
60let
2.2. Kodrik Josef,Veselice2l
21',3. NovákováMarie,Veselicel2
|2. 6. Kodriková Marie,Veselice21'
55 let
18.3. ĎoubalíkJaromír,Veselice
17
26. 4. BravencováJana,Veselicel7
Veselice48
L3.6. JakubecFrantišek.

50let
16,7. RýdlMiloslav,Veselice47
20let
21.3. CidlinaPavel,Veselice61
15let
6. 1. BucekVáclav,Veselice38
5 let
24. t. BravenecJaroslav,Veselice4
23. 4. KadeřábkováTercza.Veselice18
ŠafrónkovtÍ
Marcela

Poděkování
Srdečněděkuji zamilé blahopřání a darek k mým narozeninám obecnímu zastupitelstvu,
panu starostovia zástupcůmSPoZ-paní Jarmile Bu1ířovéa Věře Pažoutové.
Ing.DoškářJosef Csc.
Vzpomínka:
Dne 20. 5. 2006 zemřela ve věku nedožitých86 let paníRůženaČechovská.

Na Vesliclý zpravodaj přispěli:
Jakubcovi,J. Matoušková,P. KřížováyZ. Srb,J. Kotalíková"V. Bohuslav'L. Pelikan,L. Antošová,F. Chromovs\ý,
J. Šoftys,'J.
Maudrst., J. Fleková
Redakční
radaZpravodajetoutocestouvšempřispívajícím
upřímněděkuje!!!
Zpravodaj Veselice vydává Místnízastupitelstvo obce :
Redakční
radave složení:
PředsedaIng.JiříCampr
Členové:
Ing'DoškářCsc,M. Pažout,F.Pažout,
F.Navrátil,J. Bulířová,Z. oudrnická,M' Šarrantovre"
J. Šohys
DopisovatelR.Dufek.
Zpravodajvychánidvak'tátroěně
aje dodávánzdarma.Za obsahčlánkůodpovídají
autoři.
případných
Prosímeo zasílání
návrhů,
finančníchpříspěvků
apřipomíneknaadresu:
PaníM' Šafrankov{
Veseliceě.p'8,PsČ29404Dóhí Bousov.

