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Hodkovice nad Mohelkou
M"sto Hodkovice nad Mohelkou leží v Libereckém kraji, asi 15 km
jižn" od Liberce a 10 km jihozápadn" od Jablonce nad Nisou, v údolí
#í!ky Mohelky, obklopeno horami Ješt"dsko-kozákovského h#betu. Je
k#ižovatkou turistických cest a cyklostezek, které jsou vedeny atraktivní
p#írodou.
Jádro m"sta je od roku 1995 m"stskou památkovou zónou, na jeho
území je registrováno 34 nemovitých kulturních památek. Jde p#edevším o areál kostela sv. Prokopa, p#ilehlého h#bitova a Kalvárie, první !eskou školu, historickou radnici, n"které m"š'anské domy, sochy
a boží muka, ale nap#íklad i venkovské usedlosti v okrajových !ástech
m"sta. Krom" toho jsou registrovány další místn" významné památky.
Hodkovice nad Mohelkou mají dobrý potenciál k rozvoji cestovního ruchu. Jejich handicapem však je poloha blízkých atraktivní lokalit, jako
je Sychrov, Jizerské hory, <eský ráj a Ješt"d.
M"stem prochází rychlostní silnice R35 Liberec – Hradec Králové
a železni!ní tra' 030 Turnov – Liberec. Život v Hodkovicích je ovliv&ován blízkostí velkých m"st, p#edevším Liberce. Nejv"tším zam"stnavatelem ve m"st" jsou dv" provozovny spole!nosti Monroe Czechia s. r. o.
(výroba automobilových tlumi!$ a výfuk$), která spadá do nadnárodní
sít" Tenneco Automotive. Obyvatel$m je k dispozici koupališt", kino,
mate#ská a základní škola, d$m s pe!ovatelskou službou, služebna Policie <R, pobo!ka <eské pošty, lyža#ský vlek, dv" víceú!elová sportovní
h#išt" (i s um"lým povrchem) a další za#ízení.
Hodkovice nad Mohelkou jsou m"stem, kde funguje #ada spolk$.
Jedním z nejv"tších je Sportovní klub Hodkovice, vedle n"ho zde p$sobí také horolezecký oddíl. Další velmi aktivní organizací je Rodinný
klub Motýlek. Na zaniklou tradici ochotnického divadla v obci navazuje Hodkovické amatérské divadlo. Vedle toho zde p$sobí také sbor
dobrovolných hasi!$, Junák, Rybá#ský svaz, svazy chovatel$ v!ela#$
a zahrádká#$ a další spolky.
Významným spolkem je i Sdružení rodák$ a p#átel Hodkovic se 41
!leny, kte#í se starají o odkaz minulosti, historii m"sta a osv"tu historie.
Hodkovice nad Mohelkou jsou samostatnou obcí druhého stupn" se
sídlem stavebního ú#adu a matriky. Skládají se z p"ti !ástí (Hodkovice
nad Mohelkou, Jílové, Radonovice, Záskalí, Ždárek, osada Cite#e) a jejich celková vým"ra je 1350,32 ha.
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Historie
Kdy a jak vznikly Hodkovice, p#esn" nevíme, žádné písemné záznamy se nezachovaly. O osídlení oblasti Hodkovic v mladší dob" kamenné sv"d!í nálezy kamenných nástroj$ a zbraní. V dob" bronzové do okolí dnešních Hodkovic p#icházel lid popelnicových polí, který si budoval
obranná hradišt". Stopy své kultury tu zanechaly keltské kmeny, kmeny
Germán$ za!aly povodí Mohelky ovládat na po!átku našeho v"ku. Slovanští zem"d"lci zakládali v 5. – 6. století osady s názvy Hlavice, Sob"slavice, Hodkovice, Hrad!any, Libí!. S rozvojem obchodu vznikaly p#i
kupeckých stezkách tržní vsi. Územím dnešních Hodkovic procházela
obchodní stezka z Lužice do vnitrozemí a dále na jih, do Prahy. Do Hodkovic p#icházela z východních <ech. Tady narazila na nesch$dné pralesy Ješt"dského h#ebenu a v místech, kde jsou Hodkovice, navazovala
na cestu do Turnova. A. Frinta ve své knize Hodkovice nad Mohelkou
m"ste!ko pod Javorníkem uvádí, že „.. k ochran" brodu p#es Mohelku
a k#ižovatky stezek p#išli z Pojize#í strážci, ne-li d#íve, zajisté za panování knížete B#etislava I., v letech 1034 až 1055.“ To byli první osídlenci
Hodkovic. Založili malou osadu nad Mohelkou. Osada byla nepatrná,
skládala se ze !ty#, nejvýše šesti chalup. Obývala ji rodina Hodkova.
Jméno p#íslušník$ této rodiny a pak i rodu „Hodkovici“ !asem p#ijala i osada zvaná Hodkovice. V knize historika Dr. Hallwicha – Zur
Geschichte der Stadt Liebenau – (Liebenau byl n"mecký název Hodkovic) je uvedeno následující: „Bylo to n"kdy kolem r. 1142, když Miroslav

Aktiv památkové pé'e a ochrany p$írody v Hodkovicích nad Mohelkou si cht%l
pravdivost zprávy z knihy Dr. Halwicha o roku 11;3 a klášteru v Sedleci potvrdit,
proto v roce 1961 požádal o potvrzení pravosti Státní archiv T$ebo+.
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(Miroslaus quinam ex primatibus Bohemie), jeden z p#edních !eských
velmož$, založil v Sedlci u Kutné Hory klášter a obda#il jej mnohými
statky. Bylo to zejména Mnichovo Hradišt" a Hothovici,… .“ (Erben:
Regesta Boemiae et Moravice, !. 103-231). V Hodkovicích máme kostel sv. Prokopa, což byl patron cisterciák$, z !ehož je patrná vazba na
sedlecký klášter. Kdy byl založen kostel v Hodkovicích, nelze p#esn"
zjistit. Nejvíce kostel$ se svatoprokopským patrociniem bylo zakládáno
po r. 1204, kdy byla provedena slavná kanonisace sv. Prokopa papežským legátem na Sázav". Že se jednalo p#i stanovení patrocinia svatoprokopského v Hodkovicích o sou!ást, dnes bychom #ekli, širší „akce>,
o tom sv"d!í celý pás kostel$ a kaplí na severovýchodní hranici <ech, tj.
Hodkovice, Zásada, Záho#í u Železného Brodu, Jablonec n. J., Nová Ves
u Lomnice, <istá u Nové Paky aj.
Z výše uvedeného vyplývá, že hlavn" díky obchodním cestám v tomto regionu zde bylo hodn" obcí, které je možno za#adit k nejstarším
v republice. O tom, že i Hodkovice jsou obcí s bohatou historii, sv"d!í už sám fakt, že v roce 1352 (dosud prokazateln" nejstarší letopo!et
v knihách potvrzenek pražského arcibiskupství o zaplacených desátcích) platila obec Hodkovice na t"chto desátkách 12 groš$, tedy stejnou
!ástku jako Turnov, zatímco tehdejší Liberec platil pouze 2 groše. V rodin" Dražických, kte#í vlastnili naše m"sto od roku 1274 do roku 1376,
se t"šil velké úct" a oblib" sv. Prokop, který se stal i patronem m"sta
Hodkovic.
V našem kostele je obraz z roku 1846, který znázor&uje sv. Prokopa
v biskupském rouchu a s berlou. Sv. Prokop je také na sousoší na nám"stí. To bylo postaveno v roce 1710 na památku požáru v roce 1707,
kdy vyho#elo 36 obytných budov, a také na památku ob"tem moru
z roku 1708. Sousoší se skládá z balustrády !eských sv"tc$ (ani jeden
z nich ale není protimorový
patron), uprost#ed je pískovcový podstavec s mariánským
sloupem. Na balustrád" jsou
tito sv"tci: po pravé stran" sv.
Prokop a po levé stran" následují sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Florián, And"l
strážce a sv. Vojt"ch.
Vliv Dražických se promítl i do používání m"stských
barev a prapor$. Hodkovice
mají ve znaku ve st#íbrném
poli vzty!eného !erného medv"da v bojovém postavení.
Barvy praporu podle heraldických pravidel by m"ly být
!erná a bílá, ale místo !erné
Jediným možným p$iblížením doby ud%lení
barvy je barva modrá, p#evzaznaku je existence a otisky dochovaných
m%stských pe'etí. Jako p$íklad uvádím
tá ze znaku pán$ z Dražic.
obrázek jedné z nich.
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Pov"st vypráví, že v dávných dobách, když ješt" v míst", kde nyní
stojí m"sto Hodkovice, stálo n"kolik
uhlí#ských chalup uprost#ed hustých les$, si vyjel !eský kníže (z#ejm" B#etislav I.) na lov. Byl p#epaden
ohromným medv"dem a život mu
zachránili uhlí#i. Zachrán"ný kníže
z vd"!nosti uhlí#e bohat" odm"nil
a na#ídil, aby byla vykácena v"tší
!ást lesa a založena zde osada, jejíž
obyvatelé m"li chránit bezpe!ný pr$chod po stezkách. Medv"d se potom
na základ" této pov"sti dostal na štít
znaku m"sta Hodkovic. (V barevné
vložce.)
Kdy došlo k povýšení Hodkovic
na m"sto a kdy byl ud"len m"stu tento znak, není známo, protože požár
Sousoší na nám%stí bylo vytvo$eno
v roce 1806 zni!il tém"# celé m"sto
v r. 1710
a s radnicí sho#el i m"stský archív.
Bylo to na velikono!ní úterý 8. dubna roku 1806, kdy b"hem dvou
hodin lehlo popelem 152 obytných dom$ a 60 stodol. Ohe& vznikl ve
stodole hostinského Kajetána Spietschky !. 114 (nyní !. 191 Poštovská
ulice) vinou !eledína, který neopatrn" zacházel s ho#ícím sv"tlem. Pan
Rudolf Bo!ek nechal na vlastní náklady zhotovit pam"tní desku k této
události a p#eložil z n"meckých materiál$ popis této události. Na pam"'
tohoto strašlivého nešt"stí rozhodli m"š'ané Hodkovic, že velikono!ní
úterý se bude slavit jako památný den.
V roce 1808 císa# František I. potvrdil Hodkovicím d#ív"jší m"stská
práva a již d#íve ud"lený m"stský znak, který navíc doplnil nad štítem
(jako ozdobu) o zlatou hrab"cí korunu.
Cesty byly velice d$ležité pro obchod a život v Hodkovicích byl jimi
výrazn" ovliv&ován. D$kazem toho, že Hodkovice byly jedním z nejd$ležit"jších míst na Liberecku, je i to, že již od roku 1793 byla v Hodkovicích sb"rna pošty. Jejím majitelem byl Kryštof Zitte. Poštovní ú#ad
vznikl v roce 1816 z d#ív"jší sb"rny a vedl jej Jan Dolanský. Roku 1926
byla z#ízena císa#ská silnice na trase Praha – Zho#elec a vedla p#es Hodkovice. V této dob" byl v Hodkovicích !ilý život a byly zde náznaky, že
by se m"sto mohlo stát st#ediskem obchodu, p#edevším se sklen"ným
zbožím. Po silnici se dopravovalo mnoho náklad$. Povozy byly taženy
!ty#mi až šesti páry koní. U císa#ské silnice stály v Hodkovicích hostince, ve kterých se vozkové rádi zastavovali a mohli si i ustájit kon". Tento
provoz ve m"st" p#inášel pracovní p#íležitosti i pro další #emesla a obchodníky. Zvlášt" se mohli uplatnit ková#i, kolá#i a sedlá#i. V roce 1826
byl zaveden i sp"šný poštovní v$z, který jezdil dvakrát týdn" do Prahy.
Pivovar v Hodkovicích byl postaven v roce 1540 a stál naproti místu, kde se nyní nachází socha sv. Anny – pod Dlouhým kopcem. Odkud získával tento starý pivovar vodu, se neví@ možná že již z vodo263

vodu, který zde nechali
postavit páni z Dražic už
v roce 1363. Po smrti Jana
z Vartenberka byla roku
1543 sepsána registra panství frýdštejnského. V nich
se uvádí, že Hodkovice
m"ly již zmín"ný pivovar,
sladovnu, solnici, !tvery
masné krámy, lázn", právo na !ty#i vozy svobodné
od cla, právo vybírat tržné
o týdenních a dvou výro!ních trzích a clo z formanských voz$.
Nový pivovar Wilhelma Svobody byl postaven
v letech 1899 – 1900. Byl
na tehdejší dobu velice
modern" za#ízený a umož&oval ro!ní produkci 36
Nový pivovar
000 hektolitr$ piva. K va#ení se používala voda, která se !erpala z vlastní, 30 m hluboké artézské
studn", ta denn" dávala 3 000 hektolitr$ vody. Tato voda byla po mnohonásobné chemické analýze ozna!ena známkou prvot#ídní kvality. Pivovar m"l i svoje vlastní elektrické osv"tlení.
Hodkovickým se poda#ilo p#im"t pivovarskou spole!nost k tomu,
aby rozší#ila vlastní elektrárnu a zásobila elektrickým proudem i m"sto.
V roce 1909 byla zapo!ata práce na elektri%kaci m"sta. M"stské ve#ejné
osv"tlení se skládalo z 95 žárovek, budování elektrického osv"tlení vyžadovalo zapojit okolo 1200 žárovek.
B"hem První republiky se Hodkovice nijak pr$myslov" nerozvíjely,
spíše naopak. Dosavadní pr$mysl za hospodá#ské krize upadal nebo byl
likvidován. Hodkovický pivovar v roce 1926 vykoupil pivovar z Vratislavic a výroba piva byla v našem m"st" zastavena.
Hodkovice byly v minulosti známé v celém sv"t" zásluhou dvou známých vývozc$ skla, a to Ferdinanda Ungera a Winzenze Spietschky.
Ve dvacátých letech 19. století vznikl v Hodkovicích exportní d$m
Ferdinand Unger a spol. Veškeré sklen"né zboží vyráb"né v okolí se
vyváželo do sv"ta práv" z Hodkovic. Tato %rma byla vyznamenána
v roce 1929 bronzovou medailí na !eské pr$myslové výstav" a navázala
styky se zámo#ím. Tak tomu bylo až do z#ízení okresní silnice Hodkovice – Jablonec, velkou úlohu sehrála i roku 1859 zbudovaná železnice.
Obchodníci a dodavatelé za!ali svoje zboží prodávat v Jablonci s menší
námahou, nebo' jablone!tí výrobci skla využívali nádraží v Rychnov".
P#íliv zboží do Hodkovic se zmenšoval. Unger sv$j exportní d$m se
sklem p#evedl do Nového Boru, obchodu v Hodkovicích se vzdal a %rma
zanikla. V Hodkovicích za!ala být v této dob" výroba skla nahrazována
výrobou látek.
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V roce 1833 p#ivezl Ignác Baumheier z Vídn" model Jackardova stavu a podle n"ho nechal u truhlá#e Antona Wildeho zhotovit celý stav.
Z#ídil v Hodkovicích první tkalcovnu, kde vyráb"l polovln"né, orleánské, damaškové a vln"né šátky. Vedle Ignáce Baumheiera bylo v Hodkovicích n"kolik malých tkalcoven (Josefa Webera, Stefana Mullera,
Václava Hildebranta, Vinzenze Dlaska st., Josefa Wildeho a Ferdinanda Wildeho), které dodávaly zboží do Mladé Boleslavi. Pracovaly až do
roku 1875 a vlastn" zanikly díky moderní tkalcovn" továrníka Blaschky.
Firma Konráda Blaschky a spol. byla založena v roce 1836 a byla nejd$ležit"jším podnikem ve m"st". Vznikla z jednopatrového domu, postaveného u #í!ky Mohelky. V letech 1843 - 44 byla p#istav"na barvírna
a budova apretury, dále i velká tiskárna. Roku 1873 byla z#ízena další
tkalcovna s budovou p#ípravny a roku 1883 byla postavena druhá tiskárna a barvírna. K tkalcovn" byly ješt" p#istaveny dv" budovy. Vyráb"lo se z tvrdé anglické p#íze, tkané zboží Merino, Orlean a Lastings. Vyráb"ly se tišt"né šátky, tibetské šátky, !erné šátky orleánové, damaškové,
vln"né, pozd"ji polovln"né látky s m"kkou, tzv. !esanou p#ízí. Pozd"ji

Hodkovické nám%stí z r. 191;

celovln"né dámské šatovky a konfek!ní látky. Zboží se dodávalo hlavn"
do N"mecka, Itálie a Egypta.
S d"lníky ale nebylo dob#e zacházeno a <eši byli siln" pon"m!ováni,
!esky mluvit ve %rm" bylo zakázáno. D"lníci, jejichž d"ti navšt"vovaly !eskou školu, byli propoušt"ni z práce a dostávali i výpov"* z bytu.
První !eská mati!ní škola byla v Hodkovicích otev#ena v roce 1890 a to
zásluhou K. Sv"tlé.
Po!et d"lník$ se v Blaschkov" továrn" neustále zvyšoval. Ze 60 d"lník$ p#i založení %rmy v roce 1836 se do roku 1910 zvýšil jejich po!et
na 700. Podnik vzkvétal až do první sv"tové války, kdy muselo mnoho
d"lník$ narukovat, a provoz se tím oslabil. Firma Blaschke poskytla Ra-
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Hodkovice m%ly školu n%meckou i 'eskou. Nová 'eská škola byla dokon'ena v r. 1935

kousku-Uhersku vále!nou p$j!ku, o kterou porážkou Rakouska p#išla.
To zp$sobilo %rm" velkou %nan!ní škodu. Podnik vyráb"l až do roku
1930, kdy zem#el majitel Max Blaschke. Po té nebyla výroba obnovena.
Stovky lidí z$staly bez práce.
Stavba železnice z Turnova do Liberce byla st#edem zájmu p#edevším v lokalit" Hodkovic nad Mohelkou, Rychnova a Liberce samotného. O stavbu železnice m"li zájem p#edevším pr$myslníci v !ele s J.
Liebiegem, kte#í pot#ebovali z Liberce otev#ít cesty do sv"ta, hlavn" do
Prahy, Vídn" a N"mecka. O Hodkovicích se v té dob" uvažovalo jako
o výchozí stanici pro r$zné dráhy. Stavba nebyla jednoduchá. V kopcovitém terénu se musel nap#. u Sychrova vybudovat p#es 600 m dlouhý
tunel, který v dob" své výstavby (1857) byl nejdelším tunelem v <echách.
Nesmíme zapomenout ani na stavbu viaduktu, který u Sychrova p#etíná
údolí Mohelky. Sychrovský viadukt byl postaven ve stejném roce jako
tunel a pat#í k nejhez!ím stavbám Pardubicko-liberecké dráhy. Viadukt
je dlouhý p#es 100 m a je ve výši 30 m nad hladinou Mohelky. Leží na
sedmi vnit#ních a dvou krajních op"rných pilí#ích, je postaven p#evážn"
z pískovce a vápence. Ze Sychrova do Hodkovic je tra' vedena na zbudované hrázi. První vlak po této železnici p#ijel do Liberce 1. kv"tna 1859.
Tra' z Pardubic do Liberce v délce 160 km stav"lo p#ibližn" 17 000 d"lník$ t#i roky. Stavba stála p#es 9 milion$ rakouských zlatých.
Ne všechny plány spojené s touto tratí byly realizovány. P#íkladem
nerealizovaného projektu je železni!ní spojení z Hodkovic p#es <eský Dub a dále do Mnichova Hradišt". Podješt"dí z$stalo bez železnice
a <eský Dub a k n"mu p#ilehlé obce využívají dodnes nádraží v Hodkovicích.
Po vybudování železnice roku 1859 za!ali jablone!tí sklá#i, jak už
bylo #e!eno, využívat nádraží v Rychnov". Výroba skla se za!ala po-
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stupn" p#esouvat do horských obcí v okolí Jablonce. Z m"sta Hodkovic
nad Mohelkou, které m"lo výbornou polohu a všechny p#edpoklady pro
rozvoj dopravy v této oblasti, a tím i p#edpoklady stát se pr$myslovým
m"stem, se postupn" stává menší podhorské m"ste!ko.
V minulosti pracovaly v Hodkovicích i dv" tiskárny, ve kterých se
provád"ly r$zné kartonážní práce.
V roce 1863 koupil B. Ahrens z Mündenu u Hannoveru v Hodkovicích na nám"stí tzv. Unger$v d$m a z#ídil v n"m tiskárnu. V této tiskárn" byly vyráb"ny tišt"né skláda!ky (krabi!ky na mýdla, krémy, atd.),
tišt"né sá!ky, obaly na !okolády, prospekty, propaga!ní plakáty, d"tské
vyst#ihovánky atd. 1. #íjna 1889 byla v Hodkovicích založena ješt" tiskárna Hertel a Wilde v Liberecké ulici. V této tiskárn" se p#evážn" tisklo
a pracovalo pro jablonecký pr$mysl. Tiskárna vyráb"la nap#. karty na
knoQíky, sponky, krabi!ky pro bižutérii atd.
Ve 30. letech se p#ikro!ilo k modernizaci obou tiskáren. T"žký
a nemotorný litogra%cký kámen ustupoval mnohem leh!í zinkové desce a pomalý kamenotiska#ský lis ustoupil ofsetovým stroj$m. Náro!ná
a namáhavá práce ru!ních litograf$ byla nahrazována rychlejším
a p#esn"jším fotomechanickým procesem.
Po roce 1945 byly ob" tiskárny slou!eny pod názvem Ahrens a spol.
a pracovaly v národní správ". Po znárodn"ní polygra%ckého pr$myslu
v roce 1949 byla hodkovická tiskárna za!len"na
do Gra%ckých tiskáren n.
p. ve Velkém Šenov" jako
závod 02. V roce 1951 byl
závod v Hodkovicích zlikvidován.
Nad Hodkovicemi se
nachází náhorní plošina,
na níž je nyní i letišt". Dle
historika Kv"toslava Langa se tato náhorní plošina
nad Hodkovicemi p$vodn" jmenovala „VrchovišBudova tiskárny
t"“. Ves Vrchovina dostala
pojmenování podle tohoto názvu. Pozd"ji vznikl název „Kostelní vrch“.
„Kalvarie“ (K#ížová cesta) byl pouze název cesty podél kapli!ek ke kapli
a k šibenici. Podívejme se nyní trochu do historie té naší „Kalvarie“.
V roce 1818 se radní m"sta pan Josef Ludwig spojil s podnikatelem
Františkem Planerem a dohodli se na myšlence vytvo#it na Kostelním
vrchu tzv. „Kalvárii“. Planer založil pro tuto myšlenku zvláštní fond
a od magistrátu m"sta obdrželi stavební povolení ke stavb" K#ížové cesty
a stavební místo pro postavení kaple. Údajn" to bylo na míst", kde
d#íve stával rytí#ský hrad. K#ížová cesta se za!ala stav"t 8. srpna
1818. Stavba se stala v"cí celého m"sta. Obraz do kaple objednal a zaplatil Jan Walent u pražského malí#e Furicha. Sochu Krista po#ídila
z vlastních prost#edk$ Františka Blaschková. Od cech$ ková#$, kolá#$, záme!ník$ a bedná#$ pochází oltá#ní za#ízení a svícny. Ustavila se
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„Loterní spole!nost“, která v"novala zvon a ostatní pot#ebné za#ízení.
V roce 1820 byla stavba kaple dokon!ena. Po#ádání mší v kapli však nebylo zemským ú#adem povoleno. Vyhov"no bylo v roce 1841. Tato zpráva byla ve#ejností p#ijata zvon"ním na Kalvárii a st#elbou z hmoždí#$.
Provedla se údržba K#ížové cesty a kaple i za pomoci sousedních obcí
Sedlejovic, Radostína, T#tí, Vrchoviny a Kocourova. 7. srpna 1842 byla
kaple vysv"cena duchovním správcem Michalem Grundem podle velké
„Pražské agendy“. Slavnost za!ala st#elbou z hmoždí#$, v pr$vodu šli
na Kalvárii ob!ané, zástupci magistrátu, cech$, církevních hodnostá#$
a vrchnosti. Kázání bylo v n"mecké #e!i, v !eské pouze krátký projev.
P#i této p#íležitosti daroval do kaple Ferdinand Unger p#epychový k#iš'álový lustr. Vrcholová kaple vyho#ela v roce 1864. K op"tovnému postavení došlo v roce 1867.
Pro <echy byl život v Sudetech nelehký.
Pam"tní kniha Sokola v Hodkovicích zachycuje nejen život této
jednoty, ale i historii našeho m"sta z pohledu <ech$. „Když p#išel do
Hodkovic ob!an Blažek z Mod#išic u Turnova a postavil zde továrnu,
zm"nil si jméno na Blaschka.“ Tehdy se za!alo m"sto m"nit na n"meckou baštu. Za proti!eské jsou ozna!eni v pam"tní knize hlavn" ú#edníci
z továrny ob!ana Blažka (Blaschka), pánové Miethig a Tobis (byl švagrem továrníka). K nim se p#idružil i turnovský rodák pan Vilém Svoboda (ze' továrníka), majitel pivovaru, který se také pon"m!il a dal
si jméno Vilhelm. Jim sekundovali u!itelé n"meckých škol a posléze
i m"stský ú#ad s pov"stným starostou Kirchhofem. Národnostní záš'
dosáhla nejvyššího stupn", když byl rakouským ministerským p#edsedou zvolen polský hrab" Badeni, který dne 5. dubna 1897 vydal jazykové na#ízení, podle kterého každý ú#edník musí být znalý dvou jazyk$.

Hodkovická Kalvárie
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N"mci obvinili Badeniho z porušení ústavy a donutili ho k odstoupení
z funkce. <eské rolníky a !eské obchodníky p#i cestách do Liberce za obchodem p#epadávali N"mci a krvav" je bili, zastání u ú#ad$ nebylo žádné. Když se !eský d"lník ve#ejn" hlásil ke své národnosti nebo v továrn"
pana Blažka promluvil !esky, byl volán ú#edníky %rmy do kancelá#e
a dostal upozorn"ní na možnou výpov"*. Heslo N"mc$ „N"mci, kupujte
pouze u N"mc$“ zni!ilo mnoho !eských živnostník$. M"stská rada na#ídila, že nesmí t#i osoby národnosti !eské jít vedle sebe na ulici a mluvit
!esky, na to m"la dohlížet policie. <eši na to vymysleli %ntu a chodili
v #adách jeden za druhým, až se vytvo#il #et"z t#eba t#iceti osob, což zadávalo N"mc$m podn"t k smíchu. Když za d"kana Ptá!níka kaplan Jína,
vlastenecký kn"z, prosadil konání i !eských mší, N"mci se mu pomstili
tím, že u fary vytloukli okna. <eští vozkové na to vyzráli. Šli do továrny
a n"mecky žádali pana Blažku (Blaschka), aby jim prop$j!il Turnhale
na uspo#ádání plesu. Pan Blažek (nyní vlastn" již pan Blaschka) jim sál
prop$j!il. Když se ale po plese dozv"d"l, že tam hrála !eská hudba nap#.
písn" „Hej, Slované“, „Spi, Havlí!ku“, „Kde domov m$j“, rozhn"val se
a prohlásil, že došlo k pohan"ní a znesv"cení celé budovy. N"mci nesouhlasili se z#ízením !eské mati!ní školy. Kdo podepsal žádost na z#ízení
!eské školy, pocítil následky národní nevraživosti. Propušt"ni z práce
byli nap#. ob!ané Adam Václav, Adam Florián, Václav Pleštil, Augustin
Škopan, ;ehá!ek a Ji#í Kapras.
<eská hodkovická menšina nem"la vlastní místnost, kde by se mohla scházet a bavit. <eši chodili do hostince u <erného orla na nám"stí, kde byl hostinským p. Tvrzník, uv"dom"lý <ech. Pozd"ji se scházeli
v hostinci pí. Kellerové v dolní Kostelní ulici. V"tší akce (nap#. plesy, divadla) po#ádali v hostinci v Jílovém u pana Hnízdila. Když p. Šamánek,
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léka# z Liberce, zakoupil pro <eskou besedu d$m, p#est"hovali se <eši
sem. Pozd"ji byl dostav"n i sál.
V roce 1897 p$sobil na mati!ní škole vedle u!itele Ferdinanda Völfe
i Vl. Š'astný. Zorganizoval u!n" a dal v roce 1897 návrh na založení „T"locvi!né jednoty Sokol“. 18. !ervna 1898 c. k. místodržitelství povolilo
jednotu jako t"locvi!ný nepolitický spolek.
Hodkovický hrad
Hodkovický hrad m"l údajn" stát na míst" dnešní kaple K#ížové cesty. Každý hrad vzbuzuje tajemství a stejné to je i s „naším“ hradem.
Z hradu podle pov"sti vedla tajná chodba, která obyvatel$m hradu m"la
zachránit životy v dob" obléhání, protože touto chodbou bylo možno
dojít ke zdroji vody v Boženicích. Pov"st dále hovo#í o tom, že v této
chodb" nebo ve sklepení je uložen poklad. Údajn" se jedná o lup zabavený raubí#$m, kte#í sídlili ve skalní jeskyni, jež se nachází v Hodkovicích
v tzv. Raubí#ských skalách. Od lapk$ (raubí#$) je z#ejm" odvozen i název t"chto skal. Rytí# z hradu na Kalvárii údajn" lapky, kte#í p#epadali
kupce na obchodní stezce sm"#ující do Ponisí a Lužice, porazil a potrestal, lup zabavil a krajinu zbavil nebezpe!í z obchodování a cestování.
Popravišt$ na Kalvárii
Právo hrdelní a popravy byly vykonávány do roku 1765 na tzv. Šibenici. Poslední popravu provedl !eskodubský kat Kop#iva 6. 6. 1721
na jakémsi Ond#eji Bretschneidrovi. D#ev"ná šibenice stála do r. 1757.
Z Katovské uli!ky stoupala nahoru k šibenici zvláštní cesta – strmá
a úzká, lemovaná kamennými lavi!kami (nyní zbyla poslední). Na každou lavi!ku si mohl odsouzenec sednout a pomodlit se. <as m"l až do
ve!era, protože do p$lnoci musel být ortel vykonán. Lidé vypráv"li, že
za nocí, kdy celé m"sto bylo osvíceno m"sí!ním sv"tlem, sedávali na
lavi!kách duchové popravených a hled"li prázdným pohledem na m"sto. Duchové se pozd"ji za!ali také vyskytovat u jednotlivých kapli!ek
a u vrcholové kaple K#ížové cesty. Pod vrcholem Kostelního vrchu sm"rem k Cite#$m je zbytek k#íže a kolem n"j rostou staleté lípy. K#ížek byl
vždy bez ozna!ení a jeho stá#í se t"žko odhaduje. Vypráví se, že když
se ješt" na hodkovickém popravišti používal me! k odstran"ní hlavy
ob"šeného, nešikovný kat špatn" nastavil koš, useknutá hlava se kutálela ze svahu dol$ a zastavila se až v míst", kde stojí lípy. P#íbuzní
popraveného tam nechali postavit k#ížek. Prý je tam pochováno n"kolik
popravených.
Ing. Václav ZAJÍ"EK
Sdružení rodák$ a p#átel Hodkovic
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Obec Veselá
A!koliv je Veselá od roku 1976, z hlediska samosprávního, místní
!ástí rozr$stajícího se m"sta Mnichova Hradišt", zaslouží si, aby byla
v našem seriálu p#edstavena. V sou!asnosti má 224 popisných !ísel
a 586 obyvatel. Nachází se na jihozápadním konci <eského ráje mezi
Mnichovým Hradišt"m a Bakovem n./J. nad údolím Jizery na jejím levém b#ehu. Obcí po celé délce procházela nejd#íve lužická stezka, z ní
vznikla císa#ská silnice, pozd"ji státní a po stavb" soub"žné rychlostní
komunikace R 10 silnice II. t#ídy. Veselá je položena ve vlnící se rovin".
Její st#ed vznikl kolem malé prolákliny vytvo#ené potokem p#itékajícím
z polí mezi Lhoticemi a Budami.
Obyvatelé vesnice se ve v"tšin", do poloviny dvacátého století, živili
zem"d"lstvím. Na polích se p"stovalo po staletí obilí, len, mák, od 18.
století brambory, v 19. století cukrovka.
Chalupníci m"li malá hospodá#ství a sezónní práci u sedlák$. ;emeslníci se bu* svým #emeslem uživili, nebo si jím jen p#ivyd"lávali.
S rozvojem železnice a pr$myslu – %rma Bujatti v Haškov", cukrovar
v Mnichov" Hradišti a pozd"ji Laurin a Klement v Mladé Boleslavi –
vznikala námezdní pracovní síla. D"lníci si postavili malé domky, !ást
jich pronajímali, aby mohli splácet dluh ze stavby, m"li i malé hospodá#ství. Takto vznikla v"tšina domk$, mimo statk$ a chalup, ve Veselé.
Do Mladé Boleslavi docházeli d"lníci za prací p"šky, pozd"ji dojížd"li na
kolech, pak autobusy.
Existence rolníka závisela na kvalit" a množství p$dy a celé generace
rodu si zakládaly na prosperit" svého „gruntu“. Vše muselo být použito
pro hospodá#ství a jen malý zbytek pro vlastní spot#ebu. P#i pohledu na
staré statky je nápadný rozdíl mezi výstavností chlév$ a stodol oproti
chudému vzhledu obytné !ásti, kam hospodá# vlastn" chodil jen p#espávat.
Historie
V oblasti Veselé máme doloženo již prav"ké osídlení. Ze starší
doby kamenné pochází nález kamenné motyky se zaobleným ost#ím.
Z doby lidu popelnicových polí se ve Veselé mezi školou a železni!ní
tratí (dnešní h#išt") našla popelnice lužického typu. Lze p#edpokládat,
že v blízkosti poh#ebišt" se nacházela i osada, nalezišt" ale nebylo dosud
probádáno. Také v Haškov" byly v roce 1928 nalezeny !etné st#epy nádob a plochý kámen na drcení obilí, z#ejm" zbytky po rozsáhlém sídlišti
lidu popelnicových polí. Ani zde však archeologický pr$zkum proveden
nebyl.
O vlastním založení obce nemáme žádné zprávy. Jedna z teorií vysv"tluje název obce Veselá jako pojmenování vzniklé z vlastního jména Vesel. Prvními doloženými majiteli Veselé byli mniši cisterciáckého
kláštera Hradišt". První písemná zpráva o Veselé je až z 23. 8. 1345, kdy
zadlužení mniši p#edali Veselou do správy majitel$m zví#etického panství Markvartic$m. P#i husitských válkách byl klášter Hradišt" husity
vypálen. Veškeré snad existující písemnosti o život" ve Veselé sho#ely
s klášterem. Roku 1528 získal zví#etické panství Jan z Vartemberka,
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Veselá na po'átku 30. století

který pobýval až do své smrti na Zví#eticích, jež se staly sídlem ohromného panství sahajícího až do Jizerských hor. Veselá pat#ila k panství
zví#etickému do 25. dubna 1612, kdy Jan z Vartemberka prodal Veselou
a další vsi Vratislavu z Mitrovic za 90 000 kop míšenských. V roce 1616
byly vesnice p#evedeny na rytí#e Jana Vlka z Vítkova. Za ú!ast ve stavovském povstání mu bylo roku 1620 panství zkon%skováno a p#edáno
Albrechtovi z Valdštejna. Ten je krátce poté postoupil svému p#íbuznému Maxmiliánovi z Valdštejna. Vlastnictví se vztahovalo i na jeho potomky a trvalo až do roku 1945, kdy bylo státem zkon%skováno.
Nejhorší období ve své historii zažila Veselá za t#icetileté války.
Švédská vojska pod velením generála Torstensona p#i tažení na Prahu
v kv"tnu 1643 vypalovala m"sta i vesnice, vykrádala zásoby a zabíjela
obyvatelstvo. Popelem lehlo Mnichovo Hradišt", statky a mlýny v Haškov" a také Veselá. Sv"dectví poskytuje zápis o stavu jednoho z grunt$
v r. 1643: „Nemoha Šimon Koucký, ani jiní z veselských soused$ pro
obtížnost vojenskou p#i svém grunt" obstáti, role zd"lávati a poho#elá
stavení vyzvednouti, nad to pak ty pusté a spálené grunty podle p#edešlých šacu&k$ platiti, sráží se mu po berním uvážení 33 kop“. Vypálený
grunt z$stal pustý do r. 1654, kdy „vypálenou chalupu, na rolích a loukách zarostlou, Šimon Koucký p#estav"l na kr!mu nákladem milostivé
vrchnosti“. Jedná se o vznik hospody !p. 15. Berní rula z roku 1656 uvádí ve Veselé jen 3 sedláky, 2 chalupníky, 1 bezzemeka, 17 opušt"ných
rozbouraných stavení a zarostlá pustá pole. Ves m"la 631 strych$ polí,
ale osívalo se jen 26. Bída a hlad trvaly desítky let. Koncem 17. století
Arnošt Josef z Valdštejna získal další okolní statky a vytvo#il mnichovohradiš'ské panství. Další osud obce byl po n"kolik století spjat s rodem
Valdštejn$. Každý poddaný byl povinen pracovat t#i dny v týdnu na
valdštejnských statcích a v dob" sezónních prací neomezen". Nej!as-
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t"jším druhem roboty byla práce o žních, orba, sekání, sušení a svážení
sena, kácení a svážení d#íví. Dalším tíživým b#emenem byly kontribuce
(dan"), které musel dostat panovník, vrchnost a církev.
Pro obyvatelstvo vesnic bylo d$ležité zrušení nevolnictví Josefem II.
v roce 1781. 9. 10. 1799 uzav#ela hradiš'ská vrchnost, Arnošt z Valdštejna, smlouvu s poddanými, podle níž za nevykonání roboty byla od
sedlák$ a chalupník$ požadována náhrada. Ve Veselé se vykoupil první
1. 12. 1847 Josef <apek z !p. 35.
Ve dnech 3. až 20. zá#i 1833 se na zámku v Mnichov" Hradišti konalo setkání Svaté aliance za ú!asti rakouského císa#e Františka I.
s manželkou Karolinou Augustou, ruského cara Mikuláše I. a pruského
korunního prince Fridricha Viléma. Císa#ský manželský pár na cest"
z Vídn" projížd"l Veselou v úterý 3. zá#í ve 2 hodiny odpoledne. Silnice byla po obou stranách hust" zapln"na pestrými zástupy vesni!an$
v krojích, v !ele stáli rychtá#i s prapory a jmény obcí. Ve Veselé bylo
ubytováno doprovodné vojsko. Ú!astníci sch$zky využívali volné chvíle
k lovu v lesích kolem Kloko!ky a v bažantnici u Veselé (dnešní Obora).
18. 9. 1833 se konal velký hon na bažanty a koroptve v Obo#e. Honišt"
obstoupilo v kruhu 1 200 poddaných a nadhán"li zv"#. Každá obec nesla
v !ele sv$j prapor. P#i honu hrála vojenská kapela. Post#íleno bylo n"kolik set bažant$ a koroptví.
B"žný život obce byl p#erušen v !ervnu roku 1866 boji prusko-rakouské války odehrávajícími se v blízkosti Mnichova Hradišt". Škody
na majetku a polích, které ve Veselé válka zp$sobila, se odstra&ovaly
celé roky.
Na období kon!ícího 19. století a léta p#ed l. sv"tovou válkou nedali
pam"tníci dopustit. Za!al velký rozmach #emesel. Lidé nebyli závislí jen
na p$d", i bez p$dy se dalo slušn" žít. Železnice napomáhala v hledání
práce ve v"tších vzdálenostech.
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Zatímco veselští ob!ané žili klidným životem, okolní sv"t se #ítil ke
katastrof". Po atentátu na rakouského následníka tr$nu vyhlásilo Rakousko-Uhersko 28. 7. 1914 válku Srbsku. V <echách byly v 6 hodin ve!er rozv"šeny plakáty s velkým nápisem: Mým národ$m+ Z veselských
ob!an$ do 1. sv"tové války rukovalo celkem 130 muž$. Dom$ se nevrátilo 23 muž$. Na jejich památku dala obec v roce 1919 zhotovit desku
se jmény padlých a zasadit ji do venkovní jižní zdi zvonice kapli!ky. Do
legií vstoupilo 6 veselských ob!an$.
Za!átkem listopadu 1918 byla sestavena Hospodá#ská rada ve Veselé, 15. 2. 1920 byl založen Sokol. Obecní zastupitelstvo zvolené v roce
1922 m"lo 15 !len$. Od února 1927 za!ala jezdit pravidelná autobusová linka z Mnichova Hradišt" p#es Veselou do Bakova, Mladé Boleslavi
a zp"t. Rozší#ila se výstavba rodinných domk$. Vznikly celé nové ulice
a vzrostl i po!et obyvatel. 30. 9. 1938 zabralo N"mecko !eskoslovenské
pohrani!í v!etn" kloko!ských les$, a Veselá se tak ze dne na den stala
z vnitrostátní obce obcí p#íhrani!ní. Do vesnice se, bu* k p#íbuzným
nebo do podnájmu, p#ist"hovalo n"kolik rodin vyhnaných z pohrani!í.
Sobota 5. kv"tna 1945. Dopoledne vysílala Praha v rozhlase volání o pomoc. Odpoledne se sešli na obecním ú#ad" cestá# Václav Nedv"d, starosta Knobloch, obecní policajt Ladislav Prokeš a d$stojníci !s. armády,
kapitáni Sichrovský, Horyna a Šverma. P#edb"žn" se dohodlo z#ízení
MRNV (místní revolu!ní národní výbor) a také to, že se d$stojníci pokusí vyjednávat o odzbrojení posádky ve Veselé a v Haškov". V Haškov" byly v té dob" t#i silné roty n"meckých voják$ – celkem asi 700
muž$, ve Veselé 90 muž$. D$stojníci uzav#eli p#edb"žnou dohodu a 6.
kv"tna ve 4 hodiny odpoledne byli N"mci ve Veselé odzbrojeni. Náhle
p#ijela skupinka partyzán$ z Bosn", cht"li všechny zbran" a vojáky p#evzít. N"mci zavolali o pomoc do Haškova, odkud vyrazily dv" pln" vyzbrojené !ety a v rojnicích t#emi sm"ry postupovaly Veselou. Jakmile se
o tom partyzáni dozv"d"li, hned odjeli. Ve škole N"mci zajali kpt. Švermu
a žádali d$razn" vysv"tlit porušení dohody. Zbran" museli dostat nazp"t a všichni se ozbrojeni p#esunuli do Haškova. Ve zna!n" napjaté
situaci sta!il jeden náhodný výst#el a došlo ke katastrof". S kapitánem
Švermou vedli v Haškov" dále jednání o kapitulaci. V noci ze 7. na 8.
všichni n"me!tí vojáci z Haškova utekli. 10. kv"tna 1945 ve 2 hodiny
odpoledne skon!ila pro Veselou 2. sv"tová válka. Rudá armáda ráno
vyrazila z Mimon" p#es Ku#ivody na Mnichovo Hradišt". V 10 hodin
dopoledne p#ijeli vojáci do m"sta. Zde se rozd"lili na t#i proudy, které
postupovaly na Turnov, Ji!ín a Prahu. Silnice p#es Veselou zela prázdnotou, jen kolem postávali místní ob!ané a nedo!kav" !ekali na p#íjezd
ruských voják$. Ve 2 hodiny odpoledne se objevil první rudoarm"jec.
Jel na kole se samopalem zav"šeným na krku. Všichni ho nadšen" vítali
a stále si s ním p#ipíjeli. Potom následovaly povozy a pozd"ji jedno vojenské auto za druhým.
Vále!né události p#ipomínají i hroby na místním h#bitov". Je zde
pochován délesloužící !eta# Ladislav Náze, který byl roztrhán minou 9.
7. 1945 u Mimon" ve v"ku 31 let. V druhém hrob" leží ruský voják, Vasilij Ivanovi!, který zem#el 11. kv"tna 1945, když se po vypá!ení dve#í
snažil manipulovat s kabely transformátoru haškovské rozvodny. Další
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ob"tí války je Antonín Rössler, ruský legioná#, štábní rotmistr v. v., který zem#el 23. 5. 1945 v Mladé Boleslavi ve v"ku 62 let na skvrnitý tyfus
po návratu z koncentra!ního tábora Terezín. Byl zat!en na udání zatím
neznámého veselského ob!ana za poslech zahrani!ního rozhlasu. Jaroslav Ku!era, krej!í, byl zast#elen 5. 5. 1945 n"meckými letci na zastávce
v P#epe#ích u Turnova, stár 33 let.
Nastal rychlý povále!ný rozvoj, nadšení lidí bylo ale po dvou letech
narušeno „Vít"zným únorem“. Od roku 1949 za!ala politická i fyzická
likvidace osob, které nesouhlasily s nov" nastoupeným režimem. Mezi
prvními, na které KS< ude#ila, byli živnostníci. Ve Veselé byla zrušena
živnost Josefu Šimonovi, jeho strojírna v Haškov" musela skon!it 31. 1.
1950. Z$staly stroje, ná#adí i rozpracovaná a dokon!ená výroba. Bývalý
majitel musel nastoupit do LIAZu jako údržbá#. Z hospody Františka
Studni!ného se stal „kulturní d$m“ a národní výbor, hospodu Václava Lochmana zabrala Jednota. Ostatní živnostníci museli nastoupit do
továren. Po vzoru ruských kolchoz$ se tvo#ila JZD, nejv"tší sedlák ve
vesnici byl prohlášen za kulaka, rodina vyst"hována a v jejich statku
hospoda#ilo JZD. Ve Veselé se vyst"hování týkalo rodiny Šimonovy.
O jejich osudech se m$žeme do!íst v knize Ukradený domov.
Pr(myslová !ást Veselé – osada Haškov
Osada Haškov byla k Veselé p#ipojena v dob" panování Marie Terezie. Pojmenována byla po majiteli jednoho místního dvorce Hašku
Mo!idlanském z Mo!idlan.
Už od 12. století vznikaly v našem kraji na Jize#e mlýny. Jeden z nich
stál tam, kde se Jizera d"lí na Velkou a Malou, v místech zvaných d#íve
Roztoky. Druhý byl kousek po proudu na Malé Jize#e. Písemná zmínka
o mlýnu v Roztokách pochází z roku 1345. Pat#il rodu Markvartic$ ze
Zví#etic. V roce 1504 je v zemských deskách zapsán mlýn v Roztokách

Všechny objekty v Haškov% se staly sou'ástí podniku LIAZ.
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majitele Haška jako samota. V roce 1798 mlýn zakoupil Jan Šverma
z Velkého Ptýrova, který postavil novou budovu s mlecím za#ízením.
Potom mlýn pat#il n"kolik let majitel$m druhého zde stojícího dvorce, rodin" Vavrušk$. Byl zrušen až v roce 1874, kdy Vavrušk$v statek
i mlýn koupil továrník Bujatti a z#ídil zde továrnu na hedvábí.
Další významnou stavbou v okolí byl ptýrovský most p#es Velkou
Jizeru. Spojoval úst#ední ptýrovskou rychtu s pod#ízenými obcemi.
Cesta d#íve p#echázela p#es dva brody na Velké a Malé Jize#e. P#ívoz
zde nebyl. Na postavení mostu spolu s kr!mou v"noval d$chodní písa#
Pavel <upík Bakovský 5. 5. 1644 18 kop groš$. Po dlouhých jednáních
byl most postaven až v roce 1713. S pravidelností byl ni!en povodn"mi
a znovu opravován. V padesátých letech minulého století byl v havarijním stavu, proto byla v roce 1960 povolena jeho rekonstrukce. Byl
nahrazen vy#azeným ocelovým železni!ním mostem. U mostu stávala
odpradávna kr!ma nazývaná „<arda“. M"la obytný d$m se šenkem,
d#ev"nou kuželnu a „dupandu“ k tancování, po#ádání slavností a !etných
ochotnických divadelních p#edstavení. Každoro!n" p#i povodních byla vyplavená, n"kdy dosahovala hladina v šenku až do výšky židlí. Živnost posledního nájemce Václava Koloce byla zrušena v roce 1951. Objekt se stal
neobyvatelným, strop se propadal. P#i vým"n" mostu v r. 1960 byla budova zdemolována. Nyní je na stejném míst" postavena soukromá chata.
Roku 1643, v dob" t#icetileté války, nechal švédský generál vypálit
i haškovský dv$r. Na míst" vypáleného panského dvorce byly založeny
dv" nové usedlosti. Ve st#edu Haškova byla v roce 1913 na !ásti pozemk$ jednoho ze statk$ postavena restaurace Františka Marka. V p#edvále!ných i vále!ných letech byl hostinec (herna a nev"stinec) znám
i u pražských zákazník$. LIAZ nev"stinec p#estav"l na budovu ROH
a postavil jídelnu. První strávníci zde ob"dvali ješt" v barových boxech
obložených rudým sametem.
Po roce 1936 majitel cukrovaru Schöller odkoupil od krachující %rmy Bujatti p$vodní statek Vavrušk$ a i druhý statek Mark$. Byly p#ikoupeny i další polnosti. Tím vznikl v Haškov" prosperující velkostatek
(d#íve nazývaný Johanin).
Celý Haškov byl propojen podéln" i p#í!n" obecními cestami, mostem p#es Malou Jizeru na ptýrovské cest" na jihu a ocelovou lávkou nad
náhonem u jezu pro p"ší do Ptýrova. V centru k#ížení cest byl postaven
v roce 1938 malý domek Zezul$v, kde byla tra%ka a obchod. Cigarety
prodávala paní Zezulová (X1883) ješt" v dob" LIAZu do r. 1957 a žila zde
až do smrti v r. 1977. LIAZ poté dome!ek zboural.
Nejv"tší stavbou v „p#edliazské“ é#e byl už zmín"ný závod na výrobu
hedvábného zboží a stuh, z#ízený zde v 70. létech 19. století. Majitelem
byl továrník italského p$vodu Franz Bujatti z Vídn". Od Vavrušk$ odkoupil statek a mlýn, který p#estav"l na turbiny pro pohon transmisí.
Zam"stnáno zde bylo p#es 400 lidí, což bylo na místní pom"ry velké
množství pracovních p#íležitostí. Závod výborn" prosperoval až do celosv"tové hospodá#ské krize na p#elomu 20. – 30. let, kdy byla výroba
zastavena. Pozemky a budovy majitelé postupn" rozprodali.
Druhým nejv"tším závodem v Haškov" byla strojírna Josefa Šimona. O tomto podniku a jeho majiteli jsme si mohli ve sborníku OJKT
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p#e!íst v !ísle 1/2010. Jeho nosným programem byla výroba lis$ na slámu, výroba zem"d"lských voz$ na pneumatikách a výroba zem"d"lského ná#adí a stroj$. Dne 11. 8. 1951 nad dílnou p#evzaly národní správu
Automobilové závody.
Všechny výše zmín"né závody, objekty a parcely byly základem pro
výstavbu továrny LIAZ. Národní podnik LIAZ (Liberecké automobilové
závody) byl založen v roce 1951, v Haškov" se nacházel jeden z jeho !ty#
závod$. Ješt" téhož roku zde byla zavedena výroba nákladních automobil$ a za!alo se s budováním nové haly montážní linky. Ta byla v plném
provozu od roku 1953. V roce 1969 se LIAZ rozší#il o další plochy (pole)
sm"rem k Veselé až k potoku Veselka. V roce 1987 naplno za!ala výroba
voz$ #ady 100. V celém podniku LIAZ se vyrobilo v tomto roce celkem 18 023 voz$
a 394 zem"d"lských taha!$.
Pracovník$ bylo více než 13
000, z toho v Haškov" 2 500.
Rozpad LIAZu za!al (1990)
po zániku RVHP (Rada vzájemné hospodá#ské pomoci)
a následnou privatizací podniku. Rozhodující !ást akcií
p#evzala v roce 1995 Škoda
Typický výrobek podniku LIAZ
Plze&, která ovšem svým p$sobením LIAZ ješt" výrazn"ji
zadlužila. V b#eznu 1997 za!ala restrukturalizace podniku, v roce 2000
podnik koupil slovenský Sipox Holding, ale v roce 2002 podnik zkrachoval. Posledním vyrobeným vozem v LIAZu Mnichovo Hradišt" byl
1. 1. 2003 asisten!ní v$z pro tým Martina Macíka na rallye Dakar. Celý
areál závodu LIAZ Mnichovo Hradišt" se postupn" rozprodal.
Ve'ejné stavby v obci
Z 18. století pocházejí t#i sochy vytvo#ené na náklady obce. Jsou to
v Malení, na míst" d#ív"jší d#ev"né sv. Trojice, v roce 1703 vytvo#ená
Boží muka, na k#ižovatce se silnicí na Bakov z roku 1736 pocházející
socha sv. Jana Nepomuckého a na návsi od roku 1776 stojící socha sv.
Floriána.
Do za!átku 18. století spadají po!átky veselské školy. Nejprve byla
na školu p#estav"na d#ev"né pastouška !p. 39. V roce 1812 se vedle ní
postavila škola zd"ná, dvout#ídní, do níž chodilo až 102 d"tí. V roce
1834 byla postavena nová budova !p. 38. A! byla v roce 1858 opravena,
bylo v roce 1890 rozhodnuto, že nevyhovuje novým požadavk$m a musí
se uvažovat o stavb" školy nové. Ta byla postavena na kraji obce v „Zaret"“ a vysv"cena 22. 8. 1897. Tato budova slouží svému ú!elu (od roku
1940 i jako mate#ská školka) do dnešní doby. (V barevné vložce.)
Za rychtá#e Jana Novotného z#ídila obec ze svých prost#edk$ v r. 1830
zd"nou kamennou zvonici na míst" malé rozpadající se d#ev"né zvoni!ky. Za 68 let provozu zvonice sešla a m"la rozbitý zvonek. Roku 1898 se
rozhodlo zastupitelstvo obce, že k opravené zvonici s novým zvonkem p#i277

staví malou kapli!ku,
zasv"cenou sv. Petru
a Pavlu. Kapli!ka je
dnes prohlášena za
kulturní památku.
Veselá má pom"rn" mladý h#bitov. Pozemek na jeho z#ízení
daroval obci v roce
1936 František Šimon,
!p. 37. Do té doby poh#bívali Veselští mrtvé
v Bakov". Stavba h#bitova byla zadána arch.
Janu Dámcovi, staviteli
v Mnichov" Hradišti.
Naproti bývalému
hostinci u Lochman$
je mezi silnicí a rybníkem obecní pozemek.
14. 3. 1930 se rozhodToskánský sloup v Malení (Foto: Hypolit Vopat 1935)
lo zastupitelstvo obce,
že z n"ho vytvo#í „Masaryk$v sad“. 11. 9. 1938 byl slavnostn" odhalen
pomník ob"tem první sv"tové války s bustou prezidenta Osvoboditele.
Tu !ekal zajímavý osud. Na za!átku n"mecké okupace v roce 1939 ji
místní strážník p. Prokeš zakopal na zahrádce u obecního ú#adu. Místo
ní odevzdali veselští ob!ané ú#ad$m po vsi sehnané kusy bronzu. V roce
1945 byla busta znovu umíst"na na své místo na pomníku. Po roce 1950
z pomníku op"t zmizela, nikdo neví dodnes jak. Až v šedesátých letech,
p#i !išt"ní rybníku, byla nalezena na jeho dn". P#edstavitelé MNV ji
v tichosti uložili ve skladu plynových masek. Po zrušení MNV Veselá
a st"hování inventá#e na radnici do Mnichova Hradišt" skon!ila busta
ve sklep" radnice. V roce 1990 byla opravená znovu usazena na své místo. Snad již natrvalo.
Budova staré školy se v roce 1896 uvolnila pro obecní ú#ad. Byla zde
kancelá#, stanovišt" obecního strážníka a jedna místnost jako pastouška. Obecní ú#ad byl v tomto dom" až do roku 1952, kdy se, již s názvem
MNV (místní národní výbor), p#est"hoval do nov" z#ízeného ú#adu
v „kulturním dom"“. Zde se ú#adovalo až do roku 1976, kdy byla obec
slou!ena s Mnichovým Hradišt"m.
V roce 1907 bylo ustanoveno Vodní družstvo pro Veselou a Lhotice za ú!elem odvodn"ní pozemk$ v katastru obce. Projektovaná plocha odvodn"ní byla 236,043 ha. Vodoprávní kolaudace prob"hla 2. 12.
1927.
Již 22. 12. 1918, když se za!alo jednat o výstavb" ptýrovské elektrárny, byla v obci ustavena komise na z#ízení elektrického osv"tlení. Kolaudace elektrorozvodné sít" prob"hla 13. 4. 1921. Již po skon!ení 2.
sv. války byl podél silnice položen dálkový plynovod. V roce 2006 byl
v !ásti obce proveden nový rozvod plynu.
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O z#ízení centrálního vodovodu se jednalo už v dob" První republiky. Až v 90. letech uzav#elo vedení m"sta dohodu s podnikem LIAZ
o dodávce vody pro Veselou z jejich vrt$.
Spolková !innost se za!ala ve Veselé rozvíjet v druhé polovin" 19. století, p#edevším zásluhou místních u!itel$. Sbor dobrovolných hasi'*
byl založen ve Veselé již 1.11.1886 v po!tu 38 muž$. Od té doby pracuje
nep#etržit" až do sou!asnosti. Sokol byl založen až 15. 2. 1920, m"l 224
!len$. Ke cvi!ení se používal sál v hostinci „U <eského lva“. V dubnu
1941 byla !innost Sokola zastavena a v #íjnu došlo k jeho rozpušt"ní. Na
ja#e 1945 byla !innost obnovena, v roce 1952 byl Sokol znovu rozpušt"n
a jeho majetek p#evzala nová jednotná t"lovýchovná organizace Spartak. Vlastenecko-dobro'inná obec bará'ník* byla založena ve Veselé
10. 2. 1924. V roce 1940 m"la 110 !len$. Po 65 letech, 25. 11. 1989, !innost ukon!ila.
V dob" První republiky žila Veselá divadlem. Své ochotnické soubory m%ly škola, bará'níci, Sokol, osv%tová beseda. Kroniky zaznamenávají, že každý m"síc se hrály nejmén" t#i inscenace. Dnes m$žeme
#íci, že nositelem vlastní divadelní tvo#ivosti a tradic je místní mate#ská
a základní škola.
Významní veselští rodáci
Ji$í Hisler (Hísler, Hiesler, Hyzler) se narodil ve Veselé 1733, zem#el
11. 11. 1818 v Mnichov" Hradišti. Malí# samouk, rytec a m"š'an. V mládí
p$sobil v Turnov". V letech 1798 – 1810 hrab"cí malí# na zámku v Mnichov" Hradišti. Zde vymaloval obrazy na st"nách v italském, loveckém
a dámském pokoji.
Jan Ferdinand #apek, c.k. zemský soudní rada (zem#. 24. 1. 1883),
jeho bratr Antonín <apek, (nar. 25. 12. 1814, zem. 14. 3. 1875 v Liberci)
odkázali 1 000 zl nadaci pro chudé žáky veselské školy. Z úrok$ m"li být
žáci každoro!n" ošaceni. Nadace byla funk!ní až do roku 1948+
Václav Pavlišta, narozen 1877 ve Veselé !p. 28. V letech 1926-27 starosta Mnichova Hradišt", od 1. 4. 1927 byl jmenován okresním školním
inspektorem v Brandýse nad Labem. Je za#azen do „Alba reprezentant$
všech obor$ ve#ejného života !eskoslovenského“ od prof. Fr. Sekaniny.
Doc. PhDr. Ji$í Šimon, CSc. (5. 4. 1936 – 9. 12. 2008). Jako vysokoškolský u!itel u!il v letech 1962-2001 na kated#e atletiky FTVS UK, v letech 1992 – 2000 byl jejím vedoucím. Je autorem a spoluautorem #ady
publikací s tematikou atletiky i autorem vzpomínkové knihy „Ukradený
domov“.
PhDr. Jana Volfová – Adášková, spisovatelka a publicistka, d"tství
a školní léta prožila ve Veselé !p. 50. Po vysokoškolských studiích u!ila d"jepis a zem"pis na Akademickém gymnáziu v Praze. Psát za!ala
v roce 1998 do !asopisu pro krajany v zahrani!í „<eský dialog“. V roce
2002 vyšly její „<eských d"jin hrátky ošidné“ s 52 p#íb"hy, v r. 2008
rozší#ené vydání s 61 p#íb"hy. V roce 2007 vydala knihu „D"jin a mýt$
hrátky ošidné“ s 42 p#íb"hy.
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Veselá se probouzí
Jak už bylo #e!eno, obec Veselá ztratila svou samosprávní samostatnost v roce 1976. Úpadek zaznamenaly také místní spolky. V roce 1960
zanikl spolek divadelní, následn" bará!nický a poté i Sokol. Teprve koncem první dekády a za!átkem té druhé sou!asného století se po desítkách let Veselá probouzí z ne!innosti a za!íná navazovat na již zapomenuté staré tradice a spole!enské zábavy. Velkým p#ekvapením je, že
na všem s nadšením pracuje mládež. V lo&ském roce založila ob!anské
sdružení Veselá! vesnice. Plánuje rozkv"t obce, obnovu tradic, chce
zlepšit pr$jezdnost obcí,
chodníky a náves, z toho
n"které tyto kroky ve
spolupráci s osadním výborem ve Veselé. Protože
ztráta samosprávy vedla
i k tomu, že Veselé nez$stal žádný zast#ešený
ve#ejný prostor, tradice se obnovuji na návsi
a ve stodolách. První
akce prob"hly v roce
2012.
Spolu se Sborem dobrovolných hasi!$ 11. 2. 2012 uspo#ádalo sdružení první veselský karneval na zamrzlém rybníku na návsi. Zú!astnilo
se p#es 30 masek a na b#ehu !etní diváci.
P#ed probuzením jara základní a mate#ská škola vynesly v pr$vodu
„Babici Zimnici“ a hodily ji z mostu do Malé Jizery.
V sobotu 7. 4. 2012 se konalo odpoledne svátk$ jara a velikono!ních zvyk$ ve statku. D"ti se od starších u!ily uplést pomlázku, ozdobit
velikono!ní perní!ky a malovat vají!ka r$zným zp$sobem. Po mnoha
letech byla otev#ena k prohlídce kapli!ka. Málokdo si ješt" pamatoval,
jak vypadá.
Pálení !arod"jnic prob"hlo 30. dubna v režii osadního výboru a spolku SK Veselá, který povstal v roce 2007.
Veselská pou' 22. a 23. !ervna propukla v síle, kterou ves za svoji
existenci nezažila. Byla pojata jako festival humoru a #emesel. P#ilákala
p#es sto ú!inkujících, skoro tisíc platících, stejný po!et d"tí a mnoho
neplatících. Veselá s 586 obyvateli praskala ve švech. S p#ípravou pomáhala skupina estonsko-polsko-portugalsko-galícíjské mládeže Don'
worry, be happy. Z #emesel zde byl ková#, keramik, v!ela# a perníká#,
n"kte#í z partnerského polského Dobkowa. S atrakcemi pro d"ti p#ijela rodina Novotných. Prodejní stánky byly po celé návsi. V kapli!ce byla ukázka starých divadelních ochotnických plakát$ a fotogra%í,
prodej pam"tních medailí, pou'ových nálepek a kopií staré pohlednice
kapli!ky. Zahájilo se v pátek v 18.30 v napln"né stodole p#ednáškou
o historii obce s projekcí starých fotogra%í. V sobotu pou' za!ala v 10
hod. vyzván"ním zvonku kapli!ky. Do p$lnoci vyhrávaly st#ídav" kapely
s ve!erní ohnivou show. Pou' i po!así se vyda#ilo a la'ka byla nasazena
hodn" vysoko.
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P#i pe!ení dobrot na pou' vznikl nápad, aby se uspo#ádal 15. 9. 2012
první ro!ník Veselské va#e!ky. Sout"že o nejlepší veselskou sladkost se
ú!astnilo 30 místních cukrá#$ a cukrá#ek a na hodnotícím stole se sešlo
40 dort$, kolá!$ a dalších dobrot. Vyhlášení výherky& zajistila odborná
porota vedená senátorem PhDr. Jaromírem Jermá#em.
Od ledna se Veselá p#ipravovala na masopust prob"hnuvší 9. 2.
2013. Velký úkol a výsledek nep#edvídateln" pot"šil. Zahájení masopustu bylo netradi!ní. Moc Masopustovi nad vládou v obci nep#edával
starosta, ale z pozvaných t#í císa#$ (rakouský František I., pruský Vilém
I., ruský Mikuláš I.) náš císa# František I. Bylo jim p#edstaveno p#es 15
masek s charakteristikou, názvem a úkolem. Císa# p#edal Masopustovi povolovací glejt a masopustní prapor s ka!enkou. Pr$vod se vydal
obcí po 15 domech, kde t#i caprdové tan!ili tanec se šavlemi, dupali,
aby byla velká úroda, a vyskakovali, aby bylo vysoké obilí. Hospodá#
je vítal a hospodyn" po p#áních od Masopusta tan!ila s medv"dem. Po
celý den s pr$vodem vyhrávala výborná kapela Marta a Rasputin Band
z Trutnova. Po pohošt"ní pr$vodu cikánky posbíraly zbytky jídla do
vozu a pokra!ovalo se k dalšímu stavení. Na státní silnici zastavovaly
auta, žadonily o peníze, ukládaly pokuty za neveselé obli!eje a p#edávaly balí!ek s dobrotami s potvrzením o zaplacení pokuty – vstupenka
na ve!erní mumraj. P#i cest" byla dv" zastavení. První u torza sochy sv.
Jana Nepomuckého, kde se prosily !isté a ne!isté síly o %nan!ní p#ísp"vek na obnovení sochy a ponocný vysv"tlil svoji funkci v obci. Druhé zastavení, scénka, bylo zabití kobyly jako symbolu zla a závisti. Po
roz!tvrcení a rozdání kobyly nastala bitva mezi zeleninou a masem. Na
záv"r Smrtka ze zbytku masa naklonovala novou kobylu pro p#íští rok
a pr$vod pokra!oval. Kon!il za tmy po p"ti hodinách u hospody. V hospod" Masopust p#edal moc zp"t Františku I. Nezakopávala se basa, ale
v hospodském krbu na sále se spálila krabice s ne#estí „závist ve Veselé“. Do noci pokra!ovala na sále zábava u stol$, které se prohýbaly pod
záplavou sladkostí a masa z p#epln"ného vozu cikánek. Veselá se t"ší na
p#íští rok, kdy každý již bude v"d"t, co ho !eká a co je možné vylepšit.
Za zmínku ješt" stojí rozpracovaná nau!ná stezka po pam"tihodnostech obce s jednotlivými zastaveními s informa!ními tabulemi
a lavi!kami pod názvem „Živá pam%& veselská“. Veselou bude postupn" zdobit 10 informa!ních d#ev"ných tabulí, které budou p#ipomínat
d#ív"jší siluety oken r$zných veselských dom$. Za!ínají se nahrávat životní p#íb"hy starousedlík$, které budou jak na informa!ních tabulích,
na výstav" umíst"né v kapli!ce, tak ke stažení na internetu do telefonu,
tak, aby si každý mohl p#ehrát p#íb"h p#ímo na míst", ve Veselé. Povedlo se získat grant na obnovu sochy sv. Jana Nepomuka, která byla
p#emíst"na z Veselé do lapidária v Mn. Hradišti již v padesátých letech.
Je zde mnoho dalších plán$, p#edevším vedoucích k úprav" ve#ejných
prostranství. Plány nyní zpracovávají architekti z Technické univerzity
v Liberci. Doufáme, že nadšení pro Veselou neutichne, už jen proto, že
t"ch, co se do p#íprav zapojují, je stále více. Více o d"ní ve Veselé se dovíte na www.veselavesnice.cz.
Ing. Vratislav ŠVERMA
Mgr. Ond'ej LOCHMAN Ph.D.
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