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Anotace  

Anotace 

Práce pojednává o vývoji farnosti Veleliby, která se nachází poblíž města 

Nymburka. Nejprve se zabývá stručnou historií Nymburska, Velelib, Dvorů a velkostatku 

Zdonín. Po té se dočteme o výstavbě fary, přilehlých stavení a nakonec i stavbu nového 

kostela sv. Václava. Po této kapitole navazuje život obyčejných farníků, jejich církevní 

život. Kam chodili na poutě, jaké slavili svátky a jak je slavili. Poslední kapitola se zabývá 

léty, kterým nejsou hlavním předmětem práce.  

Klíčová slova 

Veleliby, kostel, fara, farnost, církev, pouť. 

 

Annotation 

The work deals with the development of parish Veleliby, which is located near the 

town of Nymburk. First of all deals with a brief history of Nymburk, Veleliby, Dvory and 

Zdonín estate. Then we read about the construction of the rectory, adjacent buildings and 

new church St.Wenceslas. After this section follows the lives of ordinary parishioners, 

their church life. Where did they go for a pilgrimage, which holidays did they celebrated 

and how. The last chapter deals with years that are not the main subject of work. 
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Veleliby, church, rectory, parisch, church, pilgrimage. 
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Úvod 

Moje práce se zabývá historií farnosti Veleliby, nedaleko města Nymburka, a jejího 

vývoje v letech 1864 – 1920. V první kapitole se zaměřuji na historii města Nymburka a 

jeho okolí. Dále se v kapitole zmiňuji o samostatné historii obce Veleliby, Dvory a 

velkostatku Zdonín, které k sobě patří nejen svojí samosprávou. V dalších kapitolách se 

pak věnuji hlavně stavbě fary, hospodářských stavení, kostela, farní školy a duchovním 

životem obyvatel farnosti. Jednou z důležitých informací, kterými se zabývám, jsou i kněží, 

kaplani a administrátoři farnosti. V neposlední řadě pak hovořím o následujících letech po 

roce 1920. V roce 1990 se farnost dostává pod správu farnosti Nymburk, ve které je 

dodnes.         

 Nejdůležitějším pramenem, o který se opírám, je farní kronika Veleliby. Dále jsem 

měla možnost nahlédnout do fondu Velelibské farnosti, který ještě není zpracovaný a je 

uschovaný ve Státním okresním archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. 

 Dostupnost literatury, která se zabývá touto obcí, je obtížná. Měla jsem to štěstí, 

že rok před napsáním této práce vyšla publikace Františka Formánka, která se zabývá 

historií obcí Dvory, Veleliby a velkostatku Zdonín. Ostatní knihy jsou spíše o městě 

Nymburk a jeho nejbližším okolí.           

 K výběru tématu jsem se dostala náhodou.  Původně jsem chtěla psát o historii 

farnosti Nymburk. Kronika této farnosti je rozdělena do více knih a přístupná je jen jedna 

část. Ostatní knihy nejsou k dispozici. Nymburský farář mi ukázal dvě další kroniky 

menších farností, které existovaly samostatně a nyní jsou pod správou Nymburka. Byly to 

kroniky farnosti Chleby a Veleliby. Zvolila jsem Veleliby, hlavně vzhledem k blízké poloze 

k mému bydlišti. Obec Dvory, byla jednou z vesnic, spadajících k dané farnosti.  

  Kostel sv. Václava je dominantou celého okolí a za sebe mohu říci, že je opravdu 

škoda, že tento chrám tolik chátrá a fara patří mezi budovy, které jsou vhodné k demolici.

 Chci, aby v této práci zazněl život obyčejných lidí. Vím, že zdaleka nemohu 

obsáhnout celou historii a vtrhnout do myslí lidí, kteří tu dobu zažili, a vědomě jsem 

použila pohled pouze jedné ze zúčastněných stran. Ale chtěla jsem se dopracovat 

k závěrům udělat si ucelený názor na farní život v plnosti. Musím říci, že psaní tohoto 

tématu mě velmi zajímá i z pohledu člověka, který žije v katolické víře a chce se dozvědět, 
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jestli lidé před sto lety vyznávali svoji víru stejně, jako lidé dnes. Podrobněji se zaměřím na 

stavbu kostela sv. Václava, který v těchto místech stojí od roku 1864. Před ním zde stál 

jiný kostel, který byl podle dochovaných materiálů menší, postavený okolo 14. Století. Byl 

zasvěcen stejnému patronovi sv. Václavovi, ale na konci 19. století byl zbořen, kvůli 

výstavbě nynějšího kostela. Z dalších staveb, kterými se chci zabývat, je fara a 

hospodářská stavení, která ke kostelu patřila. V neposlední řadě bych se ráda zaměřila na 

každodenní život farníků: jak žili, jaké poutě vykonávali a jak slavili významné svátky 

katolické církve, jak prožívali důležité události nejen ve své farnosti, ale i velké události, 

které ovlivnili celou republiku. Doufám jen, že tato práce bude přínosná pro další účely. 
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1 Kritika pramenů 

 Do rukou se mi dostala kronika fary Velelibské, kterou spravuje farnost z Nymburka. 

Je psaná místními faráři, ačkoliv se zdá, že v některých letech byl požádán kronikář, aby 

zapisoval události místo faráře. Uvnitř kroniky jsou vloženy některé dopisy například od 

biskupství. Nejzajímavější je dokument, který posílala církevní správa do každé farnosti po 

druhé světové válce, aby zvolená farnost vypsala všechny poškozené objekty a věci, které 

potřebují opravit.           

 Ve Státním archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem jsem objevila Ohlášky Boží, 

které se dochovaly z let 1906 – 1914. Je to malá kniha, ve které je na každé straně zapsán 

každý den a popsána zde byla událost toho dne. Jaký svatý měl v ten den svátek, v kolik 

hodin se farníci sešli na modlitbu růžence. Pokud byla neděle, psalo se zde například, jestli 

páter ohlásil nastávající svatbu nebo jestliže se konala pouť v kolik je naplánována mše, 

odkud pouť vychází a kdy je plánovaný návrat. Pokud se jednalo o pouť na více dní, farář 

napsal do Ohlášek, kdy se poutníci vracejí.        

  Poslední prameny, které se zde vyskytují, jsou dokumenty, které jsou také 

umístěny v okresním archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Většinou se jedná o 

dopisy majitelů domů nebo stavitele, který postavil faru a kostel. Dopisy jsou psány na 

královské místodržitelství nebo na okresní úřad v Nymburce. Najdeme tam i zápisy ze 

zasedání rady, která obstarávala záležitosti ohledně výstavby. Mezi těmito dopisy se 

nachází také vyúčtování stavebních prací nebo sčítání farníků hlásících se k víře.  

  Většina dopisů a dokumentů je napsána česky. Dále je použita němčina a latina. 

1.1 Kniha památnosti fary Velelibské 1864 

 Kronika má popsaných přibližně sto stran a je rozdělená podle farářů, kteří ve farnosti 

působili. Je zajímavá tím, že kroniku píše vždy jiný člověk, rozmanitostí písma, slohu i 

obsahu. Události jsou napsány z úhlu pohledu toho, který zapisoval. Kronika začíná 

vyprávěním o počátku této malé farnosti tak, jak to viděl tehdejší farář Antonín Vedral. V 

této úvodní části bohužel pár vět, někdy i celé odstavce úplně přeškrtal, že se nedali 

vůbec přečíst. Je to škoda, protože si myslím, že pod zaškrtanými pasážemi jsou důležité 
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informace pro celé utváření farnosti a nepokoje mezi ní a Nymburkem. Páter krásně 

popsal celou výstavbu nejen fary, ale i začátky fungování farnosti. Někdy dával přednost 

stavbě na úkor života obyčejných lidí a nezmiňuje se, kolik lidí zemřelo nebo kolik se 

narodilo, což je problém nejen tohoto faráře, ale i ostatních.     

 Ke změně písma dochází s příchodem nového faráře Knížka, který ze začátku svého 

působení píše velmi málo. Tři roky se mu vešly do jednoho odstavce a to, jaká byla úroda, 

kolik lidí se narodilo, kolik zemřelo. Páter se sice již začíná věnovat životu ve farnosti, ale 

žádné pouti ani slavnosti nezmiňuje a od roku 1884 do roku 1890, kdy v této farnosti 

působí, jsou jen tři stránky v celé kronice, ačkoliv to bylo dohromady 6 let.  

 V další části kroniky se písmo nemění přes dvacet let. Vypadá to tak, že byl určen 

člověk, který měl na starost psát do kroniky důležité události farnosti, a poté co páter 

zemřel, tak nově příchozí to neměnil. Mám pocit, že tato léta byla dopisovaná později, 

nepsala se soustavně.         

 Zajímavější je práce pátera Milčického, který ve farnosti působil v letech 1930 – 1960, 

ten zaznamenával do kroniky velmi svědomitě, a to nejen opravy a úrodu, ale i 

náboženský život, například zapsal, že přišel do farnosti nový kostelník (o čemž se 

nezmiňuje ani jeden z jeho předchůdců), ale i všechny poutě a svátosti. Každý rok má na 

jednu stránku, to nejdůležitější, co se stalo, což mi přijde jako optimální, pokud to 

srovnám s některými jinými zápisky. V pozdějších poznámkách se objevuje i jiné písmo, 

ale jen třeba na jeden odstavec, a pak se vrací původní rukopis. Nevím, jestli tento 

dodatek byl připisován později, či někdo chtěl dodat něco k tomu, co pisatel již napsal. 

 Na konci kroniky se objevuje několik fotek z šedesátých a sedmdesátých let a popis 

událostí spojených s církví v komunistickém režimu a konkrétně o tom, co se dělo 

s velelibskou farou v 90. letech. Celá farní kronika končí údajem, že vláda nemá zájem o 

vyřešení majetkových vztahů s církví, což jak víme, se v dnešní době mění.       
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1.2 Ohlášky Boží 1906 – 1914 

 Další důležitou knihou, která se mi dostala do rukou, byly již zmíněné Ohlášky Boží od 

pátera Josefa Drbohlava. Ohlášky Boží se oznamují na nedělní mši a lidé se z nich dozvědí, 

co se bude dít v následujícím týdnu. Dozvídáme se, kdy a kde probíhali poutě, v kolik 

začínali mše a bohoslužby, jak se lidé starali o vlastní kostel a farnost. Mohu říci, že jsem 

opravdu ráda, že alespoň jedny Ohlášky se mi dostaly do rukou, protože jsou v nich 

důležité informace o tom, jak lidé prožívali Velikonoce či Vánoce. Tento pramen byl po 

kronice druhým nejdůležitějším a jsem ráda, že mi pracovníci Státního okresního archivu 

Nymburk dovolili do tohoto pramenu nahlédnout.  

1.3 Ostatní prameny z archivu Nymburk 

 1.3.1 Dopisy 

 Jedná se o dopisy lidí, kteří se aktivně zapojili do výstavby kostela a fary. Mezi ně 

patří dopisy stavitele Matěje Červeného, Antonína Vedrala, či dopisy lidí, kteří se do 

farnosti chtěli přistěhovat. Není zde korespondence od Místodržitelství a jiných státních 

úřadů. Kronika popisuje problémy spojené se stavbou kostela a fary, dopisy z archivu nám 

pomáhají pochopit další okolnosti, které se děli při stavbě této církevní instituce.   

 1.3.2 Dokumenty 

Ostatní záznamy jsou dost chaotické, jako například záznam ze schůze rady na 

výstavbu fary. Je zde použita čeština a němčina na jednom listě ve dvou sloupcích, ale 

bohužel velmi nesrozumitelně. Vidíme vývoj jen z jedné strany a nevidíme, proč si 

Nymburk nepřál farnost financovat či jinak pomáhat.  

  

 

 

 



14 
 

2 Stručné historie okolí  

 Celé prostředí je úzce spjato s městem Nymburkem, jehož vývoj ovlivnil všechny 

okolní vesnice. Ze začátku královské město, které po ztrátě královských práv (1546 – 

1547), několikerém vypálení a vyvraždění občanů v děkanském kostele sv. Jiljí Švédy, se 

ocitá v hluboké depresi. Nový rozkvět města a okolí začal v polovině 19. století, kdy byla 

do Nymburka přivedena železnice hlavního tahu do Prahy. Dále se kapitola zmiňuje o 

vzniku obce Dvory, vesnice, která historií i svoji správou je s farností spjata nejvíce ze 

všech obcí, kdy po uzavření farního hřbitova se hřbitov přestěhoval právě do Dvorů a farní 

škola sídlila také zde. Velkostatek Zdonín, který patřil pod farnost také a nachází se navíc 

nejblíž obci Veleliby. Majitelé vždy pomáhali farnosti nejen finančně. Poslední vesnicí, 

kterou se tato kapitola zabývá, je přímo obec Veleliby, ve které stojí kostel a fara. Díky 

farnosti se obec, která neměla předtím ani deset obyvatel, začala rozvíjet a nakonec zde 

byla postavena i železnice. 

 2.1 Nymbursko 

Okolí města Nymburka se začalo osidlovat již za Keltů. Doklad o tom, že město a 

okolí bylo místem, kde Keltové žili, nacházíme ještě dnes v různých archeologických 

nálezech.1 Město Nymburk vzniklo na základě listiny, kterou udělil král Přemysl Otakar II. 

roku 1257, bratřím řádu kazatelského, vystavět ve městě klášter a kostel Panny Marie. 

Město Poděbrady, pod které naše obce také určité období spadaly, vzniklo na základě 

výstavby poděbradského hradu, který se začal stavět ve 12. století.   

 Důležité místo, které v této době vzniklo, byl hrad Kostomlaty, kterému se říkalo 

též Mydlovar. Hrad byl pravděpodobně stavěn ve stejné době, jako probíhala výstavba 

kláštera, hradeb a kostela v Nymburce, protože byla použita stejná technologie na výrobu 

cihel.2           

 V šestnáctém století má město Nymburk největší majetek a největší rozmach své 

historie. K městu patřilo pět panství: benátské, křinecké, loučeňské, lyské, poděbradské a 

                                                           
1
 Plavec, Michal. Kapitoly z dějin královského města Nymburka. Od dob nejstarších do roku 2009, Cheb 

2010. str. 23 – 25. 
2
 Tamtéž. Str. 23 - 25 
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tři statky (Kovanice, Mcely a Vlkava). Osady Veleliby, Zdonín a Dvory náležely do panství 

benátského.3 K bohatství nymburska pomohl i růst rybníkářství, protože poděbradsko 

bylo považováno za jeden z největších krajů rybníkářství (po jižních Čechách a 

Pardubicku). Právě zde byl také největší rybník doby jagellonské, a to rybník Blato (měl 

kolem jednoho tisíce hektarů). Některá rybniční registra se dodnes zachovala, například 

z let 1540. Ovšem v té době končí nejen bohatá éra královského města Nymburka, ale i 

královských měst jako takových. Povstání proti králi Ferdinandovi I. z let 1546 – 1547, si 

města odnesla vyřazením ze sněmu a byla jim odepřena různá práva, například právo 

mílové. Okolí města bylo postupně rozprodáváno a panství poděbradské a kostomlatské 

bylo prodáno Janovi ze Šelemberka.4     

 Významná událost, která se zapsala do kronik, byla bitva v roce 1757, kdy proti 

sobě stanuly armády Pruska a Rakouska v bitvě u Kolína. Pruská vojska dorazila do okolí 

dnešního Nymburka v květnu a v čele jednotky pěšího pluku stál generálmajor Maxmilián 

von Krottendorf a další byly již na cestě. Začaly okupovat město a udělaly si z něj sklad. 

Město Nymburk bylo pro Pruské vojsko důležitým bodem. V tamějším kostele sv. Jiljí si 

zřídili někteří důstojníci na věži rozhlednu a celou bitvu sledovali. Ranění vojáci byli 

přiváženi do Nymburka a zde ošetřováni. Čím více raněných přicházelo, tím více bylo 

Prusům jasné, že tuto bitvu prohrají. Všechny jednotky se stahovaly právě sem, protože 

ve městě byl jediný most, který neokupovali Rakušané. Do Nymburka se po prohrané 

bitvě uchýlil i pruský král Fridrich II. a podle dobových vzpomínek si král „sedl na troubu u 

studnice na náměstí a pohrával si z holí, po té usnul na náměstí u domu č. 14 a o půlnoci 

téhož dne odjel do Prahy“5, kterou zrovna obléhali. Ovšem po prohrané bitvě bylo králi 

jasné, že se toho okupování bude muset vzdát. Prusové se v Nymburce usídlili na dva dny 

a poté byli odveleni chránit svůj sklad v Litoměřicích a za sebou nechali spálený most přes 

Labe a další škody.6            

  V roce 1789 byl v Nymburce zrušen klášter a místo něj měla být na tomto místě 

zřízena kasárna pro vojenskou jednotku, která se měla stát stálou posádku. Tento plán 

                                                           
3
 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. str. 3.  

4
 Plavec, Michal. Kapitoly z dějin královského města Nymburka Od dob nejstarších do roku 2009, Cheb 2010. 

str. 87 – 97.  
5
 Plavec, Michal. Kapitoly z dějin královského města Nymburka. Cheb 2010. str. 170. 

6
 Tamtéž. Str. 169 – 170. 
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ovšem nevyšel a až do dvacátých let 19. století byl klášter využíván jako skladiště. Klášter 

byl nakonec opraven a předělán na školu a lihovarnu. Další církevní objekt v Nymburce, 

který v té době byl v ohrožení, byl kostel svatého Jiří. V roce 1820 ho pohltil požár a 

uvažovalo se, že bude stržen a nebude se obnovovat. Ovšem pomocí milodarů došlo 

k opravě a po čtyřech letech od požáru, byl kostel opět postaven.    

 V roce 1838 došlo k obrovskému požáru, který zničil 82 domů, shořela jedna 

z nymburských bran (Zálabská) a radnice s věží. Jediný objekt, který připomínal velkou 

slávu města tak nakonec zůstal děkanský a bývalý klášterní kostel, a také hradby, které 

nechala městská rada pomalu chátrat.7       

 Velkým skokem k rozvoji okolí města, byl rok 1869, kdy místní starosta a poslanec 

českého sněmu Josef Seigerschmid nechal vybudovat železniční trať z Velkého Oseka přes 

Nymburk do Lysé nad Labem. Trasa byla 23 km dlouhá a později dostala název 

Severozápadní dráha. Za pár let byla k této trati připojena linka z Jičína přes obec Veleliby 

a nakonec byla připojena i olomoucko-pražská trať. Najednou bylo město jedním 

z nejdůležitějších uzlů v Čechách a tuto výsadu si drží do dnešních dnů.   

 Okolí Nymburka bylo většinou katolického vyznání. Po roce 1918 se sem však ve 

velkém stěhovali lidé s vyznáním evangelickým, a proto se zde vystavěl i evangelický 

kostel. Vztah k židům byl ovšem ve městě velmi chladný. V 17. století se sem přistěhovala 

jedna židovská rodina a za deset let ji nymburští vypudili. V roce 1940 v Nymburce přece 

jenom pár židů žilo a ti byli všichni v roce 1942 posláni do transportu. V koncentračních 

táborech zemřelo 46 nymburských občanů (a další z jeho okolí). 8  

 Komunistický režim ovlivnil, jako celé Československo, také Nymbursko. Již v roce 

1946 ve volbách do Národního shromáždění, komunistická strana v Nymburce vyhrála. 

Není to nějaké velké překvapení, protože Nymburk se pak jako komunistické město i 

vyznačovalo. Nymbursko se mohlo rozvinout díky železničním drahám. Již v lednu 1946 

vznikly závodní milice, které měly v roce svého vzniku přes sto členů, a po únoru 1948 již 

měla přes 1300 členů. I na Nymbursku se odehrály politické procesy. Šestnáct lidí bylo 

vzato do vazby a následně souzeno za to, že nechtěli vstoupit do JZD. Soud zasedal 

                                                           
7
Plavec, Michal. Kapitoly z dějin královského města Nymburka Od dob nejstarších do roku 2009, Cheb 2010. 

str. 188. 
8
 Rozkošná, Blanka. Židé v Nymburce a okolí. Praha 2011. str. 18 – 24.  
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v divadle v Nymburce, a to v prosinci 1950. Nejmenší trest byl půl roku a nejvyšší šestnáct 

let.9 

2.2 Veleliby 

Obec patří mezi nejstarší osady v okolí, protože zde byly nalezeny archeologické 

nálezy již z pravěku. První dokument o obci je z roku 1223, kdy jistý Vad z Velelib byl 

svědkem předání královského hradu Mydlovar a vsi Kostomlaty novému pánovi.10 O 

založení obce se zmiňuje i Václav Hájek z Libočan: „Při toho města zakládání (Vícemílová – 

Nymburka) byl jest nějaký Velelib, služebník Vicemiluov nejvzácnější; ten sobě tu také dvůr 

krásný postavil a dal jemu jméno Velelib. Na tom místě studnice neušlechtilé vody 

nalezena byla, kteráž hojný pramen ze sebe vydávala a obyvateluom těm všem za chutný 

nápoj byla, kteráž Velelibka slula.“11       

 Jméno obce původně vyslovované jako Veleljubi či Velelibi získala podle duchovní 

povahy obyvatel nebo podle dobrého způsobu života. V pozdějších dobách byla obec 

nazývána Dvory Velelibské a patřila královskému městu Nymburku. V roce 1547 byla 

městu obec zkonfiskována a přičleněna k panství města Poděbrady. 12  

 Nová kapitola obce se začala psát s výstavbou nového kostela, který měl být 

postaven na místě původního kostela sv. Václava, který tam stál od založení obce. V 19. 

století se ve Velelibech nachází pouze dvě stavení se dvěma rodinami. Díky stavbě kostela 

se do obce začali stěhovat lidé z okolí a během několika let, měla obec přes 200 obyvatel. 

Domy byly postaveny při hlavní silnici směrem k obci Dvory a obci Bobnice. 13 

 Stěhování do rozkvétající obce uspíšila i stavba železnice, která vedla přes Veleliby 

z Mladé Boleslavi do Kolína. Stavbu mělo na starost konsorcium, které bylo utvořeno 

v Nymburce, a v čele stál hrabě Hugo Thurn Taxis, který obýval nedaleký zámek Loučeň. 

Ředitelem stavby byl jmenován Ing. Vilém Hellwag, který postavil brennerské dráhy. Již 

v roce 1870 byly provedeny zatěžkávací zkoušky tratě. Následovala výstavba další dráhy, 

                                                           
9
 Plavec, Michal. Kapitoly z dějin královského města Nymburka. Od dob nejstarších do roku 2009, Cheb 

2010. Str. 339 – 349. 
10

 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. Str. 7. 
11

Tuzar, Bohumil. Truhlice pověstí a starých příběhů Středního Polabí, Nymburk 2009. Str. 353.  
12

 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. Str. 7. 
13

 Tamtéž. Str. 13. 
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která vedla přes obec, a to Veleliby – Jičín, která byla dostavěna v roce 1881.14    

 Nádraží bylo slavnostně otevřeno v roce 1882 a jeho stavitelem je Ing. Jan Muzika, 

který byl slavný svými stavitelskými dovednostmi po celém českém území. Společně 

s nádražím byl postaven i nádražní hostinec.15      

 Před vypuknutím druhé světové války zde bylo vybudováno letiště, které si 

postavili nejprve českoslovenští letci, kteří odešli z Velelib v roce 1938. Tohoto území 

využili v roce 1944 němečtí vojáci, kteří použili dobré vyhlídky z kostelní věže a vytvořili si 

rozhlednu. Po roce 1945 se do Velelib dostali i sovětští vojáci, kteří poničili faru, a opravu 

musel páter zaplatit sám.16        

 V 50. letech 20. století se ve Velelibech postavila továrna na zpracování zeleniny a 

květinových osiv a dostala název Ústřední podnik pro zeleninová a květinová semena a od 

roku 1958 nese název Sempra. V 80. letech již nestačila kapacita skleníků ani zahradnictví, 

a tak se kapacita zvětšila a i díky tomu nakoupila Sempra moderní technologické vybavení, 

které zlepšily kvalitu a zpracování. V době největšího rozkvětu bylo po republice 

rozváženo 200 vagónů osiv a 45 milionů sáčků se semeny zeleniny a květin. Závod dovážel 

své produkty do zahraničí. Největšími odběrateli byl Sovětský svaz, Polsko, Holandsko, 

Maďarsko a další.17  V 90. letech se Sempra Veleliby odtrhla od Prahy a přejmenovala se 

na Semena Veleliby a stala se z ní akciová společnost. 18    

2.3 Dvory 

 První zmínka o obci je z 16. století, kdy obec patřila do záduší velelibského. Vesnice 

patřila k poděbradskému panství, a pak byla přidělena k panství benátskému. Druhá 

listina, ve které je zmínka o této obci je z roku 1602. V té si stěžuje jeden místní občan na 

kostomlatského faráře u benátského hejtmana.19       

 Obec dříve stávala o něco východněji než nyní. Její hranice končila u křížku, který je nyní 

až několik metrů za ní. Nejstarší plány jsou z roku 1840, kdy bylo ve vsi 36 statků, a před 

                                                           
14

Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. Str. 14. 
15

 Tamtéž. Str. 14. 
16

 Farní úřad Nymburk, Kniha památnosti fary Velelibské 1864. Str. 
17

 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. Str. 27 – 28. 
18

 Tamtéž. Str. 31. 
19

 Tamtéž. Str. 49 – 50. 
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rokem 1862 měla obec 40 usedlostí.20 V 19. století odkupoval majetek původních 

obyvatel majitel panství křineckého, baron Moric Benthmann, který zboural původní 

domy a postavil si nové domky, které měli sloužit pro ubytování deputátníků a dalších 

obyvatel. Stavby nových domků vedly směrem k Čilci. Vesnice Dvory, Čilec, Veleliby a 

Zdonín tvořily správní celek. Starosta sídlil ve Dvorech a v Čilci byl úřadující radní. 21 

  1. světová válka zastavila přestavbu a odvedla na bojiště 59 mužů ze Dvorů a 27 

z Velelib a Zdonína. Některé muže zachránilo, že pracovali na železnici, takže nebyli 

odvedeni. Na velkostatku byli na pomoc povoláni ruští a italští zajatci a byli zde i poláci. 

Konec války občané oslavili tím, že zapálily hranici a za zpěvu bylo vypáleno pár ran ze 

zbraní. Roku 1919 se vrátili první vojáci. Po válce pak dochází k nové parcelaci obce a 

v roce 1923 byly statky rozdány tehdejším deputátníkům. 22 

2.4 Zdonín 

První doložená zmínka o statku je z roku 1545, kdy si ho kupuje Bartoň 

Chotouňský. V kostele ve Velelibech je pohřbena manželka jeho syna Ludmila s jejich 

synem Mikulášem. Od rodiny si statek kupuje purkrabí Jindřich z Donína. Právě podle 

tehdejších majitelů, získal statek název Zdonín. Na začátku 17. století byl u statku 

vystaven rybník s názvem Nadýmač, který si majitel zakoupil společně se statkem. Statek 

měl ve dvoře více světnic a komor, klenutý sklep, chlévy s dobytkem a ovčín.23  

 Hrabě Leopold Bohumil Thurn nechal vystavět 13. září 1890 křížek.24Ten v dnešní 

době nachází na rozcestí mezí Dvory, Nymburkem a Zdonínem. Na soklu, který má 

obdélníkový půdorys je podstavec se skosenými rohy nesoucí kříž s karpusem. Na čelní 

straně je napsáno: LEOPOLDUS BOHUMILUS EX COMITIBUS DE THUN HOHENSTEIN EREXIT 

MDCCCLXXXX.25 Kříž se stal místem modliteb lidí, kteří zrovna pracovali na poli, při cestě 

na bohoslužby, anebo i k zastavení v procesí.     

 Velkostatek byl roku 1897 prodán panu Janu Mazánkovi, který ho téhož roku začal 

                                                           
20

 Http://www.dvory-veleliby.cz/content/z-historie-obce-dvory [online]. 2001 [cit. 2011-06-11]. Dostupné z WWW: http://www.dvory-

veleliby.cz. 
21

 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. Str. 52 – 54. 
22

 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. 52 – 58. 
23

 Tamtéž Str. 37. 
24

 Tamtéž. Str. 38. 
25

 Leopold, hrabě Thurn Hohenstein založil roku 1890. 

http://www.dvory-veleliby.cz/
http://www.dvory-veleliby.cz/
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opravovat a postavil dům pro deputátníky a stáj pro dobytek. Rybník byl zavezen a na 

jeho místě se na začátku dvacátého století objevil zámeček. Ten je postaven v 

neorenesančním stylu a má park o výměře 3 ha. Mazánkových dcera Zdenka po své smrti 

zanechala závěť, v níž se píše, že má být postavena budova, která bude sloužit jako 

chudobinec pro osoby nemajetné. To se nikdy neuskutečnilo a zámeček od té doby chátrá 

a v dnešní době je v dezolátním stavu. 26       

 Od roku 1945 byl statek v rukou rodiny Čermákových, ale po roce 1948 byl statek 

rozparcelován a skončilo tak soukromé hospodaření na tomto velkostatku.27 

2.5 Nymbursko v diecézi litoměřické 

Litoměřické biskupství vzniklo díky arcibiskupovi a kardinálovi Harrachovi28 roku 

1655, kdy papež Alexandr VII. založil toto biskupství bulou vydanou 3. července. Původní 

plány kardinála Harracha byla založit čtyři nové biskupství a rozdělit mezi ně územní 

správu a kraje. Litoměřice měly získat Litoměřický, Boleslavský a Žatecký kraj. Problém 

nastal ve chvíli, kdy se ukázalo, že Litoměřice by pod sebou měly více far a věřících než 

arcibiskupství pražské, což podle kritéria, která stanovovala, že pražský arcibiskup má mít 

největší počet věřících, nešlo. 29 Litoměřice tak získaly jen kraj Litoměřický. Tento stav byl 

změněn až v 18. století, kdy se do diecéze dostaly i zbylé kraje, které byly na začátku 

plánovány (Žatecký a Boleslavský kraj). 30       

 Do Boleslavského kraje patřilo i královské město Nymburk, které v Litoměřické 

diecézi bylo až do roku 1993, kdy byla v České republice založena nová diecéze Plzeňská. 

Okolní diecéze, které již existovaly, předaly novému útvaru některá svá území a nejvíce 

pražská arcidiecéze. Tudíž, si zažádala, aby jí Litoměřice předala svých šest farností, mezi 

nimiž byla i farnost v Nymburce.31         

   

 

                                                           
26

 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. Str. 39 – 44. 
27

 Tamtéž. Str. 37 – 44. 
28

 Arnošt Vojtěch z Harrachu (4. 11. 1598 – 25. 10. 1667) – tridentský biskup, pražský arcibiskup a kardinál.  
29

 Macek, Jaroslav. Biskupství Litoměřické, Kostelní Vydří 2005. Str. 9.  
30

 Tamtéž. Str. 10. 
31

Macek, Jaroslav. Biskupství Litoměřické, Kostelní Vydří 2005. Str. 149. 
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3 Založení fary a kostela ve Velelibech 

Kostel, který byl postaven v roce 1864, nebyl prvním kostelem, který v obci stál. 

Malou zmínkou se v této kapitole dozvíme, jak vypadal a co se s ním stalo. Původní kostel 

se již mnoho let nepoužíval, což vedlo budoucí farníky, aby si toto místo opět vybrali jako 

budoucí střed jejich duchovního života. Financování fary a kostela a stávající problémy, 

které byly v důsledku nejen odmítání města Nymburka pomoci nové farnosti, ale i 

problémy s financováním od místních farníků, abychom zavítali i do výstavby samotného 

kostela a vším, co s tím bylo spjato. Kromě toho se zaměřuje na opravy kostela i fary a 

nakonec také na výstavbu farní školy ve Dvorech. 

3.1 Předešlý kostel 

Historie vesnice Veleliby je nejvíce spjata s kostelem sv. Václava, který je 

nejdůležitější stavbou celé obce a jeho okolí. Kostel je doložen již ve 14. století a v té době 

je považován za kostel farní. Právo podávací mělo město Poděbrady a patronem se stal 

Boček z Kunštátu.          

 První farář, který je uváděn v kronikách ve Velelibech ve 14. století, je kněz Boček 

starší v roce 1345. Katastrofou pro okolí Nymburka a Velelib, byla husitská válka, která 

poničila dominikánský klášter v Nymburce, ale také poničila kostel a faru ve Velelibech.32 

 Další záznamy o nových kněžích jsou až po roce 1500, kde se v jedné z kronik psalo 

o jednom velelibském faráři jménem Jiřík, který v roce 1532 ohrožoval puškou místního 

občana. Novou pohromou pro Veleliby byla třicetiletá válka, kdy bylo okolí opět vypáleno.  

V roce 1739 město Nymburk přiznává farnosti Veleliby tyto přifařené obce: Všechlapy, 

Skrchleby, Dvory, Čilec a Bobnice. 33      

 Z dochovaného popisu kostela se můžeme dozvědět, že kostel v gotickém slohu 

měl presbytář orientovaný na východ slunce. Strop presbytáře byl klenutý s gotickými 

žebry, které se sbíhaly ve dvou svornících. Vchod do kostela byl ze západní strany. 

Půdorys kostela tvořen osmistěn, ale také uspořádaný, že rovnoběžně dvě stěny byly asi 

dvakrát delší než ostatní stěny. Rohy byly podepřeny pilíři z velkých kvádrů. Plocha kostela 

                                                           
32

 Touš, Miloslav. Veleliby slaví výročí 780 let od první zmínky. Týdeník Nymbursko. 24. 9. 2003. Str. 7. 
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se uvádí 22 a půl sáhů, což byla asi třetina dnešního kostela. Zvonice byla dřevěná se 

dvěma zvony prostřední velikosti. Na zdivo kostela byla použita drobná opuka, vodorovně 

na vápno kladena. V jednoduché neklenuté lodi se nacházely v dlažbě dva setřené 

náhrobníky a jeden dobře zachovaný byl zazděn na levé straně kostela.34  

 Třicetiletá válka kostel poničila a ten se nevyhnul rabování. Dlouhou dobu kostel 

chátral, až do doby kdy obec získala panství benátské a začala kostel opravovat. Další 

oprava proběhla až v osmnáctém století díky hraběti Ignáci Zikmundovi z Klenové a na 

Benátkách, ovšem fara již obnovena nebyla.      

 Po někdejším kostele svatého Václava zbyly tři kamenné památky. Jedna z těchto 

významných památek je náhrobek, který se nachází dnes ve vchodu do kostela. Byl 

vytvořen roku 1564 a zakrýval hrob manželky Jana Choutonského z Choutoně (místního 

hejtmana Lysé nad Labem) a jejich syna Mikuláše. Vytesán je na něm Kristus na kříži a pod 

ním klečící žena se třemi dětmi. V druhé půli je vytesán zdobený helm a pod ním přední 

polovice jelena, nápis je napsán v češtině a oznamuje: „W pondielj prwnj umrzela gest 

manželka urozeného pana gana Chotaunského z Chotaunie, Geho milosti Czysarské 

heytmana na lyse, panj lidmila Chotaunska a tuto s mikula synem swym pochowana gest 

od leta panie 1564.“35 Další dvě památky jsou sochy sv. Prokopa a Vojtěcha, které stávaly 

na sloupech k hřbitovním vratům a v dnešní době jsou v kostele sv. Jiří v Nymburce. 

3.2 Dopis do Litoměřic  

V září roku 1863 zástupci přifařených obcí žádají magistrát v Nymburce o postavení 

vlastní fary a dosazení vlastního faráře. Město Nymburk v čele s nymburským děkanem 

jsou proti, protože si uvědomují to, že by přišli o výnosy z velelibského záduší. Biskup 

litoměřický obdržel dopis, kdy obce Dvory, Veleliby, Zdonín a Čilec žádají, o obnovení fary 

a místního kostela. Jako jeden z důvodů pro nespokojenost místních lidí, lze uvést 

náročnost dojíždění z vesnic do Nymburka. Lidé se nedostávali včas na bohoslužby a tak 

požadovali kostel blíže jejich domovům. Jelikož ve Velelibech stál kostel a byl blíže 

okolním vesnicím, lidé volili tuto možnost. Dalším důvodem se stal rozkol mezi 

nymburským mecenášem Janem Zedrichem a Nymburkem, ale o tom později. Město 
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Nymburk jim nechtělo dát vůbec žádné peníze, a proto k dopisu obce připojili i vyjádření 

jednoho z radních, které jim přišlo z Nymburka: „Jménem města Nymburka nemáme proti 

stavbě fary námitek, když obce přifařené si vlastní faru vlastním nákladem postaví. Proto 

naše město nepřispěje ničím, a jako patron kostela sv. Václava Velelibského nepovolí též 

ničeho, co by jmění kostela ztenčilo, zvláště když v pokladně není hotovosti. Mateční kostel 

děkanský se opravuje a příjmy kostelní a zádušní na opravu kostela sv. Jiljí a také 

děkanství na několik let již dávno byly povoleny a ustanoveny. Následně toho budou 

řečené obce moci postaviti faru kdekoliv uznají, ale pouze za své peníze, a budou vedle 

toho povinny ještě přispívat na opravu chrámu sv. Jiljí jako dříve. Dále nám nemůže být 

vhod, když osadníci se právě nyní o faru ucházejí, když přece konsistoř ve srozumění 

s místodržitelstvím se výslovně usnesla, že se stavbou fary se musí čekat, až mateřský 

kostel i s děkanstvím bude dostavěn, čemuž se osadníci i protokolem ze dne 18. června 

1855 výslovně zavázali.“36 

3.2.1 Jan Nepomuk Zedrich 

Narodil se 16. ledna nebo 16. května 1794 v Nymburce, jako nejstarší syn Jana 

Baptisty a Terezie Zedrichových. Občané města ho nazývali „Rohový“, protože jeho dům 

čp. 171 na náměstí byl na rohu. Zedrich se nikdy neoženil a projevil se jako velice štědrý 

mecenáš a nymburský patriot.       

 Financoval obnovu části kostela, patřícího ke klášteru dominikánů, který byl zrušen 

díky patentu Josefa II. v roce 1785. Ve dvacátých letech 19. století místo kláštera zřídili 

farní školu a Zedrich obnovil kapli s tím, že tam jednoho dne bude pochována celá jeho 

rodina. Na této škole se pak vyučovalo do roku 1882, kdy se začala stavět nová škola.37  

 Jan Nepomuk Zedrich si za své zásluhy vymohl na městu podmínku. Jedna rodina 

jeho přátel měla svého nejmladšího potomka pojmenovat Zedrich. Jan Nepomuk by mu 

zajistil kvalitní vzdělání a on se měl stát ředitelem škol v Nymburce právě po zmiňovaném 

Janu Nepomuku Zedrichovi. Ale město svůj slib nakonec nesplnilo a pozval si kněze 

jménem Antonín Vedral a udělalo ho ředitelem a hlavním katechetou městských škol. Jan 
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Nepomuk Zedrich ho přesvědčil a společně s Litoměřickým biskupstvím ho ustanovili 

prvním farářem nově vzniklé farnosti Veleliby.38     

 Jan Zedrich umírá roku 1873 (15. 11) a byl společně se svými rodiči pohřben v kapli 

Jana Nepomuckého v Nymburce, později ho pracovníci Vlastivědného muzea vykopali a s 

celou rodinu Zedrichových ho přemístili na hřbitov, který byl v té době u kostela sv. Jiří. 

Tento hřbitov byl v 70. letech 20. století násilně zrušen. V obci Veleliby se pak každý týden 

ve středu konala tzv. Zedrichovská bohoslužba, která byla obětována právě Janu 

Nepomuku Zedrichovi.39          

 Smrt Jana Nepomuka velmi ovlivnila i farnost ve Velelibech. Zedrich vlastnil statek 

ve Skrchlebích, ve kterém měl fundaci. Statek byl exekučně odkoupen a peníze se 

nedostaly na všechny věřitele. Zvláště na jistou Annu Jakubčovou, u které se rozhodlo, že 

až ona zemře, bude statek odkoupen a peníze se vrátí věřitelům (byli to většinou židé 

z Kolína). Pan Zedrich se domníval, že bude žít déle než paní Anna, a proto ani nesložil 

kapitál, který činil 1184 zlatých. Díky tomu zůstal statek ve fundaci fary Veleliby. Jan 

Nepomuk pak dal kousek polí, která ke statku patřila, ke kapličce sv. Jana Nepomuckého a 

hospodářská stavení prodal. Jako univerzálního dědice určil svého synovce Emila Zedricha, 

který bydlel v Kouřimi. Ovšem pan Zedrich zemřel čtyři roky před paní Annou Jakubčovou. 

Po její smrti se tedy objevili věřitelé a dožadovali se svých práv. Emil Zedrich kapitál 

zaplatil, ale věřitelé sebrali pole a chtěli je exekučně všechny rozprodat. Páter Vedral 

nakonec našel v archivu listinu, kde se psalo, že Emil Zedrich jako univerzální dědic, musí 

zaplatit věřitelům plnou částku.40   

3.3 Patronát farnosti velelibské 

Jan Zedrich sám napsal na biskupství litoměřické, že ze své polnosti ve 

Všechlapech dá na velelibskou farnost 50 korců polí s podmínkou, že prvním farářem 

bude ustanoven páter Antonín Vedral a Biskupská konsistoř vyslyšela tuto žádost pana 

Zedricha o fundátora i osady Velelibské a prvním farním knězem se stal Antonín Vedral. 

Začal velký boj o to, kdo se nakonec stane fundátorem velelibské farnosti. Nároky si dělalo 
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nejen město Nymburk, ale i hrabě Benátský41. Ani jednoho nakonec konsistoř neuznala, 

protože město Nymburk považovalo od roku 1841 Veleliby za svůj filiální kostel, přestože 

Veleliby byli stará farnost, která byla roku 1841 přičleněna k nymburskému kostelu a stala 

se kostelem komanditním. 28. září 1865 se uskutečnila první slavnostní pouť u kostela.42 

Páter Vedral kromě stavby fary řešil i jiné problémy. Tím, že farnost byla obnovena a 

jelikož se stavba fary prodlužovala, neměl farář, kde bydlet. Nejprve ho z Nymburka 

slavnostním průvodem odvezli do Mladé Boleslavi, ještě předtím, než byl ustanoven 

knězem farnosti Velelibské. Poté, co byl jmenován, bydlel ve vesnici Dvory.43 Tam se 

ovšem necítil dobře: „Až jsem se pro obtíž vydálené cesty do kostela a víře ještě pro jiné 

nesnáze raději do kostnice do Velelib odstěhoval.“44    

 Další problémy na sebe nenechaly dlouho čekat: „Já měl jedinkou albu v kostele a 

jedinké prostěradlo na oltář, žádné úborium a na ministranty a kostelníka žádný oblek.“45 

Nymburský farář nakonec vypomohl páteru Vedralovi a nějaké věci do kostela zapůjčil. 

Nadále pak nezačala stavba fary. Dopomohla k tomu i začínající válka, kterou počalo 

Rakousko – Uhersko se svým blízkým sousedem Pruskem. V roce 1866 po bitvě u Sadové, 

kde byla rakouská vojska zničena, se lidé, vracející se domů, přehnali i přes farnost 

Veleliby. Obyvatelé vesnice i vojáci, kteří utíkali před válkou, běželi do kostnice k faráři 

Vedralovi, který je přijal s otevřenou náručí. Jenomže tolik lidí nemělo co jíst, pekaři 

nepekli a domácí chléb již také nebyl. Jak se sám páter Antonín Vedral zmínil: „Jest tato 

válka jediný škandál v historii Rakouska, jehož opakování ráčiž Bůh ve své milosti od drahé 

naší České vlasti na vždy odstraniti. Celá naše armáda krásná, vojínové jako lvové, byla 

téměř osm dní tak zničena, že se ani sestaviti nemohl, a vláda musela uzavříti pokoj pod 

výminkami, které zpupný Prušák diktoval.“46 Naštěstí pro místní lid byla bitva u Sadové 

konečnou pro prusko – rakouskou válku. Bylo po válce a páter mohl opět začít pomýšlet 

na stavbu fary. Přesvědčil konsistoř, aby se začalo stavět, ačkoliv byl Nymburk proti. 
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Ovšem povolení přišlo ve chvíli, kdy pomalu začínala zima, takže se stavba oddálila na 

jaro. Hlavním stavitelem byl jmenován Matěj Červený.47      

3.4 Výstavba fary 

Při jednání o výstavbě fary bylo rozhodnuto, že mezi kostelem a farou vznikne 

nezastavěný prostor. Podle dokumentace měla mít fara v přízemí kuchyň, čeledník, pokoj 

pro hospodyni, místnost pro archiv, spižírnu, záchod a schodiště. V prvním patře pak 

ložnice, obytný pokoj, jídelna, hostinský pokoj, záchod, schodiště na půdu. Na stavbu fary 

byl rozpočet 7 405 zlatých a 34 krejcarů.48 Tento dopis napsali zástupci přifařených obcí 

místodržitelskému presidiu do Prahy: „My, níže podepsané obce, náležíme vesměs ku 

stavu rolnickému a žijeme té naději, že Vysoké místodržitelství nedovolí abychom 

nepovolanými Nymburských škodu trpěli, a teprv pak snad dovážky konati směli , až by se 

Nymburským zalíbilo a mi snad nejpilnější práci v polích to činiti nemohli“ 49 Nakonec 

dovoz materiálu přislíbili sousedské a přifařené obce, ale ani ony nedodávaly materiál 

včas. Stavitel Červený si stěžoval na to, že nedovážejí materiál na stavbu v dohodnuté 

době a stavba se tím prodlužuje. „Níže ctihodně podepsaný prosím na základě kontraktu a 

stavby již vykonané; an zde v přízemí zvětší části i uvnitř hotové jsou, a nyní se stavbou 

v prvním poschodí pokračují, pak dříví k vazbě i na stropy a celou zásobu prken na místě u 

farního domu složené a i ostatní zásoby materiálu zakoupené nám“;50 Matěj Červený 

podepsal smlouvu s obcemi, které slíbili dovézt materiál na stavbu včas, ale ani tento 

dokument nepomohl a materiál musel financovat Matěj Červený sám. V roce 1867, 

ačkoliv fara ještě nebyla hotová, se do budovy přestěhoval z kostnice páter Vedral. 

Problémy s financemi pokračovaly, až Matěj Červený musel do stavby dodat své vlastní 
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peníze a následně žádal okres, aby mu byly peníze vráceny. Dále došlo k tomu, že 

sousedské obce nedodávaly materiál na výstavbu, a proto byl stavitel nucen napsat 

stížnost, a následně sepsal s obcemi smlouvu, ve které se píše mimo jiné: „Že se nařizuje, 

aby potřebný materiál k stavbě fary Velelibské od přifařených do 8. dne tím jistěji dovážen 

byl.“51 Stavba byla postavena z cihel a patou z pískovcového kamene.    

 Když byla počata stavba fary, bylo nutné postavit i hospodářské stavení. Bylo 

požadováno, aby objekty, které budou postaveny, byla stodola, do které se musí vejít 500 

mandel obilí, chlév na pár koní, další chlév na hovězí dobytek, kůlnu na kočár a na 

hospodářské stroje, dřevník, kurník a prasečí chlév. 52 V roce 1867 se slavnostně oznámilo: 

„Že stavba nového farního domu ve Velelibech ukončena jest.“53 Toto slavnostní oznámení 

proběhlo na Velelibské faře a vznikl z něho dokument, kde byly zaznamenány důležité 

informace o stavbě a zamyšlených dostavbách fary, jako byl například zakoupení 

železného sporáku do kuchyně či koupení kotle na vodu za deset zlatých. Jako jeden 

z důvodů koupě kotle zaznělo, že dobytek, který bude v hospodářských staveních, bude 

potřebovat vodu dnem i nocí. 54         

3.5 Financování stavby 

Knihy účtů jsou zaznamenány pro každou obec zvlášť a zapisovaly se do ní součty 

všeho materiálu, které obce vydaly na výstavbu fary.      

 Jednu z knih měla i obec Všechlapy, která je 2 km vzdálená od Velelib. V těchto 

knihách jsou k vidění dva sloupky. První sloupek nám udává cenu materiálu za jeden kus 

(což se týká například cihel) a v druhém naleznete celkový součet toho, kolik obec dodala 

na stavbu. Kupříkladu v prvním sloupečku jsme se dozvěděli, že 1 sáh kamene stál 3 zlaté 

a 40 krejcarů. Na druhém sloupečku jsme zjistili, že obec Všechlapy dodala 12,5 sáhu 

kamene, tedy zaplatili 43 zlatých a 7 krejcarů. Takto máme možnost zjistit i jiné údaje, co 

obec dodala například 14 568 cihel, a přivezli 96 vozů písku. Na konci účetní knihy 

nalezneme konečný součet peněz, kolik obec dala dohromady od února 1867 do listopadu 

                                                           
51

 Soka Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Farní úřad Veleliby, smlouva mezi Matějem Červeným a 
přifařenými obcemi o dovozu materiálu. 
52

 Formánek, František. Pohled do historie. Dvory, Veleliby a Zdonín. Nymburk 2010. Str. 12. 
53

 Soka Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Farní úřad Veleliby, protokol z fary Velelibské, listopadu 1867. 
54

 Tamtéž, listopad 1867. 



28 
 

téhož roku. Konečné číslo bylo 600 zlatých a 57 krejcarů. Jak už bylo řečeno výše, s 

placením měly obce problémy, a proto stavitel Červený si je vybíral postupně a napsal to i 

do účetní knihy. Od obce Všechlapy si po úplném proplacení převzal 561 zlatých a 46 

krejcarů, které dodal ze svých vlastních peněz.55       

 Druhá kniha účtů se týká obce Čilec a velkostatku Zdonín. Čilec je vesnice, která na 

konci 19. století patřila pod jednu správu s obcí Dvory, Veleliby a velkostatku Zdonín. Co 

se týče účtu Čilce a Zdonína bylo to podobné jako se Všechlapy, ale protože se jednalo o 

dva celky, zaplatily a dodaly o polovinu více než zmíněná obec. První sloupeček se nemění 

i tady máme údaje o tom, kolik stál materiál peněz. Druhý sloupeček nám pak vypoví, 

kolik daly obce celkově. Čilec a Zdonín například dodaly 30 sáhů kamene, za které zaplatily 

celkem 101 zlatých a 15 krejcarů. Na stavbu fary dodaly 33 700 cihel a 223 vozů písku. V 

celkovém výpočtu tedy obec Čilec a velkostatek Zdonín poslaly na výstavbu fary v téže 

době jako Všechlapy 1389 zlatých a 85 krejcarů. Z této sumy si Matěj Červený vzal 1062 

zlatých a 58 krejcarů, které dodal za obec ze svých peněz. 56   

 Matěj Červený měl problémy s tím, jak mu obce platily na stavbu fary a kostela. 

Několikrát musel dát prodejcům své peníze, aby měl na stavební materiál. Ačkoliv 

přifařené obce chtěly výstavbu fary uskutečnit, finance se jim nedostávalo, i kvůli tomu, 

že musely dále platit na opravu děkanského kostela v Nymburce. Proto několikrát Matěj 

Červený psal Slavnému okresnímu úřadu do Nymburka, aby mu poslali částku na 

zaplacení materiálu. Například napsal: „Matěj Červený, mistr zednický v Nymburce, co 

nájemník stavby fary Velelibské, prosí o výplatu 1624 zlatých z kasy Velelibské, které vydal 

za práce nádenické a povozy, ježto měly konati na stavbu fary Velelibské dvůr Všechlapský 

a dvory Zdonínský a Čilecký.“57        

 Následně pak samotný farář Antonín Vedral napsal k Okresnímu úřadu s žádostí, 

která se týkala obce Všechlapy. Zdejší statkář pan Pohl (celé jméno není známo) nechtěl 

vyplatit peníze s polí, protože měl sám málo na svou vlastní útratu a dále musel platit již 
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zmiňovanému děkanskému kostelu v Nymburce. K tomuto jednání přesvědčoval i statkáře 

z okolních vesnic. Páter Antonín Vedral žádal, aby pan Pohl zaplatil do tří dnů a pokud tak 

neučiní, byla by jeho pole veřejně pronajata.58 Jak tento spor skončil, není známo. 

     

3.6 Výstavba kostela 

Starý kostel sv. Václava, který doposud stál v obci Veleliby, byl v dezolátním stavu. 

Navíc již nevyhovoval počtu věřících občanů v oblasti, které měl kostel sloužit. Proto se 

obce rozhodly podepsat petici za výstavbu nebo alespoň přestavbu kostela. Petice lidí 

zněla takto: „Starý kostel je pro 2088 duší malý, jeho zdi chatrné a tudíž je potřeba kostela 

nového, většího. S ohledem na vzdálenost přifařených obcí je nutno, aby na vysoké věži byl 

umístěn veliký zvon, aby jeho hlahol slyšán byl na dálku.“59 Znalecký posudek, který byl 

vypracován roku 1873, označil starý kostel za špatný. Hned na začátku se farář Vedral 

dostal do nesnází opět s městem Nymburkem, který nesouhlasil s výstavbou kostela. 

Navíc se dožadoval svých patronátních práv, která podle něj mělo město Nymburk od 

roku 1841. Páter společně s pár dalšími lidmi začali pátrat po patronovi kostela svatého 

Václava a zjistil, že skutečným patronem kostela není město Nymburk, ale hrabě Thun – 

Hohenstein z Benátek60. V roce 1841 totiž úředníci hraběte zpronevěřili peníze s 

Velelibským záduším a patronátní účty začaly být posílány do Nymburka.61  

 Plán kostela byl vypracován ve Vídni. Nový kostel měl stát tam, kde stál ten dřívější 

a bude postaven na jeho základech, které vedly hlavní oltář od západu k východu. Když se 

kostel začal stavět, zjistilo se, že podklad bývalého kostela již nevyhovuje a věž, kterou 

chtěli stavět na místě, kde byla i předešla věž, je ve stavu, že by nový kostel mohl 

spadnout. Proto se muselo opět napsat na místodržitelství a následně i na biskupskou 

konsistoř, zda je možné postavit úplně nový kostel s vlastními základy s tím, že by byl 

postaven ze severu na jih. Nakonec páteru Antonínu Vedralovi přišla kladná odpověď a 
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mohlo se začít se stavbou.62 Základní kámen k novému kostelu byl při slavnostní události 

položen 30. května 1876 a nachází se v sakristii. Kostel stavěl Matěj Červený, ale jinak 

stavbu spíše řídil jeho syn Josef, kterému v té době bylo 23 let.63Místní občané 

vypomáhali se stavbou například tím, že zapůjčovali povozy a koně na převoz materiálu na 

stavbu. Václav Pavlousek ze Všechlap na svém povozu dovezl z Prahy všechny kostelní 

oltáře a dojel i pro věžní hodiny, které měly čtyři ciferníky. Když stavba dosáhla určité 

výšky, byla ve směru od kříže na horní části stavby postavena z trámoví cesta. Pohon 

zabezpečovalo spřežení zapřažených do provazů. Když se stavba blížila ke konci, byl 

původní kostel stržen.64          

 Ze starého kostela nechal páter Antonín Vedral zajistit malou mramorovou desku, 

která byla ve starém kostele nad portálem, a nechal ji zasadit do nového kostela. 

Zachovalou památkou, která zůstala po starém kostele, byly dvě sochy, a to svatého 

Prokopa a Vojtěcha. Jsou to pískovcové barokní sochy z druhé poloviny 18. století. Již 

v roce 1878 byly obě sošky v dezolátním stavu, a proto je páter za své peníze nechal 

rekonstruovat a 4. července 1880 posvětit. Sochy jsou v nadživotní velikosti a od doby, 

kdy byl postaven nový kostel, byly na sloupech u hřbitovních vrat, až v roce 1969 byly 

odvezeny do kostela sv. Jiří v Nymburce.65 

3.7 Podoba dnešního kostela 

 Kostel sv. Václava je postaven v pseudorománském slohu a je to jednolodní stavba 

z cihel a pískovce. Presbytář tvoří uzavřený půlkruh, kde je na jedné straně sakristie a na 

druhé depozitář. Okna jsou obdélníková a půlkruhově uzavřena. V průčelí kostela stojí 

věž, která má čtyři patra. Střecha je osmiboká a nahoře má zlacenou makovičku 

s křížem.66           

 V přízemí věže je portál, na kterém je mramorová deska, na níž je napsáno: „Tento 

dům Boží počal se stavěti 30. května 1876, dostavěn a od kardinála arcibiskupa Pražského 
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Bedř. knížete ze Schwarzenberga dne 20. října 1878 slavnostně konsekrován byl.“67 Ve 

třetím patře je umístěna zvonice, kde jsou sdružená okna ze všech čtyř stran a kryta jsou 

dřevěnými žaluziemi. Ve čtvrtém patře jsou ciferníky hodin, které oznamují čas.  

 Loď má sedlovou střechu a nad presbytářem valbovou, obě jsou pokryty břidlicí. 

Nad lodí je umístěná věžička, která je čtyřboká a na každé straně má okno. Pobitá je 

plechem na bocích a na stříšce. Horní část malé věžičky je stejná jako u věže velké, tudíž 

makovička a kříž. Fasáda je členěna lisenami a obloučkovým vlysem pod pískovcovými 

římsami, obíhajícími kolem celého kostela. Hromosvod je na obou věžích a připevněn ke 

křížku. Strop lodi má křížovou klenbu na čtyři pole, je oddělena pásy, které následně 

přecházejí v boční polo pilíře. Presbytář má dvě okna a je zdobený osmi polosloupy a je 

zakončen kruchtou, která je klenutá třemi poli křížové klenby a je podepřena dvěma 

sloupy. Vnitřní úpravu kostela obstarala křesťanská akademie v Praze a hlavním 

architektem byl Antonín Baum. Ten uzpůsobil oltář, kazatelnu, varhany, zvony a vše, co se 

nacházelo v kostele.68        

 Okolo kostela byl vybudován farní hřbitov, který měl na severní a východní straně 

opukovou podezdívku, která byla krytá pískovcem, a na ní pak byl litinový plot. Na západě 

a jihu hřbitova byla ohradní zeď.  Před vchodem jsou vrata z litiny na dvou zděných 

pilířích, na nichž stály již několikrát zmíněné sochy sv. Prokopa a Vojtěcha. 69 

 Zvony byly vytaženy na věž již 12. května 1878, kdy je páter Antonín Vedral 

posvětil. V červnu dostal povolení sloužit mši v kostele. Předtím musel mši sloužit venku, 

za deště i za parného vedra: „Ubohý lid stál venku na slunci a často toho roku i na dešti, a 

nereptal říkaje, že když to po 2 léta vydržel, že to vydrží i tento krátký čas.“70 20. října 1878 

byl nový kostel vysvěcen samotným kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem. Patronem 

zůstal jako u starého kostela sv. Václav, patron české země. Kostel se tak stal výraznou 

dominantou okolí. Páter Antonín Vedral se v kronice zmínil o jedné dobré zprávě ze 
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stavby kostela: „Připomenouti sluší, že při této tak dlouho trvající a vysoké stavbě nižádné 

neštěstí se nestalo, a že žádný z dělníků k nějakému úrazu nepřišel.“71 

3.8 Opravy  

 První opravy farních budov jsou v kronice zaznamenány v roce 1883, kdy páter 

Václav Knížek v únoru poslal žádost na opravu fary a hospodářských stavení nejen 

venkovních, ale i vnitřních prostor. Hejtmanství v Poděbradech poslalo experta, který 

prozkoumává tyto záležitosti až v prosinci téhož roku, který uznal, že opravy jsou nutné. 

Obnovy trvaly celý následující rok 1884 a kolaudace byla provedena v březnu 1885. 

 O dva roky později musela být opravena podlaha v kuchyni na faře, kdy se do ní 

dostala houba. Celá 80. léta se kostel postupně opravoval. Bylo nutné vyměnit roury a 

žlaby, což nařídilo opět hejtmanství v Poděbradech společně s konsistoří litoměřickou.72 

Další opravy proběhly na začátku 20. století (1907). „Toho roku konečně povoleny opravy 

dříve zmíněné na budovách hospodářských a pozlacení kalicha mešního v kostele.“73  

 O rok později (1908) bylo nutné opravit varhany, které byly v desolátním stavu. Již 

několik let se farář snažil o to, aby byly opraveny, ale stále bylo málo peněz. Nakonec se 

našly nebytné peníze díky majiteli velkostatku Zdonín panu Janu Mazánkovi, který přidal 

nemalou částku na jejich opravu.74 V dalším roce se musely opravit věžní hodiny: „Opravy 

hodin vyžadovala mnoho a velmi nebezpečné práce, neb ciferníky byly lavičnky do zdi 

připevněny a právě jen tak veliké.“75        

 V první světové válce byly kostelu vzaty kostelní zvony a neproběhly žádné velké 

opravy. K renovacím došlo až roku 1920, kdy se začalo s opravou hospodářských stavení a 

fary. V témže roce se upravovaly varhany, které měl na starost Josef Kabrle z Lomnice nad 

Popelkou, který je zrekonstruoval za 3100 korun, které byly dány darem od Vratislava 

Čermáka, majitele velkostatku Zdonín a zbytek uhradil zdejší děkan Josef Drbohlav.76 
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3.9 Stavba farní školy ve Dvorech 

V 19. století se začalo uvažovat o založení školy, protože místní děti to měly do 

Nymburka daleko. Již v té době měla obec soukromého učitele, který učil přibližně 30 dětí 

a jmenoval se pravděpodobně Němeček. Učilo se ve stavení, které se najmulo na jeden 

rok. Vyučování obsahovalo náboženství, čtení, psaní a počítání a po škole děti docházely 

do kostela, aby se naučily řádně zpovědím a dalším úkonům. V roce 1839 přichází do 

Dvorů učitel Josef Bína, který vyučoval již 70 děti.77     

 Škola ve Dvorech byla schválena až v roce 1855, kdy dětí již bylo 100. Obec začala 

učiteli platit 150 zlatých a 43 krejcarů a dostal byt a dříví. Po té, co byly Veleliby zřízeny 

jako farnost, stala se škola ve Dvorech farní školou. Pro farního učitele to znamenalo, že 

jeho novou povinností bylo hraní na varhany v kostele a i veškeré hudební stránky farnosti 

(kostelní sbor). V roce 1869 byla zřízena školní rada, do které byli jmenováni tito čtyři lidé 

Josef Jugl(hospodářský správce statku ve Dvorech), Václav Hercok (Starosta), Josef 

Čtyřoký (obecní radní) a František Vlk (obecní radní v Čilci) a až v další radě zasedl i 

zástupce církve. Došlo i ke schválení přestavby budovy školy, kterou měl na starosti 

Antonín Cibulka, stavitel z Loučeně. Základní kámen k nové škole byl položen v dubnu 

1885 a již v srpnu téhož roku byla postavena. „V neděli 13. září 1885 byla škola vysvěcena. 

Toho dne sešla se školní mládež do učebny staré školy, též mnoho lidu domácího i 

přespolního. V ustanovenou hodinu vyšlo se z budovy té při zvonění a ranách z moždířů do 

chrámu Páně do Velelib.“78 Po té, co farář Václav Knížek požehnal v kostele, se průvod 

vracel zpět do Dvorů. Za zásluhy o školu byl místní učitel Josef Bína jmenován čestným 

občanem obce.79          
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4 Duchovní pastýři Velelibské farnosti 

Farnost Veleliby měla do roku 1960 svého vlastního faráře a dokonce zde pobývalo 

několik kaplanů. Nejdéle sloužícím farářem ve farnosti byl Ignác Milčický, který ve 

Velelibech pobýval 30 let (1930 – 1960). Od toho roku, co Páter Milčický byl donucen 

odejít, se vystřídalo ve farnosti několik farářů. Celých 20 let zde působil páter Miroslav 

Kubík, který je posledním farářem farnosti Veleliby. V roce 1990 přebírá správu nad 

kostelem ve Velelibech město Nymburk.80  

4.1 Antonín Vedral 

 Antonín Vedral, první farář farnosti Veleliby a zakladatel celé osady, se narodil 13. 

března 1822 ve Veselí u Mnichava Hradiště, v duchovní osadě Bakovské na Boleslavsku.81 

Budoucí farář studoval v Mladé Boleslavi, Praze a Plzni, aby začal studovat seminář 

v Litoměřících, kde ho v březnu 1849 vysvětili na kněze.    

 V roce 1859 se stal kooperátorem v Šebastianburgu a odtud byl v roce 1862 poslán 

do Nymburka jako budoucí ředitel a hlavní katecheta škol v Nymburce. Zde přišel do 

sporu, který vedl s městem nymburský mecenáš Jan Nepomuk Zedrich, který měl 

s městem smlouvu, že když opraví kapli u škol, tak po něm se stane ředitelem a hlavním 

katechetou chlapec, který ponese jeho příjmení.82     

 Pan Zedrich začal přesvědčovat pátera, aby odešel ze školy a odstěhoval se 

k němu. On nemohl ovšem odejít bez souhlasu konzistoře, a tak Jan Nepomuk napsal 

společně s budoucími obcemi farnosti Veleliby dopis konsistoři, jestli by se mohla farnost 

Veleliby obnovit a prvofarářem tam ustanovit pátera Vedrala. Sám mu pak řekl, že pokud 

ho konsistoř neustanoví novým farářem, bude mu stejně vyplácet 500 zlatých ročně, ale 

konzistoř vyhověla přání občanů a vznikla nová farnost. Páter Vedral byl přeložen zatím 

do Mladé Boleslavi, aby tam vyčkal dalších kroků.83     

 „Nyní ale započaly rejdy v Nymburku ze všech stran jako proti ubohému dobrodinci 

p. Zedrichu, tak jmenovitě proti mně. Tyto rejdy přikrývám raději pláštěm laskavého 
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zamlčení, an rád vždy od srdce odpouštím každému, v tom přesvědčení, že i já jednou od 

Boha odpuštění potřeben budu.“84        

 1. srpna 1864, po deseti měsících v Mladé Boleslavi, byl Antonín Vedral za 

přítomnosti mnoha obyvatel uveden do kostela sv. Václava ve Velelibech. Jelikož fara 

ještě nebyla zhotovená, obýval domek ve Dvorech. Nakonec se odstěhoval do kostnice ve 

Velelibech, a pak na nově postavenou faru.85     

 Farnost se pod patronátem pátera Antonína Vedrala začala rozvíjet. Do obce se 

začali stěhovat obyvatelé s širokého okolí např. Kamenné Zboží (4km od Velelib), Pátek 

(okres Poděbrady), Lysá nad Labem a další dokonce z Lipníka (okres Mladá Boleslav). 86 

 „Dne 15. 5. 1882 okolo osmé hodiny ranní zemřel prvofarář P. Anton. Vedral.“87 

Jeho tělo bylo uloženo na farním hřbitově ve Velelibech a náhrobní deska byla umístěna 

ve hřbitovní zdi.88 

4.2 Kněží po faráři Vedralovi 

 Po smrti Antonína Vedrala se na krátký čas stal administrátorem farnosti Karl 

Altman. Biskupství zatím hledalo toho pravého faráře. Mělo k tomu aspoň 15 kandidátů. 

Nakonec zvítězil a do Velelib se přistěhoval páter Václav Knížek, který byl v tu dobu 

farářem v Šopce. „Jsem v Nymburce 1823 narozen. Studoval jsem gymnázium 

v Litoměřicích, filosofii v Praze, theologická studia jsem konal 3 roky v Litoměřicích 1 rok 

v Praze a byl jsem 4. 7. 1848 v Litoměřicích na kněze posvěcen. Kaplanil jsem po 3 léta 

v Lysé, 1 rok v Rosavicích u Děčína, 14 let u Mělníka, kde jsem byl spolu katechetou na 

tehdejší hlavní škole“89 Až v roce 1866 získal svoji první farnost Dolní Einsield u saských 

hranic jako farář nikoliv jako kaplan. Vystřídal ještě několik farností, než se konečně 

dostává do Velelib, kde stráví 12 let. V roce 1895 umírá. 90 „Ačkoliv celé dopoledne při 

velikém větru prudký byl déšť, sešlo se k pohřbu takové množství lidu, že dosti prostorný 

chrám zdejší sotva je pojmout mohl. Za účastenství 19 duchovních byly tělesné pozůstatky 
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dobrého duchovního pastýře uloženy k odpočinku. V Pánu zesnulý vynikal zvláště svou 

mírností, skromností a trpělivostí. Pro tyto vlastnosti požíval všeobecné lásky v celé 

osadě.“91           

 Jedním z nejvýznamnějších farářů Velelibské farnosti se stal Václav Šorejs. Ten 

přichází do obce z Bystřice u Libáně v roce 1895. S pomocí tehdejšího majitele velkostatku 

Zdonín Janem Mazánkem postavil silnici mezi Veleliby a Zdonínem. Dále pak zasadili 

společně přes 1000 ovocných stromů po okolí a na okraje silnic. Po své smrti odkázal 

farnosti svou knihovnu, ve které nechyběly Dějiny národa Českého od Františka 

Palackého, Riegerův slovník naučný, duchovní spisy od sv. Prokopa Beckovského a 

neopomněl založit, tak jako v předešlé farnosti, mešní fundaci.92    

 Aniž by Páter Šorejs tušil, trpěl rakovinou jícnu. Podle farní kroniky jí trpěl dva 

roky, které strávil zotavováním v lázních v Luhačovicích nebo na klinice v Praze. Nakonec 

v lednu 1906 Václav Šorejs umírá. Na pohřeb přijelo přes dvacet farářů a 80 přátel 

pátera.93 „Pan děkan se již za živa vyvolil na hřbitově zdejším místo mezi jeho předchůdci 

v úřadě p. Vedralem a p. Knížkem. Nebožtík odpočívá v hrobce, nad níž dle přání jeho má 

se vypínati vysoký železný kříž před kterýmž by se v předvečer Dušiček vykonávala 

předepsaná pobožnost.“94Do dnešních dnů se nedochovala.   

 Páter Drbohlav, který přišel po administraci kaplana Viktora Pinkavy, našel farnost 

v dosti dezolátním stavu. Farníci se dohadovali s velkostatkářem Zdonína a kostel s farou 

potřebovaly opravu. Jeho práce tedy byla jasná, musel opravit to, co bylo rozbité. Což 

bylo skoro všechno: okna, varhany, obnova Božího hrobu, oprava oltáře a další.95 Naštěstí 

Josef Drbohlav strávil ve Velelibech celých 24 let (1906 – 1930). Za jeho působení ve 

farnosti se opravilo vše, co do té doby chátralo. Kostel, který byl do té doby vybílený, 

nechal páter Josef Drbohlav vymalovat. Obrazy namaloval akademický malíř Bohumír Čila 

a ostatní malby dokončil dekorativní malíř Antonín Knap z Vinohrad. Oltář se sochou 

Panny Marie Lurdské byl vyroben díky sbírce věřících. Vyrobila ho dílna Petra Buška ze 
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Sychrova u Turnova.96 O úmrtí tohoto faráře se však v kronice nedočítáme. 

 Nejdéle sloužícím farářem ve Velelibech by Ignác Milčický, který ve farnosti strávil 

30 let (1930 -1960). Byl farářem v těžkých dobách války, kdy se přímo do kostela a na faru 

přistěhovali nejprve českoslovenští letci, kdy bylo na faře ubytováno přes 300 vojáků, a 

v okolí železnice směrem na Nymburk si vystavěli polní letiště. V roce 1944 pak do Velelib 

přišli němečtí vojáci, kteří věž kostela využili jako rozhlednu a díky železnici si sem nechali 

přivézt i protiletadlové kanony. 5. května 1945 pak vojáci Veleliby opustili. Ještě se tu pak 

na malý okamžik ubytovali sovětští vojáci.97 Ignác Milčický nakonec odchází do důchodu 

na doporučení komunistické strany v Nymburce.      

 Známým farářem, který pobýval ve Velelibech, byl Mudr. Ladislav Kubíček. Nebyl 

dlouho velelibským farářem (pouhý rok), ale za jeho působení se obnovilo vyučování 

náboženství, kde přednášel po jedné hodině týdně ve všech školách farnosti Veleliby. 

Nechal postavit oltář čelem k lidu, odstranil staré lustry a nahradil je zářivkami. Nakonec 

otec Kubíček odchází do Benešova nad Ploučnicí. Svá poslední léta strávil v Třebenicích, 

kde byl 11. září 2004 při loupeži v jeho kostele, zavražděn.    

 Poslední velelibský farář byl Miroslav Kubík (na farnosti působil od roku 1970 do 

roku 1990). Po něm již je farnost Veleliby zrušena a fara a kostel přechází do administrace 

nymburského faráře, kam patří dodnes.98  

4.3 Tabulka farářů, kaplanů a administrátorů 

 Po malé exkurzy všemi kněžími farnosti si dovoluji předložit tabulku, která ukazuje 

všechny faráře, kaplany a administrátory, kteří ve farnosti působili a pracovali. 

Tabulka č. 199 faráři, kaplani a administrátoři 

Jméno Funkce Působení Místo 
působení 

Antonín Vedral Farář 1. 8. 1864 – 15. 
5. 1882 

Veleliby 

Karl Altman Administrátor 1882 Veleliby 
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Václav Knížek Farář 4. 1. 1883 – 3. 
8. 1895 

Veleliby 

Jan Dytrych Kaplan ? Veleliby 

Václav Šorejs Farář 1. 12. 1895 – 
28. 1. 1906 

Veleliby 

Josef Kavan Kaplan 1897 Veleliby 

František Pácal Kaplan 1900 Veleliby 

Viktor Pinkava Kaplan 1902 Veleliby 

Josef Drbohlav Farář 1. 7. 1906 – 6. 
10. 1930 

Veleliby 

František 
Tomka 

Kaplan 1919 znovu 
1923 

Veleliby 

Bohumil Pikora Kaplan 1923 Veleliby 

František Vlček Kaplan 1927 Veleliby 

Jan Javůrek Kaplan 1928 Veleliby 

Jan Šváb Kaplan 1929 Veleliby 

Antonín Holata Kaplan 1930 Veleliby 

Ignác Milčický Farář 8. 7. 1930 – 
1960 

Veleliby 

Imrich Solnice Farář  1960 – 1961 Všejany 

ThDr. Josef Poul Farář  1961 – 1966 Nymburk 

Václav Hlouch Farář 1966 - 1969 Nymburk 

MuDr. Ladislav 
Kubíček 

Farář 1969 – 1970 Veleliby 

Miroslav Kubík Farář 1970 - 1990 Veleliby 

P. Martinásek Administrátor 1990 – 1991 Lysá nad 
Labem 

Pavel Zach Administrátor 1991 – 1994 Nymburk 

Marek Koniuk Administrátor 1994 – 1995 Nymburk 

ThDr. Miloslav 
Kněz 

Administrátor 1995 – 1998 Nymburk 

Mgr. Karel Biško Administrátor 1998 – 2007 Nymburk 

Mgr. Peter 
Kováč 

Administrátor 2007 - 
současnost 

Nymburk 

 

Prvním farářem nově vzniklé farnosti se stal Antonín Vedral, který zde působí 18 

let (1864 – 1882). Celkově se ve farnosti od roku 1864 do roku 1990 vystřídalo 10 farářů, 9 

kaplanů a prozatím 7 administrátorů. Nejdéle sloužícím farářem byl Ignác Milčický, který 

zde působil od roku 1930 a odešel v roce 1960. Zažil zde útrapy války a příchod 

německých i sovětských vojsk. Ze své duchovní služby byl odvolán na doporučení 
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komunistické strany, která působila v Nymburce. Od 90. let, jak vidíme, je farnost 

spravována z Nymburka.100  
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5 Každodenní život ve farnosti Veleliby 

 Když v roce 1864 došlo ke vzniku farnosti Veleliby, musel páter Vedral uskutečnit 

součet všech duší, které farnost obývaly, aby mohl začít svou duchovní práci. Kapitola se 

zabývá životem obyčejných lidí, kteří ve farnosti působili a jejich farním životem. Kdy 

chodili na bohoslužby, jaké svátky slavili, a jak se připravovali na důležité církevní 

okamžiky jejich života.  

5.1 Součet duší roku 1863 

 Když byla obnovena farnost ve Velelibech, rozhodl se páter Antonín Vedral sepsat 

součet lidí podle víry, aby zjistil, kolik farníků má ve službě. V roce 1863 sepsal součet 

všech duší obyvatel přifařených obcí. Sčítání vypadalo následovně, zapsána byla hlava 

rodiny, tedy většinou muž, a k němu byli zapsány všichni obyvatelé, kteří bydleli v jeho 

domě (rodina a služebnictvo).       

 V polovině 19. století, byla většina obyvatel ještě vyznání katolického. Navíc, podle 

tradice se vyznávalo v celé rodině to, co vyznával muž. Přesto se tady objevuje i vyznání 

evangelické. Služebnictva se tato podmínka netýkala, proto vidíme, že se liší vyznání pána 

domu a jeho služebnictva. Za všechny napíši příklad rolníka ze Dvorů jménem Václav 

Brych, který uvedl, že rodina (v soupisu je uvedeno 11 členů) je evangelického vyznání, ale 

jeho služebnictvo (celkem 2) jsou katolíci.101      

 Podle soupisu v obcích Dvory, Veleliby, Zdonín  a Čilec žilo 604 obyvatel vyznáním 

katolického a evangelického. Z toho bydlelo ve Dvorech 326 obyvatel a celých 306 bylo 

katolického vyznání. V Čilci žilo 209 katolíků a pouze 12 evangelíků a ve Velelibych a 

Zdoníně žilo 54 katolíků a pouze jedna rodina pojízdného ze Zdonína byla vyznáním 

evangelickým (byla to tříčlenná rodina).102 Pro úplnost přidávám tabulku (tabulka č. 2). 
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Tabulka č. 2103 Součet obyvatel dle vyznání. 

Obec Počet rodin Celkový součet 

podle víry 

Katolické 

vyznání 

Evangelické 

vyznání 

Dvory 76 326 306 20 

Veleliby a 

Zdonín 

8 57 54 3 

Čilec 56 221 209 12 

Celkem  134 604 569 35 

U ostatních přifařených obcí jako byly Skrchleby a Všechlapy jsem nenašla tento 

součet duší.  

5.2 Sčítání obyvatel obce Veleliby 

Když se páter Antonín Vedral do Velelib přestěhoval, byla vesnice obydlená pouze 

dvěma rodinami a se dvěma domy. Jinak nic jiného obec netvořilo. Páter Antonín Vedral 

tedy z půdy zádušní vzal několik sáhů a nabídl ji ke koupi. Od roku 1863 přicházelo na 

konsistoř několik lidí se žádostí, jestli by nemohli koupit půdu na stavbu domu. Při sčítání 

duší v roce 1863 byly přítomny v obci již 3 rodiny.104 Časem se do Velelib stěhuje více lidí, 

nejen díky nové farnosti, ale i díky tomu, že se obec stala železničním uzlem mezi 

Nymburkem, Mladou Boleslaví a Jičínem.       

 V roce 1900 proběhlo po celé monarchii sčítání obyvatelstva. Jelikož obce Veleliby, 

Dvory, Zdonín a Čilec měly společnou správu, bylo i jejich sčítání společné.  Sumarizace 

byla prováděna společně podle domů, majitelů a nájemníků. V tomto roce se zaevidovalo 

21 domků ve Velelibech a Zdoníně, s tím, že domky číslo 8, 11, 12 a 13 (domek číslo 11 je 

železniční budova, ve které bydlel přednosta stanice) patřily železniční dráze a bydleli zde 

převážně zaměstnanci drah a domy číslo 3, 4 a 15 – 20 tvořily dvůr Zdonín. Domek s 

popisným číslem 5 byla fara, kde bydlel tehdejší farář Josef Šorejs a kaplan František 
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Pácal. Ve Velelibech tedy žilo 227 obyvatel.105      

 V roce 1921 při dalším sčítání lidu, žilo ve Velelibech 102 obyvatel.106 

5.3 Drobnější stavby ve farnosti 

O životě ve farnosti se v prvních letech vůbec nemluví. Páter Antonín Vedral se 

soustředil hlavně na potíže s výstavbou. Jedna z prvních zmínek je z roku 1889, kdy se 

kronikář zmiňuje o křížové cestě v kostele (křížová cesta byla vyvěšená v roce 1883), která 

zatím nebyla posvěcená. Farář Václav Šorejs tedy zažádal konsistoř o povolení ji posvětit, 

což se mu podařilo a křížová cesta v kostele byla slavnostně vysvěcena 10. března 1889 na 

první neděli postní, kdy ji společně s páterem posvětil kaplan Jan Dytrych.107 Nová křížová 

cesta byla vysvěcena v roce 1904, která byla namalovaná na plátno. Tuto křížovou cestu 

nakreslil malíř Tocháček z Litovle na Moravě. Obrazy do Velelib dodala firma Jiřího 

Gottwalda z Litovle za 800 korun a posvěcena byla roku 1905. Kaplan Jan Dytrych začal 

následně vybírat peníze na obnovení Božího hrobu. Byl objednán u Josefa Krejčíka, který 

byl řezbářem v Praze. Boží hrob byl v románském slohu, pozlacený a polychromován a po 

stranách měl dva anděly.108 V kostele sv. Václava je oltář Panny Marie Lurdské. Tento 

oltář chtěl postavit farář Václav Knížek, ale za jeho života se to již nestihlo. Proto hned po 

jeho smrti se kaplan Dytrych rozhodl, že na počest faráře nechá vyhotovit sochu Panny 

Marie Lurdské.109 Ještě před smrtí odevzdal páter Knížek 100 zlatých na vyhotovení této 

sochy a objednávka byla dána opět panu Josefu Krejčíkovi do Prahy. Objednána byla 

socha Panny Marie i s jeskyní a již v září byla socha zhotovena. Mezitím ve Skrchlebech 

vznikl oltář pro tuto sochu a zhotovil ho truhlář Javůrek za 16 zlatých. Socha Panny Marie 

Lurdské byla posvěcená poslední neděli v říjnu (růžencový měsíc).110 Již v roce 1912 byl 

oltář zcela zničen, a proto bylo nutné vyhlásit sbírku pro nový oltář k soše Panny Marie. 

Sbírka vynesla 412 korun a nový oltář dostal na starost pan Petr Bušek ze Sychrova na 
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Turnovsku.111           

 Roku 1902 byl pro kostel zhotoven dřevěný kříž, který byl umístěn naproti 

kazatelně a páter Václav Šorejs nechal později postavit velký hřbitovní kříž z litiny a 

klekátka nad svým hrobem.112        

 Do ostatních přifařených obcí byly, postupně stavěny poutní kapličky. V obci Čilec 

byla vystavěna kaplička k úctě Boží Rodičky, která byla postavena díky místním občanům a 

vysvěcena v září 1904. Další rok byla vysvěcena kaplička ve Skrchlebech. Tuto kapličku 

plně financoval místní občan pan Václav Čermák a na jeho přání byla kaplička postavena 

k úctě sv. Anděla Strážce. Stavbu dostal na starost nymburský kameník Zollman a celá 

výstavba stála 3000 korun. V kapličce jsme mohli nalézt trojramenné svícny a lustr 

z bronzu za 140 korun. Kaple nakonec byla posvěcena právě na den Anděla Strážce, tedy 

3. září 1905. Obě kapličky byly postaveny díky tehdejšímu faráři Václavu Šorejsovi.113 

V současnosti jsou stále přítomny v obcích, ale již nejsou využívané a otevřeny jsou jen 

příležitostně. 

5.4 Liturgický rok podle Ohlášek Božích 

 Liturgický rok začíná adventem, tedy čekáním na narození spasitele Ježíše Krista, 

kdy by si křesťané měli uvědomit, že celý život směřuje k setkání s Kristem. Ve farnosti 

Veleliby se na narození Krista připravovali každé pondělí, středu a pátek ráno od 6,30 

zpíváním rorátů.114 Doba adventní trvá přes čtyři neděle a jejím vrcholem je den Narození 

páně (25.12).            

 Na advent navazuje doba vánoční a s ní spojené narození Ježíše Krista. Tato doba 

začíná den před narozením Páně, takzvaným Štědrým dnem, a na tento den připadá také 

podle tradice půst. Proto se v českých zemích a dalších místech večeří na Štědrý den právě 

ryba (postní pokrm). 115  Přesně o půlnoci ve Velelibech začínala mše na Narození Páně, 

která je jedna z nejdůležitějších mší celého liturgického roku, protože připomíná, že Syn 

Boží se stal člověkem a Vykupitelem. Na konci roku se ve farnosti završily mše tzv. 
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requiem116 za všechny zemřelé z farnosti a za jejich živé příbuzné (tyto mše se sloužily 

vždy od srpna do konce kalendářního roku).117 V tomto období se slaví i další slavnosti 

jako například slavnost Svaté rodiny (30.12) nebo Svátost Nejsvětějšího jména Ježíš. 

Vánoční doba končí 6. 1. na slavnost Zjevení Páně, známé jako Tři králové. Večer před 

tímto svátkem se uskutečňovalo svěcení vody, soli a křídy.118   

 Svátek Křtu Páně je mezníkem mezi dobou vánoční a prvním mezidobím, kdy 

pondělí po tomto svátku začíná první liturgické mezidobí, které trvá právě od svátku Křtu 

Páně do Popeleční středy. V mezidobí se slaví několik svátků, které připomínají život 

Ježíše Krista.119 Jedním z nejznámějších, které se v tomto období slaví, jsou Hromnice, 

jinak Uvedení Páně do chrámu.120 Na tento den se nejen ve Velelibech světily svíce a 

nakonec proběhl slavnostní průvod okolo chrámu.121      

 Popeleční středou začíná čtyřicetidenní doba postní. Na popeleční středu se ve 

farnosti konala kajícní pobožnost a společně s první nedělí postní dostávali farníci od 

faráře na čelo popelec na uvědomění si, že jsou lidé hříšníci (sypání si popel na hlavu). Na 

první neděli postní se konala každoročně mše za faráře Antonína Vedrala a vykonávala se 

po mši křížová cesta v kostele.122 Postní doba je velice důležitou součástí celého 

liturgického roku. Je to doba, kdyby si lidé měli uvědomit svou hříšnost a postit se. 

Nemělo by se jíst maso a lidé by měli splnit tři důležité věci, a to půst, almužnu a dobrý 

skutek. Na čtvrtou neděli postní se uskutečnilo líbání sv. Kříže. Vrcholem postní doby je 

Květná neděle, což je počátek Svatého týdne. Na tuto neděli se světily ratolesti a ve 

farnosti proběhl průvod okolo chrámu (důkaz toho, že následují Krista v jeho utrpení) a 

následně se konala svátost smíření.123        

 Svatý týden pokračuje Zeleným čtvrtkem, kdy se koná liturgie večer. Na ní se 

připomíná Památka Večeře Páně a to, jak Kristus ustanovil eucharistii a kněz umývá nohy 
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dvanácti mužům, což je odkaz, kdy Kristus omýval nohy svým dvanácti apoštolům jako 

důkaz služebné lásky k lidem. Po této události se nesmí ozvat žádný zvon, dokud 

neproběhne slavnost Zmrtvýchvstání.124 Další událostí bylo modlení Krista v zahradě 

Getsemanské a následné zatčení. Ve farnosti se v ten den udílela svátost smíření a na 

konci liturgie se odnesla velebná svátost z oltáře.125 Následuje Velký pátek, kdy je přísný 

půst a podle evangelií ve tři hodiny odpoledne zemřel Kristus na kříži. V tento den se 

uctívá hlavně kříž a probíhá bohoslužba slova. Proto i ve Velelibech byly velké církevní 

obřady, kdy se sešla farnost, a celý den se konaly tyto obřady, které se střídaly s kázáním. 

Ve tři hodiny se sloužila bohoslužba, kdy se pokleká před křížem a lidé se přimlouvají za 

celý svět, za konec utrpení a jednotu křesťanů. Velebná svátost byla odnesena do Božího 

hrobu, kde byla veřejně uctívaná a nakonec se šla křížová cesta.126 Následující den se 

nazývá Bílá sobota, je to den před velkou slavností Zmrtvýchvstání. Neslaví se mše svatá a 

jediné, co v ten den se vykonává je pomazání nemocných a svátost smíření. Je to den, kdy 

se křesťané připravují na Velkou noc. Probíhá svěcení světla, velikonoční svíce a křestní 

vody. Ve Velelibech probíhaly slavnosti této Velké noci stejně, navíc se vybíraly dary pro 

strážce Božího hrobu v Jeruzalémě a v noci se ve farnosti začalo slavit slavné Vzkříšení.127 

Touto velikonoční vigilií je ukončen Svatý týden.128      

 Po Svatém týdnu probíhá doba velikonoční, která trvá padesát dní, právě od 

Zmrtvýchvstání do seslání Ducha svatého. V tomto období je několik svátků a světců, kteří 

se oslavují. Co se týče naší farnosti Veleliby, byl důležitý svátek sv. Marka (25. 4.), který se 

slavil jako den prosební, kdy se šlo procesí z kostela do polí, a sloužila se zde mše za 

úmysl, aby úroda byla bohatá.129 A konaly se další křížové a prosební dny, kdy se 

vycházelo do polí a světila se půda a zaseté plodiny. Konec velikonoční doby bylo seslání 

Ducha svatého, který je známější pod názvem Letnice. O Letnicích se ve farnosti šlo 

slavnostní procesí do Všechlap, kde u sv. Kříže proběhla pobožnost.130  

 Následuje druhé mezidobí, které končí adventem. V tomto čase je mnoho svátků, 
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které se slaví po celém světě. Den po slavnosti sv. Ducha probíhalo ve Velelibech farní 

procesí přes obce Dvory a Čilec do Staré Boleslavi, která započala v šest hodin ráno mší 

svatou, a pak se celá farnost sešla u křížku, odkud se vycházelo.131 Další procesí se konalo 

na svátek Andělů Strážců, což je 2. října, kdy se šlo do Skrchleb ke kapli sv. Anděla Strážce. 

Poslední důležitý průvod byl se na svátek Narození Panny Marie (8. září), kdy se konala 

pouť do Čilce ke kapli Boží rodičky.132         

5.4.1 Další důležité bohoslužby 

 Během roku se konaly také bohoslužby, které se týkaly chodu farnosti a nebyly tak 

úzce spjaty s liturgickým rokem. Týkalo se to hlavně začátku a konce školního roku. Ve 

Dvorech se v roce 1884 začalo vyučovat ve farní škole, která byla úzce spjata s těmito 

následujícími úkony.           

 Na začátku školního roku se v osm hodin ráno sešly všechny děti školou povinné 

společně s učitelem v kostele a sloužily mši a následně se vzýval Duch Svatý. V červnu se 

pak konala zkouška z náboženství.133       

 Tehdejší české země byly na konci 19. století součástí Rakouska – Uherska. Proto 

bylo nutné ve významných dnech se sejít v kostele a sloužit mši za dobré zdraví našeho 

císaře Františka Josefa I.134 18. srpna se slavilo narození císaře, kdy v sedm hodin proběhla 

mše svatá a nakonec se modlili předepsané modlitby za císaře a jeho rodinu a nakonec se 

zazpíval chvalozpěv. Druhým svátkem spojený s císařem byly jmeniny Františka Josefa, tím 

pádem na den sv. Františka, což je 4. října, kdy se v osm hodin konaly předepsané 

modlitby, a zpíval se chvalozpěv.135         

 Další důležité svátky úzce spjaty s panovnickou rodinou se též slavily ve Velelibech. 

Pokud se následník trůnu oženil nebo se narodilo panovnickému páru dítě, sloužila se 
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v kostele Te Deum. Pokud zemřel někdo s panovnického rodu, bylo nutné uspořádat mši 

za zemřelé, tedy Requiem. 136 

5.5 Škola 

Roku 1892 bylo zavedeno polodenní vyučování a škola měla tři třídy, které byly 

rozděleny na dvě oddělení, a škola byla na osm let. Každý rok se ve škole slavily jmeniny 

císaře (říjen) a císařovny (listopad) a oslavy probíhaly slavnostní bohoslužbou, na které se 

na závěr zazpívala rakouská hymna.137      

 Třikrát týdně bylo svaté přijímání pro všechny žáky katolického vyznání a na konci 

školního roku byla za přítomnosti vikáře konána v kostele zkouška z náboženství. Od 

konce 19. století je vyučování obohaceno o ženské ruční práce, které byly třikrát týdně. 

V roce 1909 byla povolena výuka evangelického náboženství, kterou dostal na starost 

evangelický farář z Nymburka, který docházel do školy jednou za 14 dní na jednu 

hodinu.138           

 První světová válka změnila chod všech škol, protože mnoho mužů odešlo bojovat, 

a tak musely chodit na pole pomáhat děti. Dívky ve škole pracovaly na pomoc vojákům 

(např. vyráběly vložky do bot) a malí kluci chodili po domech a vyhledávali kovy. Učitel 

dostal na starost soupis sklizeného obilí během roku a vedl i evidenci mouky.139 

 S novou republikou přišly i nové svátky pro děti. Školní rok začínal 1. září a končil 

28. června a dny volna byly 28. říjen (svátek vzniku Československa), 2. listopad (Památka 

všech věrných zemřelých) a 1. květen. Dále byly Vánoční prázdniny od 21. prosince do 6. 

ledna a Velikonoční prázdniny, které trvaly od Květné neděle do středy po velikonočním 

pondělí. Významným dnem byl i 28. březen, který byl ustanoven jako den Komenského, 

jako připomenutí jeho narození.140       

 V roce 1900 do školy chodilo 187 žáků, z toho bylo 85 chlapců a 102 dívek a ze 

Dvorů bylo 85 dětí, z Velelib 13, ze Zdonína 39 a z Čilce 50. Největší počet dětí měl školní 
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rok 1922/1923, kdy školu navštěvovalo 228 žáků. Pro zajímavost udávám tabulku (tabulka 

č. 3), kolik dětí chodilo do školy dle náboženství v roce 1925/1926.141 

Tabulka č. 3142 Počet dětí podle víry. 

vyznání Římsko-

katolické 

Evangelické 

českobratrské 

Česko-

slovenské 

izraelské Bez 

vyznání 

Celkem 

I. Třída 35 1 8 1 1 46 

II. třída 43 1 9 1 8 62 

III. třída 39 0 6 0 4 49 

 

5.6 Narození a úmrtí 

 V kronice je bohužel jen málo informací o těchto údajích. První farář Antonín 

Vedral se zabýval pouze stavbou kostela a fary, a proto až druhý farář Václav Knížek se po 

každém roce zmiňuje o tom, kolik dětí se v daném roce narodilo a kolik zemřelo. Je to 

jediný farář, který do kroniky tento údaj zapsal. Proto tyto informace jsou jen z let 1884 – 

1890. Některé údaje nekorespondují s ostatními, příkladem je hned ten první rok, tedy 

1884. Otec Knížek zapsal, že se v tomto roce narodilo 99 dětí, a z toho bylo 49 chlapců, 5 

dívek a 4 děti se narodily mimo svazek manželský. Dohromady to dává 58 dětí i s těmi 

nemanželskými, které do konečného součtu nezapočítal (výjimkou je rok 1888, kdy jsou 

uvedeny v celkovém součtu).143        

 Počet svateb byl stabilizovaný na 20 párů za rok. Jediné dva roky 1888 a 1889 bylo 

jen okolo 10 párů za rok. Opět přidávám tabulku (tabulka č. 4) k této problematice. 

Prosím omluvte chybný součet u prvního roku (1884), píši to tak, jak to otec zaznamenal, 

ačkoliv nic nevím o 31 dětech, které se podle něj měly narodit, ale neuvedl, co se s nimi 

stalo. Poslední sloupeček je počet párů za ten rok. 
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Tabulka č. 4144 Narození a svateb 1884 – 1890. 

rok narozených chlapci dívky nemanželské Svatby 

1884 99 49 5 4 19 

1885 99 53 46 6 17 

1886 68 44 27 1 12 

1887 96 54 42 7 13 

1888 78 43 23 12 6 

1889 85 47 38 8 9 

1890 77 35 42 10 18 

 

S počtem úmrtí je to stejné jako s počtem narozených. Opět pro úplnost přidávám 

tabulku (Tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5145 Zemřelý ve farnosti 1884 – 1890. 

rok zemřelých mužů žen dítek dospělých 

1884 54 28 26 Chybí Chybí 

1885 50 24 26 Chybí Chybí 

1886 58 29 29 Chybí Chybí 

1887 63 31 32 Chybí Chybí 

1888 52 31 21 Chybí Chybí 
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1889 45 19 26 29 16 

1890 47 25 22 33 14 

 I tady musíme počítat jen s páterem Václavem Knížkem, který tento údaj do 

kroniky vepsal. Podle dochovaných čísel zemřelo ve farnosti každý rok kolem 50 – 60 lidí. 

Zajímavý údaj nám zanechal při rokách 1889 a 1890, kdy vepsal i kolik z těch mrtvých bylo 

dítek a kolik dospělých. Je zvláštní, že např. v roce 1890 z celkového počtu 47 úmrtí, jich 

bylo 33 dětí a pouze 14 dospělých. 146  
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6 Události ve farnosti po roce 1920 

        Život farnosti se nezastavil rokem 1920. Pokračoval dál a zažil i velice vypjaté období 

před druhou světovou válkou i během ní. Věnuje se letům války, protože ovlivnila život 

místních obyvatel, ať to byli němečtí vojáci, kteří si udělali na kostelní věži rozhlednu, 

nebo sovětští vojáci, kteří svými bujarými oslavami zničili budovu fary. Farnost zaniká za 

komunistického režimu, přestože oficiálně zaniká rokem 1990. 

6.1 Život ve farnosti před rokem 1938       

        Po první světové válce se stalo to, čeho se obává každý farář. Ubývalo farníků. K roku 

1929 je ve školních lavicích, které chodí pravidelně na bohoslužby jen 10 – 12% dětí.147 

Páter si stěžuje na to, že lavice nejsou zaplněné. O pět let později (tedy roku 1934) chodí 

k pravidelné měsíční zpovědi 50 žen, ale pouze 4 muži a k nedělnímu přijímání pravidelně 

chodí pouze 6 lidí (5 žen a jedna dívka). Podle kroniky pak na Velikonoce téhož roku 

přichází ke zpovědi 120 dětí a 107 dospělých, ale přesto lidí, kteří chodí do kostela, 

ubývá.148            

 Kostelu je také postupně bráno jeho pole a i někteří statkáři musí rozprodat postupně 

celé své jmění. Stalo se to i velkostatku Zdonín, a ačkoliv si statkář Čermák mohl ponechat 

svůj statek, pole a pozemky musel postupně rozprodávat. V roce 1923 dostávají bývalí 

deputátníci domy a pole ve Dvorech a Velelibech.149                                         

 Po válce se mohl farář začít starat i o opravy kostela. Začalo to již v roce 1926, kdy 

byly všechny obce fary velelibské elektrifikovány za 3 686 korun.150 V roce 1931 dochází k  

opravě střechy na faře, a protože došlo k velkému dešti, který se dostal i do kostela a 

poničil všechny malby v kostele, muselo se i tam opravovat. O rok později je třeba, aby šla 

do opravy i věžička a bylo nutné spravit ji ze všech stran a u hřbitova byla obnovena vrata 

za 869 korun.151          

 V roce 1933 se na žádost farních žen, které se modlí k Panně Marii, obnovuje pouť do 
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Staré Boleslavi. Tentokrát se již nešlo pěšky, ale jelo se vlakem z Nymburka, ve 12 hodin. 

Vrátili se ve 3 hodiny do Nymburka a do Velelib ve 4 hodiny. Tato pouť se navrátila do 

farnosti po dlouhých 20 letech a od té doby se konala každý rok. 152  Další věc, která se 

obnovila v těchto letech, byla Svatá Misie, která se konala naposledy před deseti lety. 

Misie byla od 22. do 29. března 1936. Dostavilo se opravdu mnoho farníků. „Dle odhadu 

P. rektora přistoupilo ke sv. zpovědi úhrnem 832 osob a to přibližně: 102 mužů, 384 žen, 

54 jinochů, 134 dívek a 136 školních dítek.“153      

 V roce 1937 se v Mladé Boleslavi uskutečnil sjezd katolické mládeže. Proto ještě 

v kostele proběhlo svěcení vlajky. „Jako kmotry při svěcení se zúčastnily pí. Žofie 

Čermáková, choť velkostatkáře ze Zdonína (dar 200 Kč), pí. Marie Brzáková, choť rolníka 

z Bobnic (darovala stuhy a 10 Kč), pí. A. Urbanová z Čilce č. 13 (dar 100 Kč). Účast věřících 

byla slušná. Z okolních Skupin mládeže se zúčastnila hlavně: Rejšická (s vlajkou) a 

všejanská!“154 Z farnosti odjelo do Boleslavi 70 osob (15 mužů, 35 žen a 20 dětí). Železnice 

měla skoro dvouhodinové zpoždění, a tak se místní farníci nezúčastnili počátečního 

průvodu.155 Páter byl velmi zklamán, že se lidé nehlásili dobrovolně a musel je spíše 

přesvědčovat k účasti na tomto sjezdu. Do kroniky napsal: „Lidé jdou raději vybírat 

brambory nežli do kostela.“156        

 V roce 1927 zemřela paní Zdeňka Vančurová, která byla spolumajitelkou velkostatku 

Zdonín. Ve své poslední vůli vyslovila přání, aby se její peníze dostaly do rukou lidem, kteří 

z této částky postaví ve Velelibech chudobinec pro zestárlé dělníky zvláště ze statku nebo 

pro lidi chudé z Velelib, Dvorů a dalších obcí, kteří budou vyznávat katolickou víru. Peníze, 

které na tento úmysl (50 000 korun) a díky úrokům vzrostla částka na 93 000 korun, byly 

nakonec po usnesení zastupitelstva, dány na výstavbu okresní nemocnice v Nymburce. 

Páter si stěžoval na Zemský úřad a žádal, aby byly peníze vráceny a byla vyslyšena 

poslední vůle zemřelé Zdeňky Vančurové. Dále navrhl, aby byl vybrán jeden domek ve 

Velelibech a byl předělán za tyto peníze pro čtyři chudé rodiny. Komise, která byla za 
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tímto účelem svolána, neuznala vybraný domek za vhodný. 157    

 Kauza pokračovala dále i v roce 1938, kdy farní úřad zakoupil ve Velelibech dům č. 22, 

aby byla vyslyšena poslední vůle zemřelé. Velkostatkář Vratislav Čermák zaslíbil, že pokud 

dojde k uskutečnění tohoto nápadu, je ochoten vyplácet všem zaměstnancům ročně 200 

kg obilí. Komise, která měla opět domek prozkoumat, zda je vhodný, opět žádosti Velelib 

nevyhověla a doporučila postavit nový dům. Celá záležitost s chudobincem se odložila na 

neurčito. 158             

 Na konci třicátých let byl uzavřen farní hřbitov okolo kostela pro nedostatek místa, a 

proto vznikaly hřbitovy v ostatních obcích a to nejprve ve Strakách (1936), a pak v Čilci 

(1938). Nejdůležitější hřbitov byl postaven ve Dvorech, který byl považován za farní, ale 

hřbitov nebyl nikdy vysvěcen, protože místo, které bylo vybráno, se nelíbilo ostatním 

farníkům. „…a též jednání o dohodu s obcí Všechlapy ztroskotalo, obec Dvory přikročila ke 

zřízení vlastního obecního hřbitova. An tento nebyl vysvěcen. Poněvadž pak pozemek na 

zřízení hřbitova zvolen blízko mršník, katoličtí věřící nechtěli tam pochovávati své zesnulé a 

žádali duchovního správce, aby zesnulé přijal na dosavadní zádušní hřbitov. Když tento 

vyhověl jejich žádosti, byl udán starostou obce a musil se zodpovídati u okresního úřadu, 

což v té době okupace bylo velmi choulostivé.“159Započala stavba, která byla slavnostně 

ukončena již v roce 1939.  

6.2 Farnost v letech 1939 – 1945 

 „Rok naší národní bolesti. Už začátek roku byl označen smutnou událostí: duchovnímu 

správci zemřela ke konci ledna maminka v Ml. Boleslavi, kde trávila na odpočinku.  

Pohřbena na tamním hřbitově dne 2. února. Pak přišel 15. březen, kdy duch. správce, který 

meškal na schůzi Charity v Mělníce, uzřel první kolony německých usurpátorů vstoupiti do 

naší dříve svobodné vlasti za sněhové vánice.“160 Takto zasáhl farnost ten osudový den 

v březnu, který měl na několik let naší zemi uvést na milost německým okupantům.  

Přesto musel život jít dál, a tak ještě v tomto roce proběhla velká oprava kostelní střechy. 
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„Po sv. Duchu byla polovička kostelní střechy – východní strana – opravována a sice tak, že 

stará krytina z anglické břidlice nahrazena eternitem. Při sdělování břidlice bylo mnoho 

desek zbytečně rozbito a zničeno a jen malá část uložena na kostelní půdě.“161  

  Důležitou událostí pro celou farnost byl 7. červenec 1939, kdy se v kostele 

uskutečnila mše, kterou sloužil Novosvěcenec, tedy nově vysvěcený kněz. Tím knězem byl 

František Procházka, který byl rodák ze Dvorů, syn železničního zřízence. 162   

 V následujícím roce si páter posteskne: „V náboženském ohledu toto válečné dění 

nemá příznivého vlivu na lidi, spíše ubíjí ducha náboženského a zhoubně působí na 

mravnost.“163Pátera potěšilo, že biskup napsal, že se v tomto roce uskuteční v kostele 

biřmování 160 lidí. Díky tomu, byl opraven oltář, kříž, který stál mezi Dvory a Veleliby a 

renovovány byly i dvě sochy na hřbitovních vratech, které opravil pan Zentner z Prahy za 

2000 korun. Biřmování pak proběhlo téhož roku v červnu.    

 V roce 1941 probíhají další opravy, kdy bylo nutné postavit nový plot k farní zahrádce. 

Tyto renovace skončily ve svatém týdnu téhož roku. Dodělala se střecha kostela a dalších 

stavení (fara a hospodářské stavení). Jednou z  událostí roku byl příchod Němců v květnu. 

Přišli dva němečtí důstojníci, kteří hledali ubytování pro své vojáky. Rozhlédli se po faře, 

ale naštěstí pro obec zjistili, že nevyhovuje a odešli zpět do Nymburka.164  

 Následující roky probíhali poutě, slavnosti a proběhla další mše novokněze, tentokrát 

Oldřicha Vindušky ze Zdonína. V roce 1942 si Němci odvezli dva farní zvony a nechali tu 

ten nejmenší zvon a jeden, který obyvatelé zatajili, aby nebyl odvezen. V roce 1944 došlo 

k bombardování Velelib: „Dne 28. XII právě před polednem ozvala se opět siréna 

z Nymburka a krátce na to rozlehla se v blízkosti hrčivá střelba. Na nádraží bylo viděti 

mnoho páry a kouře, vlak byl totiž napaden hloubkovým letcem, jenž prostřelil parostroj 

na několika místech. Cestující naštěstí včas opustili, kryli se v příkopech, takže nikdo 

nepřišel k úrazu.“165 V roce 1945 je ve Velelibech ubytována německá letka. „Bývalé 

zpupné a panovité chování se změnilo, vojíni si počínali slušně a zdrženlivě.“166 Po květnu 
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ovšem odcházejí a s nimi přicházejí Rusové a i ti se také na chvíli ubytovávají na faře. Byli 

to Kozáci, kteří se chovali nepřístojně a donutili hospodyni k útěku z fary a také ji okradli. 

Paní hospodyni ukradli dva prstýnky a řetízek se srdíčkem. Kozáci nakonec odcházejí 

v listopadu a páter musí opravit pokoj, ve kterém bydleli, a ta oprava stála neuvěřitelných 

10 000 korun. 167  

6.3 Konec jedné farnosti 

 Po únorovém převratu v roce 1948 se katolická církev v Československu ocitla pod 

tlakem. Komunismus začal některé významné osobnosti zatýkat nebo zavírat do 

domácího vězení. Zrušena byla všechna církevní periodika a věřící se nesměli setkávat 

mimo kostel a byly zrušeny církevní školy. Církev začala být podřízena státu a trestným 

činem bylo i to, když kněz vykonával jakoukoliv náboženskou činnost mimo kostel. V roce 

1950 museli kněží složit slib věrnosti republice. Někteří faráři to odmítli, ale kněží věděli, 

že jim nic jiného nezbývá. Ani politické procesy se kněžím nevyhnuli. V roce 1951 dochází 

k tzv. sekretářskému procesu, kde byli odsouzeni většinou sekretáři biskupů, a nejdelší 

trest bylo 13 let vězení.168        

 V roce 1949 farnost definitivně ztratila všechny pozemky a byl jí ponechán jen 1 

hektar u kostela a fary. Farnost se pokoušela o odvolání a docílila toho, že jí část půdy 

vrátili. Většina území farnosti byla předána družstvu JZD ve Dvorech.169 V témže roce se 

dostalo Velelibům velké cti, protože do obce zavítal biskup litoměřický Štěpán Trochta.170 

 Rokem 1950 zápis v kronice končí. Ještě pár poznámek přibilo, ale jsou to jen náznaky 

toho, co se dělo celostátně. Rokem 1989 končí farnost Veleliby definitivně. Faru dostal na 

starost Obecní úřad ve Dvorech, který se o ni prakticky nestaral a až v roce 1999 dostává 

faru zpět církev v dezolátním stavu. „Všechna okna vytlučená. Jižní stěna budovy prasklá. 

Střecha poškozená, některé krovy shnilé. V sev. záp. pokoji v 1. patře díra ve stropě cca ¾ 

m2. Dveře většinou poškozené i se zárubněmi. Budova je neobyvatelná.“171 Kostnice, 
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kterou otec Vedral obýval v prvních měsících svého působení ve farnosti, musela býti 

v roce 1997 stržena. Co se týče hospodářských stavení ty, pro špatný stav musely být 

zbořeny v roce 1983.172         

 Kostel sv. Václava postupem času začal chátrat a v dnešní době je ve velice špatném 

stavu. Když do něj vstoupíte, je hned vidět, kolikrát do něj zateklo, stěny jsou mokré a 

zničené. Holubi si udělali domov ve věži a pomalu se do ní nedá dostat a varhany jsou také 

rozbité. Nymburský farář má v současnosti na starost 11 kostelů, a proto zde není 

bohoslužba každý týden, ale přesto tu bývá, a to každou druhou sobotu v měsíci od devíti 

hodin. Zvláštní bohoslužba bývá na svátek patrona tohoto kostela, tudíž na sv. Václava, 

kdy se tu koná pouť. Přesto kostel není v dobrém stavu. Naštěstí nymburský farář získal 

200 000 korun na projekt k opravě velelibského kostela. Snad se tedy pro tento kostel a 

faru, kterou přifařené obce tolik toužily mít, blýská na lepší časy. 
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Závěr 

 Touto prací jsem se chtěla hlavně přiblížit obyčejným lidem, kteří zde bydleli a žili, 

jelikož vím, že mezi nimi pracovali i moji příbuzní. Oficiální prameny vzniku farnosti, či 

jeho obnovení jsou velmi zajímavé, proto se jimi v této práci zabývám. O každodenním 

životě lidí jsem se dozvěděla až z již zmiňovaných Ohlášek Božích.    

 Je zvláštností této farnosti to, jak byla v roce 1863 obnovena. Díky tomu, že se jeden 

člověk pohádal s celým městem a přesvědčil další obyvatele k tomu, aby si založili svou 

vlastní farnost, je velkou neobvyklostí nejen tohoto kraje. Byl to velký diplomat, protože 

dokázal přesvědčit i biskupa.        

 Myslím si, že mnoho informací ještě leží pod rouškou tajemství a tato farnost si 

rozhodně tyto tajnosti zaslouží rozkrýt, protože už jen svým vznikem je mimořádná. O 

životě této farnosti se můžeme jistě dozvědět i z dalších pramenů. Například z kroniky 

obce Dvory nebo školní kroniky. Bohužel školní fond, který je uložen v archivu Nymburk se 

sídlem v Lysé nad Labem, je zatím nezpracovaný a ke kronice obce jsem se nedostala. 

Doufám tedy, že se k těmto materiálům v blízké době vrátím.     

 V mém úsilí jsem dospěla k roku 1920, protože další doba nebyla předmětem mé 

práce. Zaslouží si také svou pozornost, proto jsem se o ni zmínila v jedné kapitole a je 

otevřena k dalšímu bádání. Druhá světová válka a komunistický režim tuto farnost 

prakticky zničila, protože lidé postupem času, díky ekonomickým a politickým vlivům, 

které nebyly nakloněny náboženstvím žádného druhu, upustili od praktikování života ve 

víře.             

 Některé informace mohou působit jednostranně a mohou být příliš statistické, 

nicméně jsem chtěla upřímně a uceleně podat informace týkající se jedné neodmyslitelné 

součásti života našich předků, jak se jevily v pramenech.    

 V dnešní době je kostel pod administrací Nymburka. Je pro mne v tuto chvíli velkou 

zvláštností, protože když jsem si pročítala, všechny dopisy a celou kroniku, tak jediné, co 

obyvatelé farnosti Veleliby nepřáli, je být pod Nymburkem. Zdá, že celé úsilí, které 

obyvatelé  minulých generací měli, přišlo vniveč, ale musím říci, že kostel, který stojí ve 

Velelibech je opravdovou dominantou okolí a zaslouží záchranu.    

 Jsem přesvědčena, že národ tvoří tradice a k našemu území neodmyslitelně patři 
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tradice křesťanská. Proto jsem příznivcem zachování těchto sakrálních staveb v našem 

státě k uctění vyspělosti manuální i duchovní našich předků. Zdá se, že se blýská na lepší 

časy i pro kostel ve Velelibech, neboť současný nymburský farář podporuje tuto opravu a 

podařilo se mu získat peníze na projekt. Peníze k tomuto projektu také poskytly přilehlé 

obce farnosti a jejich místní obyvatelé, zvláště majitel statku Zdonín (v dnešní době farma 

Pokorný), která vyvinula značné úsilí k likvidaci holubího hejna z kostelní věže.   

 Doufám, že tato práce vyvolá zájem u všech, kteří touží poznat historii úzkého 

regionu.   
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Resumé 

In this work, I mainly wanted to bring myself near to ordinary people who lived 

here. Official sources of the parish or its renewal is very interesting, so I deal with them in 

this work.  

The peculiarity of this parish is how it was restored in 1863. Because Jan Nepomuk 

Zedrich, a citizen of Nymburk, fell out with the entire city and was able to convince other 

people and bishop himself to built new and unusual parish. He was a great diplomat.  

We can learn more about life of this parish from other sources. For example from 

chronicles of the village Dvory or school chronicle. Unfortunately the school fund, which is 

stored in the State District Archives Nymburk based in Lysa nad Labem, is still 

unprocessed, and to village chronicle I did not get. In my efforts I have come to the year 

1920, because the other time was not a subject of my work. Nevertheless, also deserve 

our attention, so I mentioned it in one chapter and is open for further research.  

 Today the church is under the administration of Nymburk. At this point, it seems 

that the whole effort that people had in the last time, came to nothing, but I must say 

that the church, located in Veleliby is a true neighborhood landmark and deserves rescue. 

 I believe that nation is forming our tradition and for our territory is inherently 

belonging the Christian tradition. That's why I´am favor of these sacred buildings and their 

repairs in our state, to honor the manual maturity and spirituality of ours Ancestors. It 

seems, that is close to even better times for the Church in Veleliby, because the current 

pastor from Nymburk supports this repair and managed to raise money for the project. 

Money for this project also provided adjacent parish community and local residents, 

particularly the owner of the farm Zdonín (nowadays Pokorný farm), which has made 

considerable efforts to the destruction of pigeon flocks from the church tower. 
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