
Veselý Žďár 

 

První doklad o existenci naší obce máme z roku 1379, kdy nacházíme ve starých listinách  jméno „ 

Zdar“.  Byl zde tehdy arcibiskupský statek patřící k Herálci. Po roce 1420 , to je v době husitských 

válek, patřil Žďár k Lipnici. Po Bílé Hoře byl Žďár konfiskován a připojen k Habrům k majetku 

francouzského šlechtice Verniera. ( 1636).  

 

 V letech 1787 – 1848 byl součástí okrouhlického panství. V roce 1876 byla naše obec rozloučena 

s Okrouhlicí a znovu vzniká samostatná obec. 

Druhým dvorem byl Pelestrov. V roce 1946 v době úmrtí lesního rady Matouška patří dvůr k panství 

Větrný Jeníkov. 

O kněžně Pumerandě se žádný historický dokument nezmiňuje. 

V dokumentech Schaler des Konigreichs Bohmen 1785- 90 sepsané Schalerem se píše : „ V roce 1709 

stanovil Jan Petr hrabě Straka z Nedabylic “ – k panství náleží obec Wesely Ždiar neboli Saar se 

zámkem. 

Z historických dokumentů je zřejmé, že občané Veselého Žďáru pečlivě udržovali svoje louky 

a pole. Velká pozornost byla věnovaná výsadbě ovocných stromů podél cest a výsadbě lip a jasanů 

uvnitř obce. Vzhledem k tomu, že obcí neprotéká žádný vodní tok, byla značná pozornost věnovaná 

stavbě a údržbě rybníků, studní a od počátku             20. století stavbě vodovodů. 



 
Rok, kdy byla naše kaple postavena není znám. V mapě r. 1838 je uváděna jako kaple Sv. Jana 

z Nepomuku. Nyní je uváděna jako kaple Sv. Václava, na oltáři je obraz od neznámého autora patrona 

české země. Kronika uvádí, že v obci byly slaveny svatováclavské poutě. V roce 1904 byla na kapli 

oplechovaná střecha. Dne 18.4.1918 před vojáky c.k.armády p. Václav Wenzhofer č.32 a Josef Kučírek 

č.80 zachránili zvon, tím, že jej ukryli v rohu klenby pod napadané listí. Tento však neušel vojenské 

výrobě za 2.sv.války. 23. prosince 1946 byl znovu na kapli usazen nový zvon sv. Václava, který od roku 

2000 je opatřen el. pohonem a oznamuje občanům ranní a večerní klekání a oznamuje poledne. 

 

V katastru obce jsou postaveny tyto kříže: 

Na Žamberku   Melounů čp.28 

Nad st.školou   Javůrkův čp.2 

V zahradě u Pipků  Pipkův čp. 43 

Šmodlak   Kučírků čp.29 

Křižovatka Valečov  Doležalův čp.5 

 

 


