
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZALOŽENÍ 

Spolek Tvrz Veselí, z. s. byl založen dobrovolnými nadšenci a milovníky zámku ve Veselí nad 

Úhlavou 22. července 2014. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název: Tvrz Veselí, z. s. 

Sídlo: Veselí 2, 340 21  Janovice nad Úhlavou 

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 7043 

 

ORGÁNY SPOLKU 

Statutárním orgánem spolku je předseda, který jedná za spolek samostatně 

Zakládajícími členy spolku jsou: 

Marta Tomanová 

Václav Franěk 

Aneta Tomanová 

 

POSLÁNÍ A CÍLE SPOLKU 

Obnova a zvelebování zámku Veselí nad Úhlavou 

Uskutečňování a spolupořádání osvětové, vzdělávací, charitativní, zábavní, kulturní a 

společenské činnosti, včetně činnosti lektorské 

Spolupráce s filmovými školami, realizace filmových projektů a projektů z této spolupráce 

vyplývajících 

Organizace veřejných sbírek na podporu cílů spolku 

Praktická spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni 

Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků, filmových a dalších materiálů 

Realizace projektů směřujících k historicko-místnímu uvědomění Evropské sounáležitosti, 

kultury a tradice 



Činnost v roce 2015 

20. 3. 2015 jsme se zúčastnili Konference „Dějiny staveb“ v Nečtinech na Plzeňsku, abychom 

posbírali zkušenosti, jak opravovat národní kulturní památku a poznali odborníky, kteří této 

práci rozumí 

9. 4. 2015 vyšel první článek o našem spolku v Klatovských novinách, který byl zároveň 

pozvánkou na první společný úklid zámeckého okolí. 

 

 

 

Zachraňují chátrající zámeček ve Veselí 

Veselí – Zachránit se rozpadající se zámeček ve Veselí nedaleko Janovic nad 

Úhlavou se rozhodla parta nadšenců, kteří kvůli tomu založili spolek nazvaný 

Tvrz Veselí. 

 

Zámek ve Veselí.Foto: Archiv 

Pokusit se o obnovu historické památky se chtějí i přesto, že je zámeček v soukromých rukou. 

Jejich cílem je, aby sloužil veřejnosti. 

Majitelem nemovitosti je Andreas Oliver Bechinie z Berlína. Marta Tomanová z nedalekých 

Miletic a několik dalších milovníků historie se s ním sešli přesně před rokem, tehdy ještě ale 

nikoli kvůli opravě památky. „Zámek byl v mnohem horším stavu, než jsem čekala, a jeho 

oprava nám připadala jako utopie. Ale byla tu příležitost začít dělat něco pro zámek, který už 

leckdo dává do kategorie „neopravitelný". Nechtěla bych se po zbytek života dívat jen na jeho 
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zříceninu," vysvětluje Tomanová, proč se s několika dalšími nadšenci rozhodla napnout síly 

pro záchranu památky. 

První květnový den roku 2014 se konala ustavující schůze a v červenci byl u Krajského soudu 

v Plzni zapsán spolek Tvrz Veselí. Účelem spolku je obnova zámku, jeho zpřístupnění 

veřejnosti a využití ke kulturním, společenským a vzdělávacím účelům. 

„Čtyři měsíce se připravovala pachtovní smlouva, která spolku umožňuje 30 let využívat 

zámek pro svoje účely za jednu korunu ročně. Po uplynutí této doby máme samozřejmě 

přednostní právo k další spolupráci," uvedla Tomanová a dodala, že v prosinci byla smlouva 

podepsána a vypsána sbírka na obnovu zámečku. Číslo konta spolek uvádí na svých webových 

stránkách, jenže peníze se na něj zrovna nehrnou. „K dnešnímu dni se vybralo 850 Kč. 

Myslím, že nebudí důvěru, že má zámek soukromého majitele a ještě k tomu cizince, i když už 

se tolikrát prokázalo, jak je v naší zemi vlastnictví věc pošetilá a pomíjivá," posteskla si 

Tomanová. 

Členy spolku to ale neodradilo. Do konce dubna bude připravený projekt na opravu věže, 

která je ještě v relativně dobrém stavu. V letošním roce by se měla uskutečnit první etapa její 

opravy. „Příští rok, když všechno dobře půjde, by měla být oprava věže hotová. Po zajištění 

bezpečného přístupu bude věž otevřena pro veřejnost. Prvotní záměr na opravu zámku se 

změnil na záchranu historické památky s jedinečnou příležitostí k bádání a stavebně 

historickému průzkumu místa, na kterém stávala tvrz už ve 14. století. V tomto směru jsme 

navázali kontakt s Fakultou architektury ČVUT v Praze," vysvětlila předsedkyně spolku Tvrz 

Veselí a dodala, že rozsah oprav se bude vždy odvíjet od toho, kolik se podaří sehnat peněz. 

Německý majitel na základě smlouvy přispěje každý rok na rekonstrukci tvrze určitou částkou. 

V zimě členové spolku pokáceli náletové dřeviny kolem zámku, aby se provzdušnil a byl 

přístupný pro stavební techniku. Na neděli 12. dubna od 9.30 hodin naplánovali společný 

úklid zámeckého parku, na který zvou všechny, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. „Sraz je 

v zámeckém parku. S sebou si můžete přinést zahradnické náčiní (sekeru, nůžky na větve, 

pracovní rukavice, motyku, hrábě) nebo jen dobrou náladu. Cílem společného nedělního 

úklidu bude úklid větví a jiného nepořádku, který brání volnému přístupu k zámku, a také 

seznámení se s lidmi, kteří našemu záměru fandí a projevují zájem o zapojení a pomoc," zve 

další člen spolku Václav Franěk. 

Autor: Milan Kilián 
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12. dubna 2015 byla první společná brigáda na úklid kolem zámku, o které také vyšel článek 

v novinách 

 

 



Kromě společného úklidu se konala i odborná porada před prvními záchrannými pracemi, 

které se zúčastnil pan architekt Jan Vinař a stavitel V. Kuzmiak. 

 

2. 6. 2015 jsme byli pozváni na Konferenci „Máme vybráno“, kterou každoročně pořádá 

Institut pro památky a kulturu, o. p. s. V soutěži veřejných sbírek o Cenu veřejnosti se ta naše 

umístila na 7. místě ze 126 sbírek. 

 



Byla vypracována projektová dokumentace na opravu střechy věže, jejíž první etapa začne 

v roce 2016.  

 

 

Naše práce byla oceněna poděkováním na konferenci Křesadlo 2015 

 

 

 

 



Rekapitulace nákladů a výnosů v roce 2015 

Celkové výnosy:             43.800,- Kč 

Výnosy z darů        13.800,- Kč 

Příspěvek na činnost od majitele zámku         24.000,- Kč 

Odměna za 7. místo v soutěži sbírek                  5.000,- Kč 

Členské příspěvky            1.000,- Kč 

 

Celkové náklady    21.969,- Kč 

Nákup drobného materiálu         987,- Kč 

Cestovné           831,- Kč 

Služby (webové služby)                       18.292,- Kč 

Poplatky         1.859,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace: 

Tvrz Veselí, z. s. 

Veselí 2, 340 21 Janovice nad Úhlavou 

veseli@tvrzveseli.cz 

marta.tomanova@tvrzveseli.cz 

http://www.tvrzveseli.cz/ 
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