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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s Ročník X III. (  VII. KHS )  20. únor  2014 

 
Výsledky tříkrálovéVýsledky tříkrálovéVýsledky tříkrálovéVýsledky tříkrálové sbírky 2014 z sbírky 2014 z sbírky 2014 z sbírky 2014 z    obcí, obcí, obcí, obcí, které spadají podkteré spadají podkteré spadají podkteré spadají pod farnost Srbská Kamenice farnost Srbská Kamenice farnost Srbská Kamenice farnost Srbská Kamenice    

   celkem vybráno obyvatel       na 1 obyvatele 
Růžová   12.000,- Kč 384  31,- Kč 
Malá Bukovina  10.200,- Kč 434  23,- Kč 
Markvartice  9.543,- Kč 613  15,- Kč 
Horní Habartice  9.026,- Kč 396  22,- Kč 
Kerhartice a Veselé 8.631,- Kč 309  28,- Kč 
Verneřice  8.268,-   Kč 1091  7,- Kč 
Srbská Kamenice  7.675,-   Kč 212  36,- Kč 
Horní Prysk   6.411,-   Kč 101  63,- Kč 
Merboltice    6.246,- Kč 160  39,- Kč 
Jedlka -  Malá Veleň   4.746,-   Kč 440  10,- Kč 

Valkeřice   4.189,- Kč 404  10,- Kč 
Rychnov u Děčína  3.282,-   Kč 69  47,- Kč 

(údaje o počtu obyvatel jsou převzaté z internetových stránek, výsledné částky nejsou zaokrouhlovány) 
  
V roce 2013 byl celkový výtěžek tříkrálové sbírky 77.499,- Kč. Z toho bylo 30 % odesláno na celostátní projekty 
Charity ČR. 

Pro adopci na dálku – Indičtí chlapci   18.000,- Kč 
Pro Charitu Česká Kamenice      8.000,- Kč 
Pro Diecézní Charitu – Domov M. Magdalény Jiřetín   8.000,- Kč 

           Pro ZŠ a MŠ Markvartice                         10.000,- Kč 
Pro pomoc sociálně slabým rodinám v našich farnostech 11.425,- Kč 

 
Pozvánka 

Hudební skupina MW-Combo a pořadatelé Vás zvou na taneční parket u příležitosti  MDŽ 
7. 3. 2014 od 15 hodin na sále KD v Malé Veleni-Jedlce. Hudba, tanec, kolo štěstí. 

 

 
 

 
Obec Jedlka v roce 1900 a 1950 

 

Pomníky a kříže u cest 
 Nejstarší kříž stál až do doby, kdy se budovala silnice z Benešova n. Pl. do Děčína (v letech  
1839/40) asi 200 kroků směrem k Děčínu od domu Jedlka č.1 u tzv. „brücklu“ (přemostění). Pod tímto 
mostem odtékala voda z rybníka u kostela do dolního rybníka. Tehdy to byl největší existující kříž na území 
obce. 
  Podle pana Nedera, největšího tehdejšího regionálního historika, byl kříž postaven roku 1540  jako 
vzpomínka na vraždu. Se Švédy, kteří tehdy u nás pobývali, však neměl nic společného.  

V Soutěskách byl postaven kříž v roce 1776. Víme pouze datum, ale kde stál, jak dlouho, to už asi 
nikdo nezjistí. 
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Z velkých dřevěných křížů, které byly postaveny téměř na všech cestách  kolem roku 1768, se do 
roku 1900 nedochoval ani jeden. 

Nejstarší polní kříž ve farnosti Jedlka je pravděpodobně v 16. století (1551?) postavený kamenný 
kříž mezi Soutěskami a Březinami. Je připomínám v letech 1654 a 1713. I přes mnohé báje a vyprávění není 
o důvodu jeho postavení nic bezpečně známo. V současné době je uložen v depozitáři Městského muzea 
v Děčíně.  

Na druhém místě je třeba zmínit Richterův kříž naproti  č. 27 v Jedlce (nyní Šebkovi), který je 
poprvé zmiňován v roce 1759. Po roce 1945 zde stál  podstavec s křížem, který byl zbourán. V současné 
době nám umístění kříže připomíná jen pískovcový blok v zemi.  

Obec Malá Veleň postavila kolem roku 1768 dřevěný kříž u čísla 50 (nyní Drtinovi). V roce 1792 
byl přeložen na most přes Ploučnici a roku 1830 obnoven. Nový vzhled a místo získal díky  Elisabeth 
Kromerové v roce 1854. Po roce 1945 však již dávno nestál.  

V současné době stále stojí u silnice za Jedlkou po pravé straně směrem na Benešov n. Pl. u 
bývalého čísla 23 (to byl domek v levotočivé zatáčce po levé straně  v  místech, kde silnice začíná klesat), 
tzv. Antonův kříž (snímek vlevo). Byl postaven v roce 1866 a jako jediný přetrval na svém místě do dnešní 
doby. Podstavec sice nahlodal zub času, kovový kříž nese také stopy rzi a u ukřižovaného Krista chybí paže. 
Na konci minulého roku odborníci zhodnotili stav pískovcového podstavce i kovového kříže a Obecní úřad 
dostal nabídku, že by mohl využít dotace na jeho rekonstrukci, jejíž cena by se pohybovala v řádu 100.000,- 
Kč. Dotace, kterou je možné získat, by mohla pokrýt až 80% nákladů. Zatím se však zastupitelé obce 
nevyjádřili. 

    
 

  Za zmínku také  stojí tzv. Riedlův kříž, který na vozové cestě z Malé Veleně do Heřmanova nechal u 
potoka postavit roku 1893 Wenzel Böhm z Malé Veleně č. 33. Po roce 1945 stával ještě asi 15 let vlevo od 
cesty. Asi 100 metrů dál vpravo ještě před potokem stávalo kdysi velké stavení, hostinec. Byl nazýván 
Flietelovým domem. V roce 1550 byl v tomto odlehlém místě postaven  tzv. Flietenhäusel, údajně za účelem 
vypořádání se s horníky, kteří zde neúspěšně hledali stříbro. V letech 1781 – 1782 je toto místo nazýváno 
Klein Hermersdorf (Malý Heřmanov). Cesta byla tehdy běžně používaná. Pokračovala za posledními dvěma 
domy v Malé Veleni č. 56 a 42 dál  přes potok do Heřmanova. Dnes tato cesta vlastně končí u lesíka za 
těmito domy, její zbytek je zarostlý a vůbec se nepoužívá.  
 
Z obecní kroniky – co je zapsáno před 50 lety - rok 1964 
 V lednu 1964 byla vykradena fara neznámými pachateli. V tomto roce až 30. ledna povolily ledy na Ploučnici. 

Bylo započato s úpravou silnice v Soutěsce, která bude 12 m široká. 17. února byl zastaven provoz, objížďka byla 

vedená  přes Dobrnou. 

Červen – zaznamenal velké sucho, celý měsíc nepršelo. V srpnu byli 2 poslední koně ze vsi odvezeni na jatka. 

Ve škole obsazení beze změny. K  1. 9. byla celá vymalována, podlahy nahydrovoskovány a napastovány. 5. ročník 

dojíždí do Benešova n.Pl. 

   1. máj tentokrát byl zorganizován v přírodním kině v Benešově n.Pl., bez průvodů z okolních vesnic. 

 

Poznamenejte si do kalendáře: 

Duo Dolcissimo – harfa (Hana Slámová) a příčná flétna (Petra Benešová) se představí na koncertu, který připravuje 
Kulturně – historické sdružení ve spolupráci s Obcí Malá Veleň v kostele v Jedlce dne 12. dubna 2014 od 16 hodin. 
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