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

 

Před sedmi lety 
 Psal se 21. duben 2007 a skupina nadšenců se rozhodla uklidit místní 

kostel v Jedlce. Málokdo si tehdy asi dokázal představit, že po sedmi letech 

bude kostel nejen uklizený, ale také kompletně opravený. Největší zásluhu má 

správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý (druhý zleva).  

 

Kostel sv. Anny v Jedlce se otevře pro veřejnost při Noci kostelů, která se koná 

23. května 2014 od 18 do 23 hodin. 
Návštěvníci si mohou poslechnout v 19 a ve 20 hodin varhanní koncert  

v podání Anny Kavanové. Kromě prohlídky celého kostela budou k nahlédnutí po celou dobu 

historické fotografie doplněné průvodním slovem (např. původní vzhled, přestavba, postavení nové věže, 

sluneční hodiny, zvony, varhany, krypta pod oltářem i velká oprava dokončená v roce 2012). 

Připraveny budou i upomínkové předměty a vydané publikace o historii kostela a obce. 

 V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů, z toho 189 v Litoměřické diecézi.  

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před devíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů –  

„Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České 

republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. 

 Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který společně s dalšími převzal záštitu nad Nocí kostelů, ve své 

zdravici mimo jiné píše: Při „Noci kostelů“ se v žádném případě nechceme chlubit cennými kulturními 

a křesťanskými stavebními skvosty. Nebudovali jsme je a uznání proto patří našim velkorysým předkům. 

Nechceme ani do posvátných prostor někoho lákat. Bylo by to nedůstojné.  

 Vysoká účast návštěvníků však  svědčí o tom, že lidé přicházejí sami od sebe.  
 

Sladce znějící spojení příčné flétny a harfy inspirovalo mnoho skladatelů od dávných dob. 
Tyto nástroje v našem kostele v Jedlce zazní poprvé 

 v podání Hany Slámové (harfa) a Petry Benešové (flétna). 

Májový  koncert se bude konat v sobotu 17. května 2014 od 16 hod.   
Na programu:  Johann Sebastian Bach - Georg Philipp Telemann - Felix Mendelssohn - Jules Massenet - 

Antonio Vivaldi - Louis Fleury - Claude Debussy - Frederick Chopin.                      Vstupné je dobrovolné. 
 

Beseda nad kronikou obce s novou kronikářkou Petrou Švarcovou 
se bude konat v sobotu 3. května 2014 od 17 hodin v restauraci U Madony v Jedlce. 

    Od poloviny minulého roku 2013 je opět po několikaleté odmlce psána obecní kronika. Do ní můžete 
nahlédnout na připravované besedě, poslechnout si informace nejen o uplynulém období, ale i o historii naší 

obce z dob dávno minulých.  
 K nahlédnutí  budou publikace o naší historii (tištěné nebo v kroužkové vazbě) ze soukromého archivu 

Jaroslava Dostála: kronika obce od 1945  do  2008  (doslovný opis), soukromá kronika (rok 2013), historie naší obce od 

hluboké minulosti, historické fotografie a kresby, školní kronika od roku 1945 (kompletní kopie), Veleňáček (soubor 

všech tištěných čísel od r. 1999), historie kostela 1234 – 1903 (překlad německého originálu od Emila Nedera),  historie 

kostela 1900 – 2012 i překlady německých kronik od E.Nedera a O.Banseta. 
  

Kostel sv. Anny v Jedlce je zapojený do celoevropského projektu Thetris  
 

 

 
   

 V naší obci se nachází významná kulturních památka, kostel sv. Anny, která již nyní láká návštěvníky a 
přispívá tak ke zvýšení cestovního ruchu. Pro svoji historickou hodnotu a kulturní využívání byl jako jeden z mála 
kostelů v naší republice zařazen do celoevropského projektu Thetris. V něm je zapojeno na 60 kostelů z osmi 
evropských států. V České republice je kromě naší historické památky zapojeno ještě dalších 5 kostelů. Dalšími 
zapojenými státy jsou Slovensko, Německo,  Polsko, Rakousko, Itálie, Slovinsko a Maďarsko.  
 Pokud přicházíte na hřbitov, jistě jste si všimli, že vlevo od vchodu ke kostelu je zabudován panel, kde jsou 
pro návštěvníky základní informace o kostelu i v němčině a angličtině. Pro  naše i zahraniční turisty je vydaná 
přehledná mapa všech těchto šedesáti významných historických středověkých objektů v Evropě. 
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 Aby i náš kostel byl náležitě prezentován na odborné úrovni i v evropském měřítku, najali jsme vynikajícího 
regionálního fotografa pana Jiřího Stejskala, který vytvoří fotografie z exteriéru i interiéru. Ty pak budou určeny 
nejen pro odborný tisk projektu na ochranu památek, ale také na webovou prezentaci celé mezinárodní stezky 
zapojených evropských kostelů. 
 Podmínkou pro zařazení do projektu Thetris byla středověká minulost objektu. Důležitou podmínkou ale bylo 
také využívání kostela pro pravidelné nebo jednorázové kulturní události, dostupnost vlakovou nebo autobusovou 
dopravou, i blízkost stravovacího a ubytovacího zařízení. 
 

2. světová válka. Osvobození v roce 1945 
 V květnu 1945 osvobozovala území naší obce 2. polská armáda ve směru od 

Č. Kamenice. Vojska se pohybovala přes Benešov n.Pl. směrem na Valkeřice a 

Verneřice. Část vojsk se pohybovala rovněž směrem na Děčín a osvobozovala 

pravou stranu od řeky Labe.  

 Velitelem byl divizní generál Karol Swierczevský. Dne 10. května 1945 v 10 

hodin nařídil velitel armády, aby ustala bojová činnost. Tehdy byla 5. pěší divize 2. 

polské armády na trase Valkeřice – Verneřice – Rychnov – Velká Veleň.  

 Na snímku pozůstatky vojenské techniky v lesích na Děčínsku v roce 1945. 
 

Štafeta míru  - Rok 1975. V obecní kronice je 
příloha s fotografiemi, kde vidíme „štafetu míru a 
přátelství“. Děti byly tehdy rozestavěné kolem 
silnice a předávaly si štafetový kolík. Současně 
jela doprovodná vozidla, vpředu auto Veřejné 
bezpečnosti. Každá obec, město nebo organizace 
na štafetový kolík připínala stuhu se zdravicí. Na 
snímku je připínána stuha před pomníkem 
v Jedlce. 

 

Lampiónový průvod – jde se na  „čarodějnice“ – před 30 lety (fotografie z obecní kroniky). 

 
 

Hokej 
 Letošní ročník amatérských hokejistů v České Lípě ovládli stejně jako loni hokejisté Katusic, nadvládu 

boleslavských týmů potvrdili druhým místem ,,Kováci“ z Mladé Boleslavi.  

 1. HC Katusice................ 16...48....180:36   6. Barakudy Česká Lípa...16....18.....90:78 

2. Kovo Mladá Boleslav...16....42...140:30   7. Stadion Nový Bor.........16....10....50:128 

3. HC Malá Veleň,,A“......16....33...152:70   8. HC Stružnice................16…...7....57:204 

4. Buldoci Nový Bor........16....28...143:102   9. HC Malá Veleň „B“.....16.......6....57:172 

5. Biolit Děčín..................16....22.....84:112 

   Nové informační centrum 
V Benešově n. Pl. bylo začátkem dubna otevřeno nové infocentrum. Nachází se v recepci Horního zámku. 

Návštěvníci zde získají informace nejen o zámku v Benešově n.Pl., o městě, ale i o blízkém a vzdálenějším okolí. 

Využili jsme samozřejmě služeb tohoto zařízení, takže jsou zde připravené propagační skládačky naší obce i plakáty 

na  plánované akce. 

 Infocentrum je otevřeno denně od 10 do 16 hodin, kromě pondělí a úterý, kdy je zámek uzavřen. 
 

Informace na závěr: Informace na závěr: Informace na závěr: Informace na závěr: Kulturně – historické sdružení připravuje na 26. července 2014 Anenské odpoledne,  
kde se současně uskuteční  setksetksetksetkání rodákůání rodákůání rodákůání rodáků z naší obce. Dejte, prosím, vědět svým známým a přátelům. 

 

Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně  –  historického   sdružení   Malé Veleně ,  Jedlky  a  Soutěsky ,  o . s. *  www.mala-velen.estranky.cz 

e-mail: mala-velen@seznam.cz  *  Odp. redaktor : Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29  *  Tel: 607 583 271 *  Tisk: Milan Dostál  *  Členové redakce:  

M. Hurt , Fr. Stibor  *  Foto archiv  *  Povoleno MKČR  reg. číslo : E 18183  *  Náklad: 50 výtisků * Redakce neodpovídá  za obsah podepsaných článků   

Neprodejné  *  Rozesíláme e-mailem *  Uzávěrka dalšího čísla je  15.5. 2014  *    Toto číslo vyšlo 20. dubna 2014 


