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

 
Květnový koncert a Noc kostelů 
 V polovině května zazněl v kostele v Jedlce zcela poprvé zvuk harfy a flétny. Kdo se přišel podívat, 
jistě nelitoval. Tóny obou nástrojů krásně zněly. Celkem se přišlo podívat, nebo jen nahlédnout, kolem 50 
zájemců o tuto nádhernou hudbu. 
 V době, kdy probíhaly Eurovolby (volit přišlo 51 osob z celkových 368 voličů, 

tj. 13,86%), byl u příležitosti Noci kostelů otevřen také náš kostel. Návštěvníci si mohli 
kostel nejen prohlédnout, ale také poslechnout varhanní skladby v podání Anny 
Kavánové. K nahlédnutí byly staré fotografie doplněné komentovanou prohlídkou. 
Nechyběly publikace o historii kostela, obce a upomínkové předměty. Zájemci 
přicházeli již půl hodiny před plánovaným otevřením, aby si kostel prohlédli a mohli 

pokračovat většinou do Benešova n.Pl. a dál na sever. Další velké skupiny, které zvolily opačný směr ze 
severu našeho regionu, přicházely v nočních hodinách. Letos se přišlo podívat odhadem 120 

návštěvníků.  
 Na snímku vpravo je oprava zdi kolem kostela, která se v těchto dnech začínala opravovat.  
 

Dětský den v MŠ – Cesta za pohádkou 

 Každoroční akce pořádaná Mateřskou školou za podpory Obecního úřadu se 

konala v sobotu 31.5. Kouzelná brána se otevřela pro dvacet dětí, které bez bázně a 

hany pomáhaly Popelce, Makové panence, Jeníčkovi a Mařence, Růžence a princovi, 

víle, vodníkům a dalším.  

 Počasí, odpolední procházka a zahradní posezení s kávou se opravdu vydařilo. 

Domácí pečené pohoštění od maminek bylo výborné, děti si odnesly drobné dárky a 

také šťastný úsměv na tváři. Děkujeme všem, kdo se na této akci podílel – kolektiv MŠ, 

partneři z Domu dětí a mládeže v Březinách, žáci a studenti z Malé Veleně.  
       Kamila Randová 

Výstava gotika – zámek Děčín 

     
 Na Státním zámku v Děčíně je od konce dubna instalována výstava Oblastního muzea  „Gotické 
umění na Děčínsku“. Pro nás je zajímavá tím, že jsou zde vystaveny i p lastiky z našeho kostela sv. Anny 
v Jedlce.  
 Na fotografii zleva: Pieta (dlouhodobě zapůjčena do Národní galerie v Praze), Ukřižovaný a Světice 

(propůjčeny do Oblastního muzea v Děčíně). Historie všech plastik je popsána ve vydané publikaci „Gotické 
umění na Děčínsku“ (cena 180,- Kč).  Zcela vpravo je pozvánka na výstavu, která potrvá do konce října 2014. 
 

Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky ve spolupráci s Obcí Malá Veleň připravují  

na sobotu 26. července 2014 od 12 hodin 

Anenské odpoledne - setkání rodáků a starousedlíků naší obce 
12,00 hod.: prohlídka kronik, historických fotografií a dokumentů  kulturním domě. 
13,00 hod.: pěvecký koncert Kytlického chrámového sboru v kostele, doprovod varhan (dobrovolné vstupné). 
14,00 hod.: Přivítání rodáků a starousedlíků zastupiteli obce v kulturním domě. 
15,00 – 18,00 hod.: hudba k poslechu – MP band s  posezením a občerstvením před kulturním domem. 

Pro děti po celé odpoledne otevřené dětské hřiště u mateřské školy – pískoviště, prolézačky, trampolína. 
Po celou dobu bude otevřený kostel, možnost prohlídky, upomínkové předměty, publikace o historii.. 

Pokud máte kontakt na rodáky, prosíme o předání této informace. 
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Škola ve Velké Veleni   

 V dobách minulých nejezdil do Velké Veleně žádný autobus. V této obci bývala škola, ale pouze pro nižší ročníky. 

Starší děti jezdily do školy do Benešova n.Pl., takže denně, v létě i v zimě, absolvovaly cestu pěšky ráno na naši zastávku, 

vlakem do Benešova n.Pl. a odpoledne opět od vlaku pěšky do Velké Veleně. 

  Ředitelem  školy v době jejího založení (1804) byl Josef Kosch. Škola byla připravena pro 66 dětí, navštěvovalo ji 
tehdy 38 chlapců a 28 děvčat. Z toho bylo 24 dětí pilných, 34 jen někdy a 8 dětí nadaných nebylo – tak je zapsáno v kronice.  

  V létě 1891 bylo na příloze ze starého farního zápisu zjištěno, že v kamenu budovy bylo ryté datum 1588, a to 

dobře čitelné. Lze proto usuzovat, že tato stavba byla v roce 1588 postavena. Takže možná již v roce 1600  sloužila jako 

škola. 

 Po roce 1945 škola sloužila svému účelu ještě několik let, pak byla zrušená. Postupně byly zrušený téměř všechny 
málotřídní školy v okolí (Ovesná, Františkov, Starý Šachov, Valkeřice, Merboltice, Fojtovice, Blankartice). Málotřídní školy 

v okolí byly v budovách, které si navzájem byly velmi podobné. 

     
Na snímku vlevo je škola s okolními budovami kolem roku 1900, uprostřed bývalá škola ve Velké Veleni v současnosti. 

Vpravo podobný typ školní budovy  v Jedlce. 

Text je převzatý z publikace „Střípky z historie Velké Veleně“, z roku 2013. Je vydána v kroužkové vazbě ve formátu A4.  

Na 65 stranách je kromě textu 38 fotografií. Cena 120,- Kč. Kontakt v tiráži. 

 

MDD v kulturním domě před 30 lety, v roce 1984 – z obecní k roniky.  
 

 
 

  
 

    a před 35 lety ---  
 

Z obecní kroniky před 100 lety – O.Banset:  Střelba v Sarajevu. Vyhlášení války v Srbsku. 
V neděli 28. června 1914 byl v  Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny,  na arcivévodu a následníka 

rakousko−uherského trůnu Franze Ferdinanda d'Este s chotí Žofií Chytkovou, spáchán atentát. Celý civilizovaný svět sleduje 

atentát spáchaný  na rakouského příslušníka. Bylo zahájeno rychlé vyšetřování vedené s  pomocí srbských státních příslušníků 

a třetích zemí, kterou představuje Rakousko – uherská monarchie. Království Srbské dostává ultimátum, které je ale Srby 

odmítnuto, což byl důsledek války. 
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