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Anenské odpoledne v Jedlce – sobota 29. červenec 2017 
Kostel sv. Anny v Jedlce se otevře pro prohlídku ve 12 hodin.  
Od 14 hodin jste zváni na koncert českokamenického pěveckého sboru.  
Je možné zapálit svíčky za své blízké. Program před kulturním domem (občerstvení, hudba) 
zajišťuje Obec Malá Veleň.                   Snímek je z Anenského koncertu v minulém roce. 

 

Jak hodnotí uplynulé tři roky volebního období starosta a místostarosta obce  
  
   Dne 14. 6. 2017 byli písemně požádáni starosta a místostarosta obce Malá Veleň (č.j.: 
OB/217/2017), aby čtenářům Veleňáčku stručně v několika větách sdělili, co v uplynulých ¾ 
volebního období považují ve své práci za největší úspěch, co se jim za tři roky podařilo, případně 
nepodařilo uskutečnit. Odpověď jsme žádali v zákonné lhůtě 15 dnů, nejpozději do 10. července 2017.  

I když od podání dotazu již uplynul celý měsíc, neodpověděl ani uvolněný 
starosta obce Václav Růžička, ani místostarosta obce Pavel Votápek. Buď jsou ve 
své práci tak velice zaneprázdnění, že nestíhají během jednoho měsíce napsat v několika 
větách ani krátkou odpověď, nebo prostě tito zvolení obecní zastupitelé nemají zájem 
občanům o své práci na obecním úřadu cokoliv sdělovat.  

Takže víme například, že starosta svoji funkci vykonává jako svoje zaměstnání. 
Místostarosta je neuvolněným funkcionářem a za tuto funkci dostává pravidelně odměnu 

(15.560,- Kč měsíčně – informace z veřejného zasedání v prosinci 2016). Víme také, že obec 
zakoupila traktor na zametání silnic a na odklízení sněhu, že koupila nové auto za cca 
400.000,- Kč a také, že obec těží dřevo v lesích, které odváží některým občanům v obci jako 
palivové dříví… Určitě by toho za uplynulé období bylo víc.  

 
Lávka přes náhon u továrny v Jedlce 
 

V březnovém Veleňáčku jste měli možnost na 
fotografiích vidět, jak se na lávce přes náhon k továrně 
„podepsal“ mráz a následná obleva. Zdivo se rozsypalo a 
lávka se na jedné straně 
propadla. Na veřejném 
zasedání se projednávala 
její oprava.    

V současné době, po 
více jak čtyřech měsících, je lávka „opravená“. Byla ponechána 
v šikmé poloze, na ní bylo přivařeno zábradlí a ve svahu byly 
vykopány hliněné schody. Otázkou zůstává, zda si tuto opravu 
provedl někdo svépomocí, aby mohl přecházet, nebo se již 
jedná o objednanou opravu lávky… Posuďte sami…  Foto M. Dostál 

 

Možná by to bylo zajímavé 
Před 18 lety, v roce 1999, v nultém a prvním čísle tištěného Veleňáčku, který tehdy  

začal vydávat Obecní úřad, se objevila mimo jiných zpráv i informace o tom, že zastupitelé 
projednali návrh na výstavbu sportovního areálu. Píše se zde: 

„Ani jedno zastupitelstvo v minulosti nedokázalo v naší obci vybudovat hřiště. Vždy 
se pouze plánovalo. A když už se konečně začalo stavět, hřiště se nikdy z různých důvodů 
nepodařilo dokončit. Byli bychom rádi, kdyby se to našemu zastupitelstvu podařilo. Hřiště, 
či spíše malý sportovní areál, by měl být dobudován do tří let na louce za školou. Tuto 
variantu jsme mimo jiné vybrali zejména proto, že pozemek patří obci, takže se může bez 
zbytečných průtahů začít pracovat. Věříme, že se nám celou záležitost podaří dotáhnout až 
do konce a naše obec bude mít takové sportovní zařízení,  jaké si už dávno zaslouží. Měl by 
zde být  tenisový a volejbalový kurt, běžecká dráha s dráhou pro kola, společné hřiště na 
košíkovou, malou kopanou a  odrazová deska na tenis, sociální zázemí se šatnou, WC a 
umývárnou…“  
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Nápad to byl dobrý – i když se naskýtá otázka, zda by se všechno do tohoto prostoru  
vešlo. Přesto by určitě bylo vhodné uvažovat na tomto místě o vybudování podobného, třeba 
ne tak rozsáhlého areálu. Toto místo by bylo možné využívat kromě sportu současně i pro 
kulturní a společenské akce. Ve svazích by bylo možné zhotovit bez velkých nákladů 
jednoduché lavičky, nebo ve svahu vybudovat dráhu na sáňkování, což by uvítaly třeba i děti 
z naší mateřské školy… 

 

      
 

Obraz z merboltického kostela 
 Oltářní obraz sv. Kateřiny z  kostela v  Merbolticích (odstřelen v prosinci 1975), byl po 
zrestaurování a zasazení do nového rámu zavěšen v našem kostele v Jedlce na kůr po pravé 
straně od varhan.  
 

            
Na snímku vlevo je  původní interiér kostela v Merbolticích kolem roku 1920  a  oltářní 
obraz sv. Kateřiny, který byl zrestaurován, nově zarámován a umístěn v našem kostele     

(snímek vpravo). 

   Pískovcový lom – pískovna v obci 
 Nikde v báňských archivech není zmínka o tom, že v naší obci existoval pískovcový 
lom. Pravděpodobně proto, že veškeré dokumenty bývaly shromažďovány v Báňském úřadu 
v Drážďanech, který při náletu v roce 1945 zcela vyhořel. Nedochovala se zřejmě ani žádná 
fotografie. Nalezneme pouze zmínku v německé kronice Malé Veleně, kde O. Banset píše: 
„Zatím jsou pro  těžbu hornin v obci různé možnosti. Vzniká zde několik lomů na kámen a 
také pískovna“.  
   Vedle železnice vedoucí do Benešova n. Pl., po pravé straně od cyklostezky, která vede 
kolem bývalého hradla Dolina, je po pravé  straně dnes již pouze les. V minulosti se několik 
desítek metrů  od tehdejší cesty nacházel ve svahu velký pískovcový  lom, pískovna.  
V provozu byl do roku 1945, od té doby se zde netěžilo. Místní  občané si sem ale často i 
potom  pro  písek  jezdili.  Nacházely  se  zde  pískovcové   stěny,  pískovcové bloky, ze  
kterých bylo možné vyrobit roztlučením a přesátím kvalitní písek do malty. Těžební stěna 
však byla později vzhledem k možnému nebezpečí úrazu stržena, celý prostor zarovnán a 
zalesněn. Vlevo od bývalého lomu teče potůček. 
 V Soutěskách se po roce 1945 také nacházelo místo, vlastně jen udělaná díra, vlevo  od 

čedičového lomu, ze  které  se těžil písek. Převážně jen k 
místnímu použití pro stavby a opravy domků. 
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