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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň. Ročník XVI. (X. KHS) - 20. září 2017 

 

Slavnostní posvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích – 23. září 2017 
   Sobota 23. září 2017 bude pro Markvartice a okolní obce, které patří do farnosti, historickou událostí. 
Obnovený a znovuzrozený kostel (na snímku vlevo nahoře) otevře své brány poutníkům ke slavení mše svaté 
po více než padesáti letech. Tato nadregionální událost si zaslouží nevšední pozornost. 

V 9 hodin odejde procesí z nádraží v Markvarticích k obnovenému kostelu. 
Od 11 hodin se bude konat mše svatá. Celebrovat bude Mons. Alois Kothgasser, emeritní arcibiskup 

salzburský, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Martin Davídek – generální vikář litoměřické 
diecéze a další kněží českých a německých diecézí. 
         Od 16 hodin jste zváni na koncert chrámového sboru Musica Animata z Třebíče v nově vysvěceném 
kostele v Markvarticích. 

Poznámka na závěr – náš  kostel sv. Anny v Jedlce byl vysvěcen před pěti lety - 22. září 2012.  
  
Oprava železnice 

   
Na začátku září 2017 začala výluka na železniční trati. Důvodem byla oprava železničního 

můstku přes potok – rozebrání starého, včetně základů, vybudování nového a oprava nástupiště. 
Na počátku výluky byl můstek odstraněn, včetně masivních základů. Udělalo se tím místo pro nový, 
stabilnější železniční most. Práce pokračují během první poloviny září. Jeřáb přemístil na most 
míchačku na beton, agregát na výrobu elektřiny a zásobu cementu.  

Pokud práce půjdou podle plánu, v sobotu 23. září 2017 dojde k uzavření silnice 
Malá Veleň – Velká Veleň v prostoru železničního mostu. Těžká technika přiveze po silnici 
hotový nový železniční most. Ze silničního mostu se odstraní kovové zábradlí, velkým jeřábem se 
na připravené místo nasune z mostu celý nový železniční přejezd. 

         
   Na opravovaný přejezd zaměstnanci přepravili hydraulickou vrtačku, kterou připravili díry 
do hloubky 7 metrů a usadili piloty pro základ podpěrných pilířů nového přejezdu. Jelikož tento 
stroj má hmotnost přes 20 tun, bylo nutné zajistit, aby pásy nepoškodily železniční pražce. Proto se 
pravá část stroje pohybovala na položených pneumatikách, které zaměstnanci stavby postupně 
přenášeli.  
 

Oprava oplocení kolem č. 46 v Jedlce 
 Dům č. 46 v Jedlce (Obecní úřad, Mateřská škola a soukromé byty) měl v době svého 
vzniku, stejně jako ostatní postavené domy v této ulici, zavedený elektrický proud, vodovod a 
tvrdou střešní krytinu. Postaven byl v roce 1930. V této době bylo také postaveno oplocení kolem 
tohoto domu, které se v téměř nezměněné podobě dochovalo do současnosti. Pouze v minulosti 
byly zhotoveny nové dřevěné výplně.  
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Letos v srpnu byly perfektně opraveny sloupky s podezdívkou. Zedníkovi, který opravu 

prováděl patří pochvala za dobře odvedenou práci.  
Na fotografii vlevo nahoře je pohled na tento dům od Malé Veleně v roce 1945  a vpravo jsou 

opravené pilíře, včetně vchodových. 
 Naproti přes ulici byl opraven plot, který je nyní z drátěného pletiva (snímek vpravo). Nejen 
že působí esteticky mnohem lépe, než ten předcházející, ale hlavně - je přes něj vidět i dopravní 
prostředky, vjíždějící do zatáčky. Všem, kteří pracovali na opravě, také patří pochvala.  
 
Místní komunikace v Soutěskách 

      
Úzkou cestou v Soutěskách pod lomem můžeme dojet nebo dojít až do dolní části Jedlky. Po 

pravé straně cesty jsou postavené domky, po levé straně najdeme zbytky bývalých studní a sklepů. 
Tyto domky nebyly v minulosti napojeny na žádný vodovodní řád v obci. Koncem srpna začaly 
práce na opravě této komunikace, která postupně dostane asfaltový potah. 
 
Vodojem v Jedlce 

           
V této polorozbořené, zdevastované stavbě se skrývá zásoba vody, která teče vodovodním 

potrubím i k vám, do všech domů v Jedlce. Kontroluje někdo stav tohoto vodojemu? Vedení obce, 
zastupitelstvo, kontrolní komise? Je pravda, že k vodojemu téměř nikdo nechodí (asi ani žádná 
kontrola), tak nikdo nevidí, jak jeho vzhled vypadá. Náprava této situace by ale nemusela být nijak 
nákladná - stačil by šikovný zedník a několik pytlů malty na opravu… 
 

Do Veleňáčku můžete kdykoliv přispět svými názory, pochvalou i kritikou. Můžete sdělit, co se vám v obci 

líbí, co se vám nelíbí, nebo co byste chtěli změnit. Pak už záleží jen na osobách, kterých se kritika týkala, jak 

dokáží daný problém vyřešit. Je také možné popřát k významným životním výročím, událostem (v případě 

zájmu i s fotografií).Podepsané příspěvky (texty i fotografie) otiskneme vždy v nejbližším vydání Veleňáčku. 
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