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        Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. *  Ročník IX ( III. KHS )  *  20. března  2010 
 

Kulturn ě – historické sdružení, Římskokatolická farnost Jedlka a 
obec Malá Vele ň Vás srde čně zvou v sobotu  27.3.2010 od 16 hodin 
do kostela v Jedlce, kde se uskute ční 1. benefi ční varhanní koncert. 

 
Program koncertu : 

 
Johann Pachelbel  (1653-1706)                 TOCCATA g-moll                    (varhany) 
G. B. Pergolesi      (1710-1736)                             Arie: Quae moerebatet.....          (zpěv) 

Eja mater.....     Facut portem.....          (zpěv) 
Johann Pachelbel       (1653-1706)               CIACONA                                (varhany) 
J. S. Bach         (1685-1750)                                Arie: Quia respexit.....             (zpěv) 
       (Schafe können sicher weiden…(zpěv) 

CHORÁLOVÁ PŘEDEHRA  „Es ist gewißlich an der Zeit“  (varhany) 
César Franck           (1822-1890)                  Panis angelicus                         (zpěv) 
Max Reger  (1873-1916)  CHORÁLOVÁ PŘEDEHRA  „O das ich tausend Zungen hätte“ (varhany) 
Antonín Dvořák         (1841-1904)                               Tu trinitatis......  , Ave Maria (zpěv)                                                    
F. X. A. Murschhauser  (1663-1738)    PRAEAMBULUM a tři fugy    (varhany) 
 
 Dagmar Čemusová (*1974) - soprán 

V letech 1995-2003 studovala  zpěv u Ivany Koupilové – sólistky Divadla F.X.Šaldy v Liberci. Současně 
studovala zpěv na Mezinárodní škole staré hudby ve Valticích na Moravě ve třídě anglické sopranistky Poppy 
Holden a Jarmily Chaloupkové, působící jako pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Vystudovala 
Konzervatoř v Teplicích, obor operní zpěv, pod 
vedením profesora Jindřicha Schmaltze a profesora 
Alexandra Proklova. Působila jako vedoucí 
kulturní komise při přípravách kulturních akcí na 
Liberecku a je členkou souboru staré hudby „Al 
fianco“. V současné době se věnuje převážně 
pedagogické a koncertní činnosti. 

 

 Jiří Chlum (*1964) - varhany 
Hru na varhany studoval u profesora 

Michala Novenka v Praze. V roce 1997 absolvoval 
kurzy improvizace v barokním a romantickém 
stylu ve Frankfurtu nad Odrou u  Doc. Petera van 
Dijka (Nizozemsko) a Doc. Krzysztofa 
Ostrowskeho (Polsko), v roce 2006 interpretační 
kurz na brněnské JAMU u profesorky Kamily Klugarové. Je žákem profesorky Elizabeth Brinsden (Austrálie) ve 
varhanní třídě Konzervatoře v Teplicích. Studoval varhanní improvizaci u profesora  Jaroslava Vodrážky v Praze 
a generálbas u profesora Rudolfa Zelenky rovněž v Teplicích. V letech 1985-1998 působil jako varhaník 
v několika pražských chrámech. Je dlouholetým varhaníkem poutní baziliky Panny Marie ve Filipově, kde, 
mimo jiné, založil letní festival „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“. Věnuje se pedagogické a koncertní 
činnosti u nás i v zahraničí. Vystupuje na domácích hudebních festivalech, jako je například „Kladrubské léto“, 
„Církvický hudební festival“ a jiné. Spolupracuje se zahraničními hudebními tělesy „Ostsächsisches 
Kammerorchester“ a „Ebersbacher Kantorei“ (Německo). V roce 2007 nahrál pro vydavatelskou společnost 
Rosa CD album s názvem Filipovské varhany. V roce 2008  nahrál CD album s unikátními barokními a 
klasicistními varhanami severních Čech. 

 

Vstupné dobrovolné. 
V prodeji bude pamětní mince k 776. výročí založení kostela ( starostříbro ) za 35,- Kč. 
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Možná ani nevíte, že letošní rok si připomínáme různá  kulatá výročí: 
820 let  od první písemné zmínky o Jedlce . 
    První známý majitel obce od roku 1190 Hermann von  Markvartitz . 
160 let od založení továrny v Jedlce ( postavena 1850, stejně jako továrna NIKOH ). 
550 let od postavení presbytáře v kostele ( 1460 ). 
250 let od vybudování podzemní krypty v kostele ( 1760 ) . Kryptu vybudoval místní farář 

 Anton Vogel, je zde také s manželkou pochován. Jsou zde uloženy i ostatky hraběnky 
Kabeli z roku 1652. 

250 let od velké opravy věže kostela ( 1760 ). 
230 let existence slunečních hodin na kostele ( 1780 zhotovil Krolop z Verneřic ). 
300 let od doby, kdy byl do kostela umístěn erb hraběte F.J. Thuna a jeho manželky ( 1710).  
100 let od poslední velké opravy oken v kostele  jsme si připomněli v loňském roce. 

777. výročí založení kostela si připomeneme v roce 2011. 
 

 
Beseda o historii obce -  sobota  17. dubna 2010  od 10 hodin 

 
Všichni jste srdečně zváni na besedu o historii obce 

spojenou  s prohlídkou starých  historických fotografií a dokumentů ze soukromého archivu. Na rozdíl 
od předešlé besedy, která se konala před několika lety nad obecní kronikou  na obecním  úřadu, se 
tentokrát bude pravděpodobně konat v kulturním domě.  
  Kroniku obce zde ale nenaleznete, protože zastupitelé z  výběrového řízení v roce 2009 
kronikáře nevybrali a nové výběrové řízení na kronikáře v  roce 2010 nebylo vyhlášeno. A bez 
přítomnosti kronikáře podle zákona o kronikách ji nikdo prohlížet nemůže. Nebudou zde ani současné 
fotografie , které byly na minulé besedě nad kronikou, protože jak vypadá obec nyní, si každý může 
prohlédnout.  Naleznete zde ale  fotografie  zaniklých, změněných částí obce, připomenete si, jak obec 
dřív vypadala a prohlédnete i některé staré historické dokumenty . Všechny vystavované materiály 
jsou ze soukromého archivu, všechny většinou na formátu A4. 

Dozvíte se i o tom, jak 
probíhají a budou probíhat 
opravy našeho kostela v Jedlce. 
Budete mít také možnost 
nahlédnout do soukromé kroniky 
obce, jejíž kopie jsou uloženy ve 
Státním archivu v Děčíně, přečíst 
si texty Emila Nedera k  700. 
výročí založení kostela z roku 
1934 ( český překlad )  a  
prohlédnout návrh na 
připravovanou publikaci o historii 
kostela v letech 1900 – 2010 . 
 Pokud by někdo měl doma 
zajímavé staré fotografie a 
dokumenty, budu rád, když je 
zapůjčí ke zkopírování. Originály obratem vrátím.        Jaroslav Dostál 
 

Malá ukázky z výstavky o historii obce. Na reprodukci je Malá Veleň č. 8, původní historické stavení. Bylo  zbouráno, na jeho 
místě byla postavena moderní stavba, ve které po roce 1945 vyráběli ze spadaných jablek velice kvalitní a chutný mošt. Ale tato moštárna 
byla na příkaz tehdejšího ONV zlikvidována, zařízení odvezeno. Zůstal jen běžný rodinný dům. 

 
 

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 ( MH ), Fr. Stibor ( FS ) *  Foto archiv *  Povoleno MKČR  reg. číslo : E 18183 *  Náklad: 50 výtisků * Redakce neodpovídá  za obsah 

podepsaných článků * Neprodejné *  Uzávěrka dalšího čísla je 20. 4. 2010   Toto číslo vyšlo 20. března 2010. 


