
 1 

 

                   8 
         Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. *  Ročník IX ( III. KHS )  *  20. září  2010 
 
Průzkum podzemní krypty v kostele  
 Kulturně – historické sdružení zajistilo průzkum podzemních prostor v kostele, který se 
uskutečnil v červenci 2010. 
 Součástí průzkumu bylo i prostudování historických pramenů, kterou provedl ZIP Plzeň  
(Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek ), z níž citujeme: 

Prakticky jedinou prací věnující se dějinám jedlckého kostela sv. Anny je spisek učitele a 
regionálního historika Emila Nedera (NEDER 1903), nedávno přeložený a vydaný v reedici z iniciativy 
Kulturně-historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsek (NEDER 2008) 

O existenci krypty nacházíme v literatuře pouze dvě zmínky, obě u Emila Nedera, který její 
vybudování klade do doby působení faráře Johanna Antona Vogela (1731-1762), jenž zde byl také po 
své smrti pochován. Podle údajů obsažených v Nederově spisku je Vogel jediným v kryptě prokazatelně 
pochovaným jedlckým duchovním. 

Ani archivní průzkum dalších historických pramenů a dokumentů  neodhalil žádné další 
podrobnější informace o kryptě. Jedlcké kostelní účty pro období, do nějž Neder klade její vybudování, 

o kryptě zcela mlčí. 
Dále cituji z publikace E. Nedera : „ Kryptu nechal v kostele vybudovat farář Anton Vogel 

v letech 1758-1760. Uvnitř odpočívají také ostatky hraběnky Kabeli zesnulé v roce 1679. Z rakví 
v hrobce je nejlépe zachována rakev faráře Vogela.“ NEDER 2008, str. 6. 

„Položil základ ( farář Vogel ) k nyní také mimo kostel slavnostně pořádanému Anenskému 
církevnímu svátku. S povolením úřadu se na jeho impulz v roce 1736 konal na prostranství před 
kostelem výroční trh, který doposud v Jedlce nebyl. Vogel byl pochován v kryptě 10. srpna 1762.“ NEDER 
2008, str. 19. 

Po Vogelovi následující farář Franz Sehan z Markvartic zůstal v Jedlce pouhý rok (do 31. srpna 
1763), než odešel do Děčína. Stejně tak další farář, Franz Hein z Verneřic, který v srpnu 1764 odešel 
z Jedlky do Holan u Lípy. Ani Josef Ahne z Huntířova nemohl být v kryptě pochován, neboť z Jedlky 
odešel v dubnu 1770 do Nebočad. V úvahu by mohl připadat až následující farář, Benedikt Krolop 
z Verneřic, který zemřel v Jedlce 31. prosince 1794 (NEDER 2008, str. 19), ovšem během reformního tažení za 
vlády císaře Josefa II. bylo pohřbívání v kostelních kryptách zakázáno. 

Dokumentaci z průzkumu včetně rešerše písemností a dalších historických fotografií je možné 
po dohodě kdykoliv prohlédnout.                       J. Dostál  
  

   
Fotografie z průzkumu podzemní krypty v kostele v Jedlce 

 

Obecní ú řad, bývalý Místní národní výbor v Malé Veleni, má j iž dvacet let  
Před dvaceti lety zaniká středisková obec Benešov n.Pl. a postupně se od ní oddělují obce, které 

zde byly integrované. U nás dne  1.7. 1990, po odloučení od střediskové obce Benešov n.Pl., vzniká z 
důvodu nespokojenosti se spoluprací se spádovou obcí Benešov n.Pl. také nový Místní národní výbor 
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Malá Veleň. U všech jednání a u zrodu nového MNV byli P.Votápek a Fr.Stibor. Tehdy proběhla podpisová akce 
za osamostatnění obce Malá Veleň. 

Místní národní výbor začal pracovat ve složení: 
Votápek ( předseda),  Polášek ( místopředseda ), Stibor ( tajemník ), Havránek, Major, Frühauf, Valík, 

Baloun, Kroutilová, Vaněček. 
 Členové národního výboru měli stanovené hodiny pro veřejnost. Za každým mohli občané přijít, probrat 
s ním svoje problémy a návrhy. Tyto hodiny pro veřejnost byly ve dnech, kdy měla  jednání Rada národního 
výboru, vždy od 16 do 18 hodin. 
 Rada měla pro svá jednání také přesně stanovené dny, scházela se pravidelně podle rozpisu, vždy po 3 – 
4 týdnech. Byl také znám termín plenárního zasedání. Termíny rady i plenárního zasedání byly vždy oznámeny 
předem na půl roku, proto  měl každý občan přehled o tom, kdy se může se zastupiteli setkat a promluvit.  
  
Co píší o naší obci   
 Při pročítání analýzy obcí Děčínska by jistě každého nejvíc zajímalo, jak je hodnocena naše obec. 
Najdete zde zhodnocení vodního režimu, hospodářských podmínek, rekreace, dopravní a technické infrastruktury, 
bydlení atd.  

Jak bylo hodnoceno odborníky v roce 2008 v naší obci životní prostředí.  
 Kladně je hodnoceno kvalitní životní prostředí jen ve vyšších polohách obce  na jihu. Na území 
obce neprobíhá žádná aktivita , která by výrazně narušovala hygienu životního prostředí. Tuhé 
komunální odpady jsou separovány, pravidelně odváženy. Žádná černá skládka na území obce není. 

Slabou stránkou v obci je, že není dosud dostupná plynofikace. Téměř celé území obce 
(s výjimkou jihozápadní části lesnatého území ) je hodnoceno jako oblast s překročením imisních limitů 
(SO2, CO, PM10, Pb, benzen a NO2). Je zde silná dopravní zátěž průjezdové dopravy  imisní i hluková.  
Není centrální likvidace odpadních vod. 
 Příležitostí pro zlepšení životního prostředí je zavedení plynu na celé území obce. 
 Výrazně zápornou stránkou životního prostředí je nejasná koncepce řešení centrální likvidace 
odpadních vod – údajná nemožnost napojení na čističku odpadních vod  v Děčíně. 

    

    

Sport - hokej  
V prvním mistrovské utkání letošního ročníku ČLNHL porazila HC Malá Veleň děčínský Biolit 

jednoznačně 10:0 po třetinách 3:0, 4:0, 3:0. Branky: Čižmar 3, Pokorný 2, Kalaš 2, Špírek 1, Bulín 1, Jireš 1. 
 

To už je jen historie  

 
Srpen 2010. Povodně byly i v okolí. Na snímku rozvodněný Heřmanovský potok na cestě do Benaru 01, 

zaplavené Benešovské nádraží a železnice na Mlýny pod Pustým zámkem. 
Výluka železniční trati potrvá do 10. října 2010, náhradní doprava je zajištěna autobusy se zastávkou v Jedlce. 
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Panu VácVácVácVáclavu Hurtovilavu Hurtovilavu Hurtovilavu Hurtovi, který oslavil své životní kulaté výročí, přejí hodně spokojenosti, 
dobré pohody a stálé zdraví syn Milan s manželkou , všichni přátelé a známí. 
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