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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s.  Ročník XI. (  V. KHS )  * 20. listopadu 2012 

 
Zapište si do kalendáře: 
 Pěvecký koncert v nově opraveném kostele (Bel Canto z Ústí n.L.)  
připravuje Kulturně – historické sdružení na pátek 28. prosince od 17 hodin. Zazní 
vánoční písně a pastorely, v druhé části vánoční mše koledová. 
 
 Schůze sdružení se koná ve středu 21. listopadu 2012 od 17 hodin 
v restauraci U Madony v Jedlce. Mohou přijít všichni, kdo by měli zájem ve sdružení 
pracovat, pomoci při akcích atd. 
 
Historie lípy v Jedlce 
 V létě při vichřici byla sražena lípa v Jedlce u domu č. 1. Na začátku listopadu 
byla druhá lípa ořezána, aby se snížilo riziko pádu. Ze staré německé kroniky se 
dozvídáme, že první lípa v těchto místech byla zasazena někdy v roce 1500. 
V kronice čteme: 
 „Ozdobou obce  byla dříve lípa, více jak 300 let stará (24. 2. 1820 napsáno).  Byla 

zcela zdravá. Stála před vchodem do domu č. 1. Učitel Melzer velebil lípu v době, kdy mladí i 

staří u lípy zpívali. Lípa měla 4 stopy průměr a 12 stop po obvodu. ( 1 stopa = 0,29 m). 

Obyvatelé čísla 1., 2., 3. a 15 se vždy o lípu zajímaly. Jednou ji však ohromná bouře srazila.  

Za několik dní dali potom  v obci lidem na vědomí, že se zbytek lípy pokácí. To se stalo 17. 

června 1822. Z mohutného stromu bylo 15 klafterů pěkného dřeva (klafter je asi 1,7 metru), 

více než 20 kusů žlabů a mnohem více klestí (tyto žlaby existovaly ještě v roce 1892). Od roku 

1874 jsou lípy vysazeny na jiném místě u silnice.“ 

 Jednoduchým výpočtem zjistíme, že lípa měla 128 let. V 6. čísle Veleňáčku 
jsme odhadovali stáří na 120 let.  

 
Propagace naší obce 
 
 Kulturně – historické 
sdružení Malé Veleně a 
Soutěsky spolu s Obecním 
úřadem vydalo propagační 
skládačku pro naši obec za 
finanční podpory firmy 
Weiss s.r.o., kamenolom 
Soutěsky. Naleznete zde 
fotografie z obce, informace 

o Kulturně – historickém sdružení, o restauraci, ubytování, sportu, cyklostezce, 
westernové stáji i o  místním kamenolomu.  
 Informační leták můžete získat zdarma na Obecním úřadu, v restauraci U 
Madony, při návštěvě kostela, westernové stáje a u předsedy Kulturně – historického 
sdružení.           
 Současně  je  vydaná  publikace  o historii  kostela  sv.  Anny  v  Jedlce  do roku 1900  
(u některých kapitol i historie dřívější) až do současnosti. 72 stran formátu A5, 100 
černobílých fotografií. Cena publikace je 120,- Kč. Zakoupit je možné na akcích kulturně – 
historického sdružení a na adrese vydavatele (Jaroslav Dostál – kontakt pro publikaci i 
infoskládačku v tiráži).  
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Jak pokračuje stavba cyklostezky  
 
  Blíží se konec roku a můžeme 
zhodnotit, jak pokročila stavba cyklostezky 
z Děčína do Benešova n. Pl. přes naše území. 
 Cyklostezka  kopíruje původní cestu 
z Březin do Benešova n. Pl. Některé části 
nebylo vůbec potřeba opravovat, jako most 
v Soutěsce, úsek kolem elektrárny se pouze 
zpevnil, úsek z naší obce do Benešova n. Pl.  
však prochází terénními úpravami. Z cesty byla 
odvezená zemina, kterou nahradil hrubý štěrk, 

na který se následně položí povrch. Je pouze veliká škoda, že nejnebezpečnější místo pod skalou 
v Soutěskách, vede stále po státní silnici bez označení pro řidiče. 

 

   
Kulturní komise spolu s Obecním úřadem připravuje, jako už pravidelně před 

vánočními svátky, dárkové balíčky pro mládež do 15 let. 

Informace na tel.: 737 432 430 a 605 385 256 
 

Biolit podlehl Malé Veleni a klesl na poslední místo 
  Malé derby mělo jednoznačný průběh, veleňští od začátku utkání diktovali tempo a postupně 
navyšovali skóre. HC Malá Veleň - HC Biolit Děčín 12:4 (5:1, 4:0, 3.3). 
 Sestavy a branky M.Veleň: Vilhám, Lacina Petr 1, Bulín, Ženka st. 3, Špírek 2, Jireš 1, Ženka 
ml., Polcar 3, Prášil 1, Lacina Jan 1. 
  Biolit: Kluch, Paur 2, Hála 2, Kosko, Kus, Votápek, Theile, Seiler, Huk, Nový, Zavadil. 
1. Kovo Mladá Boleslav ---- 4---4--0--0---12----37:  9 
2. HC Katusice----------------- 3---3--0--0----9----26:  9 
3. HC Malá Veleň------------- 3---3--0--0----9----26:10 
4. AAS Českolipská------------ 4---2--0--2----6----18:30 
5. Buldoci Nový Bor----------- 3---1--0--2----3----22:17 
6. Reál Česká Lípa------------- 4---1--0--3----3----12:28 
7. HC Stružnice----------------- 4---1--0--3----3----12:31 
8. Barakudy Česká Lípa------- 2---0--0--2----0-----5:16 
9. HC Biolit Děčín-------------- 3---0--0--3----0----11:23 
 
A ještě z historie 

V naší republice musel mít každý občan, který dosáhl 
plnoletosti, pracovní knížku, kde se zaznamenávali jeho 
zaměstnavatelé. To platilo i v době okupace , a potom až do 
roku 1948. V dalších letech se zaměstnavatel poznamenával 
do občanského průkazu, který měl podobu sešitku. Od roku 
1948 až do roku 1990 musel být každý povinně zaměstnán, 
jinak byl považován za příživníka a hrozilo mu potrestání. Po 
roce 1990 je zaměstnání pouze záležitostí každého občana, 
nemusí svoje zaměstnání nikde uvádět. 
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