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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. Ročník XI. (  V. KHS ) -  15. prosince  2012 
  

 

 

Krásné prožití svátků vánočních a do 
Nového roku 2013  hlavně zdraví, štěstí a 

spokojenosti 
֠֠֠֠����֠֠֠֠    

 

Pozvání na "půlnoční" 
Farnost Jedlka pro všechny příznivce vánočních svátků připravila malé překvapení.  

Jste srdečně zváni na „půlnoční“ mši 
v nově opraveném kostele v Jedlce, 24. prosince 2012 ve 24 hodin.  

Zazní i opravené Fellerovy varhany. 

 

Pozvání na vánoční koncert 
Kulturně – historické sdružení  ve spolupráci s Obecním úřadem vás srdečně zve na 

pěvecký koncert v  kostele v Jedlce 
v pátek 28. prosince od 17 hodin.   

 
Program:  
Už z hor zní zvon    Hana Mokrišová 
J.J.Ryba: Hej, mistře!   Markéta Soukupová,David Soukup 
R.Binge: Alžbětinská serenáda   Kateřina Pavelková 
J.Křička: Poslechněte mne málo   Daniela Libichová 
F.Schubert: Mille cherubini   Markéta Soukupová 
P.Vaculík: Veni Domine    Hana Mokrišová 
Amen – spirituál:    David Soukup 
A.Adam: Ó, holly night:   Hana Mokrišová 
F.Gruber: Tichá noc    Markéta Soukupová  
G.F.Händel: Alleluja, Amen   Daniela Libichová 
 Varhanní chorál – opravené Fellerovy varhany 
 Anonymus: Žarošická lidová koledová mše 
 Narodil se Kristus Pán 
 

Zpívají: sólisté Pěveckého sdružení BEL CANTO z Ústí n. L. 
Varhanní doprovod: Pavel Šimberský 
Koncert nastudovala a režijně připravila: Jana Scholzeová- Hodulíková      Dobrovolný příspěvek 
 
Historie kostela sv. Anny v Jedlce od roku 1900 do současnosti 
 V současné době je vydaná publikace, která volně navazuje na již dříve vydanou 
publikaci od E. Nedera o historii kostela v letech 1234 - 1903. Publikace o historii kostela od 
roku 1900 do současnosti  má 70 stran formátu A5, v textu je vloženo 100 fotografií. Je 
možné ji zakoupit za 120,- Kč při návštěvě kostela nebo na adrese: Jaroslav Dostál, Malá 
Veleň 29, informace na tel.: 607583271, nebo email: mala-velen@seznam.cz, případně 
poslat poštou. 
 V listopadu vydalo Kulturně-historické sdružení za finanční podpory Weiss s.r.o., 
Kamenolom Soutěsky, propagační leták naší obce. Návštěvníci i občané obce mohou získat 
leták - skládačku pro sebe, i pro své známé, zdarma v Infocentru v Děčíně, v restauraci U 
Madony, při návštěvě kostela  nebo na výše uvedené adrese.  
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HC Malá Veleň stíhá boleslavské týmy 
  Velenští hokejisté se v neděli  utkali se Stružnicí a bylo jen otázkou času, jak dlouho vydrží odolávat brankář Fiala. 
Nakonec vydržel jen úvodní dvacetiminutovku, přesto byl nejlepším hráčem Stružnických. V Mladoboleslavském derby 
přehráli hokejisté Katusic Kovo a bez ztráty bodu jsou v čele soutěže. 
  HC Malá Veleň - HC Stružnice 7:1 (0:0,4:0,3:1). Sestava a branky Veleně: Pošusta-Bulín 2, Lacina Petr 2, Špírek, 
Jireš, Pova 1, Ženka st., Ženka ml., Polcar 1, Prášil 1, Lacina Jan. 
 

Tabulka: 

 1. HC Katusice  6----6--0--0-----18----43:12 

2. Kovo Ml. Boleslav 6----5--0--1-----15----42:13 

3. HC Malá Veleň 4----4--0--0-----12----33:11 

4. Buldoci Nový Bor 6----3--0--3------9----36:27 

5. AAS Českolipská 5----2--0--3------6----20:37 

6. Barakudy Česká Lípa 4---1--0--3-------3-----9:19 

7. HC Biolit Děčín 5---1--0--4-------3----27:38 

8. Reál Česká Lípa 6---1--0---5------3----21:46 

9. HC Stružnice  6---1--0--5-------3----13:45 

 

 
Historie kulturního domu 
      

    
   
 Málokdo si pamatuje, že v Jedlce naproti restauraci U Madony stával velký dům. Měl číslo 3. Dnes je zde volný 
prostor. Za ním stávala stodola, která k tomuto domu patřila. Z bývalé stodoly byl vybudován kulturní dům, který byl 
dokončen v roce 1976. Jeho hodnota činila 260.000,- Kč. Vznik kulturního domu sahá do doby socialistického státu. Byl 
vypracován ohromný projekt na stavbu honosného kulturního domu ze staré stodoly. Byla na něj vypsána státní dotace, ale 
mnoho peněz a prostředků skončilo na soukromých stavbách. Byly zde zaměstnávány i tzv. černé duše, tedy občané, kteří 
vůbec nepracovali, ale jejich jména se objevovala na výplatních listinách. Zmizelo spousta stavebního materiálu, proplatilo 
se mnoho neodpracovaných hodin. Například bylo zakoupeno kompletní ústřední topení, které nebylo nikdy instalováno. 
 Na slavnostní otevření kulturního domu přišlo hodně občanů. Byl plný sál. Otevřeně se tam hovořilo o tom, kam se 
poděly peníze, materiál. Zástupci okresu tehdy připustili, že ne všechno bylo v pořádku, ale pochválili současně vedení obce 
za dobře vykonané dílo, které může být vzorem a s větou  „To si myslíte, že ty, co výstavbu vedli, zavřem?“  byla celá 
záležitost smetena se stolu. Kulturní dům po jeho otevření měla na starosti tehdejší Osvětová beseda. Ta se starala o to, 
aby se v něm lidem líbilo. Zajistila také darování velkoplošných  obrazů. Návštěvnost v kulturním domě byla veliká. Konaly se 
zde oslavy, taneční zábavy, veřejné schůze (obrázek ukazuje, co sem chodilo občanů!), volby, mikulášské nadílky, pekly se 
perníky, promítalo kino… Na stěnách kromě drobné výzdoby visely obrazy, které maloval místní občan, akademický malíř 
Miroslav Fojta. 

Od té doby se vyměnila akumulační elektrická kamna za ústřední topení, změnilo se osvětlení, opravila podlaha a 
další potřebné práce. Uvažovalo se dokonce o tom, že by se sál prodloužil do prostoru sousední stodoly a postavilo se 
jeviště. Zůstalo jen u návrhu. Několikrát se změnil majitel přilehlého přistavěného výčepu. V něm nějakou dobu byla 
v provozu restaurace, kde se převážně čepovalo pivo. V současné době je tato část kulturního domu zavřená. Rovněž sál 
působí velmi smutným dojmem. Výzdoba žádná, nejsou pověšené velkoplošné obrazy, které pro tento účel věnoval místní 
občan, akademický malíř Miroslav Fojta. Prázdné stěny působí smutným dojmem. Jsou zde pouze naskládané stoly, židle, 
stoly na tenis a tmavozelené plenty kolem sálu, který je využíván většinou pouze pro stolní tenis, Několikrát do roka také na 
veřejnou schůzi, kde se sejde 5-10 občanů, velmi málo pro taneční zábavy. Už to není ten kulturní dům s příjemným 
prostředím, pro který byl vybudován a který sloužil pro kulturu občanům.  
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