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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s., ročník XII. (  VI. KHS)  20. května  2013 

 
 Římsko – katolická farnost Jedlka a Kulturně – historické sdružení  

Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky Vás zvou do kostela sv. Anny v Jedlce u Děčína na 

.                                                          

Noc kostelů 

v pátek 24. května 2013. 
.                                                           

 Návštěvníci si mohou od 18 do 24 hodin prohlédnout celý opravený kostel, panely 

s historickými fotografiemi, zakoupit publikace o historii kostela i o historii obce a upomínkové 

předměty. Po celou dobu bude připraven výklad o historii a opravách kostela. 

 V 19,00 a ve 20,00 hodin zájemci uslyší varhanní skladby v podání Anny Kavanové. Zazní:  
od J. Pachelbela - Canon in D, od J. S. Bacha - Prealudium in g, od Černohorského - Toccata a fuga in C. 
 

Na území MAS Labské skály na  Děčínsku budou ještě otevřeny: 
 Kostel Narození Panny Marie v Benešově n.Pl. * Kostel sv. Anny ve Verneřicích * Zvonice 

při bývalém kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích * Kostel Nejsvětější Trojice 

v Jílovém * Kostel Narození Jana Křtitele v Proboštově *  Kostel sv. Prokopa v Javorech * Kaple 

Panny Marie Sněžník (Jílové) * Kostel Petra a Pavla v Růžové * Kostel sv. Václava v Srbské 

Kamenici. 
 

68. výročí osvobození 
 V květnových dnech jsme vzpomněli 68. výročí 
od konce druhé světové války. Jako každoročně, tak 
i letos 5. května, zástupci ZO KSČM z Malé Veleně 
položili kytičku u památníku obětem 1. a 2. světové 
války v Jedlce. 
 
Informace k poděkování ve Veleňáčku č.4 
Obecní úřad Malá Veleň již několik let gratuluje občanům a to: 

- k narození dítěte, gratulace a 3.000,-CZK, 

- od 50 - 65 let, každých pět let gratulace, 

- od 65 - 80 let, každých 5 let gratulace a dárkový balíček, 

- od 65 let květina ke Dni matek, 

- od 80 let každý rok gratulace a dárkový balíček. 

 Mohu konstatovat, že většina zatím navštívených jubilantů je překvapena a ráda, že jsme si 

vzpomněli. Někteří jsou dojati k slzám a ještě po čase děkují. 

 Pan Marek Břetislav, bytem Jedlka čp. 15, pro nás nebyl žádnou výjimkou a naposledy před 

pěti roky jsem jmenovaného s gratulací a dárkovým balíčkem navštívil. Ten mě na místo odpovědi 

na pozdrav vytlačil ze dveří.  

 Při zjištění, že nejsem vítán, jsem požádal referentku obce paní J. Kolářovou, aby předala 

gratulaci, která tak učinila. Ale pan Marek Břetislav nebyl přítomen a gratulaci předala manželce 

paní Markové Heleně. Netrvalo dlouho a pan Marek Břetislav gratulaci donesl zpět na Obecní úřad. 

 Kdo z Vás by po této zkušenosti pokračoval v pokusech o další gratulace?  

 Přeji Vám všem krásné dny a zdraví.               Starosta obce M.Veleň – Václav Růžička 
 

Školní kronika a přílohy k obecní kronice  nalezeny 
 V minulém měsíci probíhala na Obecním úřadu v Malé Veleni skartace dokumentů, kterou 

provedli pracovníci Oblastního archivu v Děčíně. Při té příležitosti se jim podařil zajímavý objev. 

Ve sklepě úřadu, v plechové bedně, nalezli kromě starých dokumentů, také kroniku naší školy, která 

je psaná od roku 1945 a staré obrazové (fotografické) přílohy k obecní kronice. Obojí bylo od dob, 

kdy se obecní úřad přestěhoval do nové budovy, považováno za ztracené.  
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Školní kronika – část zápisu z roku 1945-1946 
 „Školní rok byl zahájen dne 17. září 1945. Ředitel školy Miroslav Průcha s 27 žáky 
a jejich rodiči připravili zahájení prvního  vyučování v české škole. Vyučovalo se pouze 
v jedné třídě…“ 
 Je zde také zmínka o tom, že první školní výlet se konal do Doks a na hrad Bezděz. Žákům 
bylo ukázáno místo, kde byl vězněn Václav II., král český a jiné pamětihodnosti. 
 Kromě zápisu o změnách počtu žactva, o prázdninách a dnech volna, zde najdeme také 
zápis, který se vztahuje k našim bývalým zemědělcům: 
 „Den  20. května 1946 je nesmazatelně vepsán do dějin naší obce. V ten den totiž 
zdejším  zemědělcům byly slavnostně předány dekrety o vlastnictví půdy. Půda po mnoha 
staletích se tak opět vrátila do českých rukou.“ 
 Pozn.:Česká školní kronika i dvě školní kroniky německé, také fotografické přílohy k obecní 
kronice,  jsou uloženy v Oblastním archivu v Děčíně. 
 

Nejstarší příloha – č. 1 – z obecní kroniky 
 Pochází z roku 1974 a v kronice čteme: „V tomto roce se horečně pracovalo 
na rozestavěném kulturním domě. Poslanci MNV agitovali mezi občany k plnění 
závazků na odpracování brigádnických hodin. Byly rozesílány pozvánky k „akci Z“, 
za obec krásnější.“ 
  

   
  

 Vlevo je první snímek, který je uložen v přílohách obecní kroniky.  Zástupci 
MNV se zde domlouvají o postupech prací při brigádě na výstavbě kulturního 
domu. Vpravo je text k fotografii z okresního týdeníku Jiskra. 
 
 Zajímavý je 
snímek o deset let 
mladší, z roku 1984, kdy 
tehdejší Osvětová 
beseda zorganizovala 
autobusový výlet do 
Ratibořic, Babiččina údolí 
a na Safari ve Dvoře 
Králové. Od chvíle, kdy 
se účastníci zájezdu 
fotografovali před 
autobusem, uplyne příští 
rok již 30 let. 
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