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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s.  Ročník XV. ( IX. KHS )  - 20. červen 2015 

 

Anenské odpoledne a setkání rodáků a starousedlíků po 70 letech – 25. července  
 Letos se opět setkají rodáci a starousedlíci obce, tentokrát u příležitosti 70 let od osidlování 

naší obce  po druhé světové válce v roce 1945. Slavnostní zahájení a přivítání je plánované 

v kulturním domě na 12. hodinu. 

 Před kulturním domem pak bude místo pro posezení a vzájemné popovídání i stánek 

s občerstvením (domácí palačinky, káva všeho druhu, horká čokoláda, chlazené džusy, cukrová vata, 

výborné masové klobásy na grilu, topinky se sýrem a kapií, pivo i  alkohol). K poslechu  bude hrát 

MP band. 

 V kostele bude již od 11 hodin připravena Návštěvní kniha, kam se mohou všichni 

návštěvníci podepsat, k nahlédnutí zde bude kronika obce a kronika školy po roce 1945 i staré 

fotografie.  

 Všichni jste zváni v 16 hodin na koncert Kytlického pěveckého sboru, který se v minulém 

roce velmi líbil. Na začátek koncertu zazní písně na kúru s varhanami, následně pak dole písně 

v provedení „a capella“ (zpěv bez doprovodu), které budou opět zakončeny několika spirituály.   

 Od 14 hodin bude v kostele také poutní mše k oslavě sv. Anny, patronky kostela. 

 Během celého odpoledne je možné v kostele zapálit svíčku za své blízké i vzdálené.  

 

   
Na snímcích je připomínka z prvního setkání rodáků a starousedlíků v minulém roce. Foto Petra Koláčková. 

 

Noc kostelů v Jedlce 

 Kostel sv. Anny v Jedlce se otevřel v pátek 29. května 2015 již v 17 hodin.  Zájem o prohlídku byl  

tentokrát opravdu velký, o čemž svědčí nejen dva autobusové zájezdy, ale i celkový počet asi 230 návštěvníků. 

Ti měli možnost si vše prohlédnout a pokud měli zájem, mohli si poslechnout i pár slov o historii kostela. Velmi 

se líbil pěvecký i varhanní koncert.  

    
 

Před 50 lety jeli žáci školy na výlet 
 Půl století uplynulo od doby, kdy byla na zastávce v Malé Veleni pořízena tato fotografie. Žáci ze školy 

tehdy odjížděli na školní výlet. Fotografie  je ze školní kroniky, 

kde je ve školním roce 1964 - 1965  k fotografii mimo jiné 

napsáno: 

„Dne 15. června se uskutečnil školní výlet vlakem do Děčína 

do ZOO, autobusem na Sněžník, pěšky na rozhlednu a zpět. 

Počasí celkem příjemné, výlet proběhl bez závad. Jen Fanda P. 

nechal v autobusu čepici. Při zpáteční cestě ji dostal zpět.“  

 Na snímku vidíme ještě starý dřevěný most a 

železniční zastávku v době, kdy ještě nebyla probourána čelní 

stěna čekárny. 
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Zápisy z obecní kroniky: Na úvod píše František Aubrecht, první kronikář obce. 
 

Po vypuzení nacistických hord v roce 1945 Sovětskou armádou, vedenou J. V.  
Stalinem, vyhlásila naše vláda, že je nutné, aby český a slovenský národ obsadil pohraniční 
území. 
 Zprvu sem byly vyslány nově zřízené vojenské útvary, aby zajistili klid novým 
občanům a za nimi přicházeli z různých krajů naší republiky dělníci, úředníci, zemědělci a 
ostatní lid, aby si zde založili nový život. 
 Jelikož se v tu dobu prožívala ještě poválečná vřava a vláda nemohla ještě dostatečně 
provést přísné kontroly, spěchalo sem záhy mnoho dobrodruhů a špatných lidí, kteří kvůli 
svému prospěchu a obohacení zde natropili mnoho škod na našem národním majetku. 
 Dali se zvoliti mezi sebou do národních výborů a správních komisí, a tam úřadovali 
dle svých možností pro sebe a jejich příbuzné do té doby, než jim občanstvo na to přišlo a 
zvolilo výbor jiný. Tyto nesnáze prodělala snad každá obec v pohraničí, až konečně byly 
vládou zřízeny různé složky a orgány, které zavedly v národních výborech a obcích náležitý 
pořádek. 
 Často slyšíme, že některý nespokojenec řekne: Já se musím z pohraničí vystěhovat, 
nevyhovuje mi to zde a vymlouvá se na zdravotní důvody a podobně. Zapomíná, že dnes 
v naší lidově demokratické republice neexistuje pojem pohraničí a vnitrozemí a že mu dává 
naše vláda všechny možnosti, aby mohl spokojeně a klidně žíti jako jinde. 
 Zajisté, že naše mladá generace nikdy takto uvažovati nebude a jednou provždy se zde 
bude cítili opravdu doma. Stačí, aby každý z nás si vzpomněl na minulá léta, která se nám 
nelíbila  a nic se nedalo dělati, kapitalismus byl neúprostný. 
 Dnes máme naši obec Malou Veleň, Jedlku a Soutěsku v našich rukou a je to náš nový 
domov a nikdo nás nemůže z něho vyhnati a záleží jen na nás, všech občanech, jak si zde 
vybudujeme životní úroveň. 
 Každý máme možnost rozhodování o zlepšení a zvelebení naší obce a každý máme 
přiložiti ruku k dílu, kterého na nás čeká dost a bude nám všem k prospěchu. 
 Děkujeme všem, kteří se již zúčastnili prací na výstavbě našeho socialismu a pomohli 
nám splniti naše úkoly. Splnění dalších úkolů zvládneme v první řadě, když budeme v naší 
obci. 
 Tato naše 1. pamětní kniha ať jest svědkem a informátorem budoucím občanům   
M. Veleně, Jedlky a Soutěsky.  
 
Události o deset let později, v roce 1955, jsou popisovány takto: 
 
 Dne 12. června se snesla ve 13 hodin nad naším krajem velká bouře. Velké přívaly vod 
od Velké  Veleně braly s sebou vše a trhaly břehy potoka a dvorky domků kol něho. Trať byla 
zaplavena kameny a pískem a doprava byla přerušena  Odklizovacích prací se zúčastnilo 
značné množství zaměstnanců dráhy a vojenské čety z Terezína. Pracovalo se celou noc při 
osvětlení reflektorů a ráno již byla trať v 9 hodin uvolněna a mohlo se pokračovati v dopravě. 
Avšak se opět v 9 hod. snesla druhá bouře a koleje znovu zaplaveny. Byla svolána další parta a 
společně s vojskem byla trať uvolněna. Bylo odvezeno mnoho vagónů kamene a náplavy. Tato 
bouře, která nadělala veleňským osídlencům, kteří sousedí v blízkosti potoka, hodně škody, 
dala konečně podnět k tomu, že se ministerstvo dopravy rozhodlo a schválilo celý potok dáti 
regulovati. Práce započala 1. října 1955. Byla zadána Komunálním stavebním podnikům 
Teplice a byli sem posláni jejich dělníci v malém počtu kolem šesti mužů a čtyři pracovní síly 
byly přibrány z Malé Veleně. Byli to soudruzi Krédl Jaroslav, Meduna Ludvík, Pobříslo Josef 
a s. Vojtěch jako tesař a hlídač. Pracovalo se primitivním způsobem, ručně s nedostačujícím 
nářadím. 
 Začátkem prosince se práce ukončily a tak zůstala kamenná regulace nedodělána a též 
nezajištěna. 
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