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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň Ročník XVI. ( X. KHS ) * 1. června  2017 

 

10. výročí založení Kulturně–historického sdružení/spolku  
Kulturně-historické sdružení obcí Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky bylo založeno před deseti 

lety - 23.5.2007. V září 2015 bylo přejmenováno na Kulturně-historický spolek Malá Veleň. 
 

             
Vlevo původní logo sdružení. Vpravo současný symbol spolku od roku 2009, který používá i obec. 

 

   
První velkou akcí byl úklid zničeného kostela. Na snímku brigáda na úklid a vyklizený kostel. 

 
* Obnovili jsme sluneční hodiny na věži kostela v původní podobě. 
* Zajistili zaměření a průzkum krypty a pomáhali při opravě varhan. 
* Připravili jsme propagaci pro vysvěcení varhan 10. 10. 2009 a domluvili podpis biskupa     
   litoměřického, Mons. Pavla Posáda do kroniky obce, tehdy ještě ručně psané.  
* Vždy na počátku roku připravujeme besedu o historii. Každý zájemce má možnost kdykoliv     
   nahlédnout do starých kronik obce, do publikací o historii kostela i o historii obce. 
* Zajistili jsme opravu (rozebrání a opětovné postavení) nakloněného vstupního pilíře u vrat,  
   přilehlého kamenného zdiva a kovových vrat. 
* Částečně jsme opravili křížek u silnice k Benešovu n.Pl. a uklidili okolí. 
* V dubnu 2008 jsme uspořádali v Jedlce nekuřácký ples s ukázkami z operet. 
* Pravidelně připravujeme koncerty v kostele (Anenské odpoledne, vánoce i jiné). 
* Pravidelně se zapojujeme v době předvánoční do akce „Česko zpívá koledy“. 

 

   
První koncert se konal již 21. července. 2007. Představilo se Bel canto pod vedením Jany Scholzeové 
– Hodulíkové.  V roce 2013 zde např. účinkoval pěvecký soubor Romance pod vedením Petra Řeháka. 
 

* Na varhany při koncertech zahráli Jiří Chlum, Anna Kavánová, Jiří Svoboda (společně  
  s trubkou) i Simona Kosíková. Hru na harfu předvedla Hana Slámová a na flétnu Petra  
  Benešová. Se starými nástroji se představil soubor Solideo. Slyšeli jsme pěvecký soubor  
  z České Kamenice, Kytlický chrámový sbor, trio Waldaufovy, pěvecký soubor Luscinia a      
  Žentet z Ústí n. L. i Danu Koklesovou (operní zpěv) a další.  
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* Navrhli jsme zhotovení a umístění pamětní desky regionálnímu historikovi a řídícímu    
   učiteli Emilu Nederovi na dům, který v Jedlce postavil. Po odhalení desky následovala    
   beseda o E. Nederovi. Letos si připomeneme 150. výročí jeho narození.  
* Připravili jsme překlad a tisk publikací od Emila Nedera: Historie kostela 1234 – 1903,   
   Historie hradu Ostrý i pojednání k 700. výročí založení kostela v Jedlce v roce 1934. 
* Připravili jsme také stálou expozici historických fotografií na Obecním úřadu  a stálou    
   výstavku  historických fotografií kostela v západní části kostelní lodi. 

 

                                
Vydali jsme poštovní aršík známek k vysvěcení kostela v roce 2012, pamětní mince k 775., 776. a 777. 
výročí založení kostela, turistický suvenýr i magnety  s kolorovanou fotografií z počátku 20. století. 

 
* Navrhli a vydali jsme poštovní pohlednice obce se zimními motivy. 
* Vydali jsme propagační skládačku – Vítáme vás v Malé Veleni, Jedlce a Soutěskách. 
* Pomáhali jsme při zpracování diplomové práce o situaci v pohraničí po roce 1945 pro    
  Technickou univerzitu v Drážďanech – naše tři osady byly vybrány jako ukázka tehdejší   
  pohraniční vesnice. 
* Průběžně informujeme o našich akcích nejen v Děčínském deníku, Principu, ale i v  
   infocentrech, na www stránkách… 
* Zájemci mají možnost domluvit si prohlídku kostela i věže s výkladem o historii. 
* Od roku 2008 vydáváme pravidelně Veleňáček (nejméně 1x měsíčně). 
* Pravidelně aktualizujeme naše  internetové stránky: www.mala-velen.estranky.cz. 
* S finančním zajištěním akcí pomáhali a pomáhají sponzoři i Obec Malá Veleň. 

 
Turistická naučná stezka: stále probíhají přípravy na její uvedení do provozu.   

V neděli 14. 5. 2017 proběhla další akce na úpravě turistické stezky Benešov n. Pl. – 
Jedlka. Pan Koliba pomocí techniky  odstraňuje zbylé  náletové dřeviny na jeho pastvinách, 
které brání přeložení ohrady v místech, kudy turistická stezka prochází. 

   
 
Kostel sv. Anny v Jedlce - pátek 9. června 2017 od 17,30 do 24 hodin – Noc kostelů  

19 hodin          varhanní koncert v podání Anny Kavánové.  
21 hodin          pěvecký sbor Amytaky z Liberce a Luscinia    

                     z Ústí n. L. pod vedením Kristýny Přívarové. 
Na požádání Vám na varhany  zahraje Simona Kosíková.  
Po celou dobu (kromě koncertů) bude probíhat komentovaná 

prohlídka s výstavkou historických fotografií. V prostoru pod věží budou kromě malého 
občerstvení i upomínkové předměty k Noci kostelů, pexeso a brožury s kostely, které máte 
možnost navštívit. Nebude chybět pamětní razítko do putovních brožur i na pohlednice. 
Návštěvníci se mohou podepsat do pamětní knihy, zapálit svíčky za své blízké …            
                       . 
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