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Hodiny na kostele netikají, 
ale opět jdou 

 

 

Ve čtvrtek 15. května ráno se objevily 
na věži kostela v Jedlce opět sluneční 
hodiny. Ty původní pocházely z roku 1780. 
Tehdy je na vlastní náklady nechal vybudovat 
farář Benedikt Krolop, který pocházel 
z Verneřic a zde působil po dobu dvaceti let. 
V té době, 1785, také vznikla socha Svaté 
Anny. 

Po roce 1945 byly přemalovány, ale ne 
v původním stavu. V naší kronice je jediná 
dochovaná, i když nekvalitní, fotografie hodin 
kolem roku 1920. Jako kronikář obce jsem se 
rozhodl, společně se svým synem, hodiny 
obnovit. K tomu se museli vyjádřit  hlavně 
památkáři. S nimi jsme několikrát hovořili. 
Trvali na tom, aby hodiny měly podobu podle  
té nejstarší fotografie.. Určili i barvu hodin 
vzhledem k tomu, že připravované fasáda 
kostela má být tmavě okrová. 

Pak jsme velmi mnoho hodin strávili 
se synem u počítače, nad novými návrhy, nad 
umístěním znaků, symbolů, čar. Nakonec se 
nám podařilo sehnat skupinu lidí, kteří byli 
ochotni pomoci. Proto chci poděkovat všem, 
kteří přiložili ruku k dílu a umožnili tím 
obnovení  slunečních hodin. 

  
Děkuji  správci farnosti, 

Mgr. Marcelu Hrubému, že souhlasil 
s provedením akce a podal na úřady 

potřebné žádosti  k obnově slunečních hodin. 
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Děkuji také firmě ELECOM,  
 ing. Jiřímu Moravcovi za sponzorský 
finanční dar na opravu hodin. 

Obecnímu úřadu patří dík za to, že 
zajistil kvalitní lešení, noční osvětlení a 
barvy na malování. 

Jaroslavu Krédlovi, firmě SPAZ, 
děkuji za to, že zdarma prohlédl omítku na 
fasádě, opravil ji a  přeštukoval. 

Svému synovi, Milanu Dostálovi, moc 
děkuji za to, že se ujal nelehkého úkolu, 
vyhledal a nastudoval na internetu teorii  
slunečních hodin, našel patřičné programy a 
podle nich přesně  stanovil  polohu  čar,  
znaků a číslic.A to nejen na papíře, ale 
základní grafiku, rozmístění čar a symbolů 
provedl se mnou i na ploše slunečních hodin. 

Veliké poděkování  patří žákům 
Střední školy v Děčíně - Křešicích Janu 
Baťkovi, Jakubu Rumlovi  a jejich 
odbornému učiteli Marku Kandráčovi, kteří 
po tři dny na věži malovali . Oni dali 
hodinám ten pravý a konečný vzhled. 
  Jaroslav Dostál, iniciátor akce 

 

 
 
Nahoře  fotografie z dokončovacích prací. 
Dole historická fotografie asi z roku 1920.  
 
 

 

 
… 

 
 
Noční osvětlení věže kostela 
Blahopřejeme 
V květnu oslavili životní výročí 
 Baloun Karel, Kolpičev Ladislav, 
Kolpičevová Eliška, Sihelníková Květa, 
Vaněčková Božena, Verešová Drahoslava 
a Zikmund Josef. 
V červnu oslaví životní výročí 
Hampel Rudolf, Kindl Jaroslav,  
Kober Michal,  Krédlová Marie  
a Martinec Zdeněk. 
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Společenský ples 
 
Naše kulturně - historické sdužení 
uspořádalo 18. dubna v kulturním 
domě   společenský   ples.        Skupina  
U-style se dobře poslouchala, pěkně 
hrála. Ústecká skupina Bel Canto, která 
se představila operetními i jinými 
melodiemi pod vedením prof. Jany 
Scholzeové - Hodulíkové, byla přijata 
s potleskem. Líbila se. Ples byl 
nekuřácký, vstup pouze ve společenském 
oděvu, což zvýšilo jeho kvalitu. 
 

 
 
Děkujeme obecnímu úřadu za půjčení sálu 

a zaměstnancům restaurace 
U Madony, kteří se starali o žíznivé 
návštěvníky a jejich mlsné jazýčky. 

 
 

 

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se bude 
konat v kostele Sv, Anny v Jedlce koncert 
duchovní  hudby,  na  který jste srdečně zváni. 
Možná zde už za rok zazní naše staré varhany. 
S jejich odbornou prohlídkou se začalo již 
v pondělí 12. května, kdy odborníci zjistili 
závady a stanovili jak se bude při opravě 
postupovat. V srpnu by se mělo začít již 
s jejich rekonstrukcí.  
 

 
 
Před 50 lety… 
Z kroniky se moc nedozvíme, možná by nám 
pomohl některý pamětník. Kronika z tohoto 
roku obsahuje pouze 14 řádků, připomínající 
oslavy Února a VŘSR a větu o tom, že se 
pomalu začala opravovat hasičská zbrojnice. 
Před 40 lety …   
Rok 1968. V  tomto roce kronika události 
nijak podrobně nepopisuje. Jen 13 řádků.   
Cituji:“ Pro správné pochopení vstupu vojska 
Varšavské smlouvy  členů strany i občanstva, 
proběhlo vše v klidu. Práce MNV neutrpěla, 
normálně se schůzovalo a život běžel dál. 
Školní rok byl zahájen za situace, kdy v naší 
republice byla vojska Varšavské smlouvy, 
která přišla, aby zabránila kontrarevoluci.“ 
Konec citace. Dál už jen  pár slov o škole. 
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HOKEJISTÉ MALÉ VELENĚ SE 
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 

AMATÉRŮ UMÍSTILI NA   
SEDMÉM MÍSTĚ. 

 
 Minulý týden proběhl v 

Nymburce 4 ročník amatérského 
mistrovství republiky /AMR/  v 
ledním hokeji. Poprvé se ho 
zúčastnil i vítěz Českolipské ligy 
neregistrovaných HC Malá Veleň. 
AMR se nesmí účastnit hráči 
extraligy, první a  druhé ligy, ale 
týmy regionálních a okresních 
přeborů mají účast povolenou. 

HC Malá Veleň byla nalosována do 
skupiny B spolu s Libchava Predátors a 
HC Křečhořské Vosy. Libchava složená z 
hráčů HC Česká Lípa veleňské přehrála 
6:1,  s Křečhoří si M.Veleň poradila 8:1. V 
osmifinále veleňští porazili Torpédo  Praha  
6:1. O postup do finálové čtyřky smolně 
prohráli s HC Strix Chomutov 1:4, tím  
pádem dohrávali turnaj ve skupině o 5-8 
místo. K vítězství na d HC Crocodiles  
Brno nevedla ani jasná převaha po celý 
zápas, v počtu střel velenští dominovali  30 
ku 10, prohrou 0:3 však udělali brněnského 
gólmana nejlepším hráčem utkání. 
  O sedmé místo se po dohodě  
s pražským Vlkanem nehrálo, neboť 
soupeř nenastoupil z odpovídajícím 
počtem hráčů. Podle slov kapitána týmu 
Romana Špírka to byla  cenná zkušenost a 
ačkoliv tým herně proti žádnému soupeři 
nepropadl, herní systém 2x20 minut se 
ukázal jako velice ošidný.  

Další komentáře,  popřípadě 
zodpovězení dotazů na stránkách 
hcmalavelen.estranky.cz.   

Sestava: brankáři: Hlava M., 
Fujera P.,  

obránci Bulín M., Lacina P., 
Martinec  A., Zeman J., Portsch P., 
Ženka R.,  

útočníci: Pova M., Kouřil T., 
Jireš Z.,  Špírek R., Lacina J., Plýhal 
R., Žídek K., Brynda K., Macho M.,                     

realizační  tým: Wlček J., 
Špírek R. ml., Votápek J. 
  
Hráči by chtěli 
poděkovat sponzorům, 
kteří jim účast na AMR 
umožnili : obci Malá 
Veleň, Auto Anex s.r.o., 
Oceán Zdraví, Rosservis, 
restaurace U Madony, 
Lešení- Votápek 
Jaroslav, Pila Rybička, 
Pro-Reklama, ARCH-pro 
 
TABULKA 
1.  Baroni Nymburk 
2.  Total Hradec Králové 
3.  Libchava Predátors 
4.  HC Strix Chomutov 
5.  Crocodiles Brno 
6.  YOB Kobra Praha 
7.  HC Malá Veleň 
8.  Vlkan Vlkančice 
9.  Torpédo Praha 
10. Prezidenti Hronov 
11. Křečhořské Vosy 
12. Bajkeři Benešov u Prahy 
  
    Roman Špírek

 
Občasník Veleňáček můžeme  také zaslat e-mailem, pokud nám zašlete vaši adresu 
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