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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. 

Ročník VIII ( II. KHS ) *  Číslo 5  *  23.  květen 2009 
 

 

 N ávštěva litom ěřického biskupa M ons. Jana B axanta. 
 
V pátek 15. května navštívil farnost v Srbské Kamenici litoměřický biskup Mons. Jan 

Baxant.  Je to poprvé od jeho zvolení do čela litoměřické diecéze. V dopise, který rozeslal 
správce farnosti na obecní úřady, jejichž kostely spadají pod správu v Srbské Kamenici, byli 
ke společnému setkání  zvlášť srdečně zváni starostové a zastupitelé těchto obcí.  

Setkání využila  zna čná část pozvaných starost ů a zastupitel ů. 
Ti pak m ěli možnost pohovo řit s litom ěřickým biskupem osobn ě, sd ělit 
mu, co se jim poda řilo v obci  uskute čnit, i svoje další plány. A 
opravdu  m ěli starostové o čem mluvit. Nejen o tom, že chystají 
r ůzné slavnosti, kulturní akce, ale i o tom, jak hist orické památky 
opravují a cht ějí opravit. N ěkte ří se pochlubili, že mají nový erb 
s praporem, který cht ějí posv ětit, jiní mají v úmyslu postavit nový 
kostel na míst ě zbouraného. Mluvilo se o tom, jak se obce snaží 
pomáhat správci farnosti v obnov ě historických památek, jaká je 
vzájemná spolupráce mezi farností a obcí atd. Z naš eho obecního 
zastupitelstva na toto setkání nikdo nep řijel.                                        

Foto  Z.  Kakarová 

 
Jako zástupci Kulturně – historického sdružení jsme měli možnost s litoměřickým biskupem 

také  posedět a promluvit o našem kostele, který je nejstarším v regionu, a o tom, jak pokračují práce 
na jeho opravě.  Ale hovořili jsme i o životě v obci,  o připravovaných kulturních akcích a o spolupráci 
s obecním úřadem. 

Na prvním snímku zleva  R. Kakara, J. Dostál, biskup litoměřický Mons. Jan Baxant a správce 
farnosti Mgr. Marcel Hrubý. Na druhém snímku  restaurovaná koruna z varhan .   

 
Pro náš kostel se dokon čuje oprava varhan, které budou na 

podzim hotové. Správce farnosti proto pozval litom ěřického 
biskupa, aby nov ě restaurované varhany  vysv ětil. Ten nabídku 
přijal. M ěli jsme také  možnost vid ět opravenou  restaurovanou 
korunu, která byla umíst ěna na vrcholu varhan poprvé v roce 
1856 na po čest císa ře Františka Josefa I., který na zhotovení 
varhan  tehdy p řisp ěl  zna čnou finan ční částkou. Po oprav ě 
varhan bude na čestné místo op ět umíst ěna . 
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 Za čátkem kv ětna provedli restauráto ři v prostoru varhan 
odbornou fixaci stropu, aby do nového nástroje nepa dala omítka. I 
když byl termín této opravy stanoven na poslední ch víli, poda řilo se 
nám díky firm ě „Lešení – Votápek“  zajistit pro tuto opravu lešen í 
včas. Fixace dalších maleb na 
strop ě se provede pozd ěji. 
Děkujeme tímto Jaroslavu Votápkovi 
za jeho sponzorský dar pro naše 
sdružení.  

Ve spolupráci  s  farností 
Srbská Kamenice  a s  Obecním 
úřadem máme v plánu v červenci na 
Sv. Annu p řipravit nejen koncert 
v kostele , ale  v prostoru kolem 
kostela a na soukromých pozemcích 
některé další akce, o kterých se 
dozvíte více v p říštím čísle 
Vele ňáčku.                                                        J. Dostál  

Na snímku návštěva litoměřického biskupa v kostele v Srbské Kamenici .                       Foto Z. Kakarová                                    
   

 Informace  - těžbu dříví  z obecních lesů měl v roce 2008  povolenou  : 
 

Chochel Pavel, Černý Jan, Kavalír Miloslav, Růžička Václav, Rulf Zdeněk, Volejník František, Kroutil 
Stanislav, Hubáček Karel,  Neužilová Magdaléna a Kakara Rostislav. 
 Jak hospodařilo lesní hospodářství + místní správa  v roce 2008: 
Za dřevo        příjmy:       výdaje: 
od organizací – soukromníků a od pil  88 388,- Kč  těžba, zalesnění aj.       129,656,80 Kč 
Od občanů        78 600,- Kč  odbor ledního hospodářství       27 552,-   Kč 
Celkem příjmy                   166 988,- Kč  Celkem výdaje       157 208,80  Kč 
                      Podle informace z obecního ú řadu – M. Hurt 

Autobusy 2009 – odjezdy z Jedlky  
Do Děčína      Do Benešova n.Pl. 
 5,01 x z Rychnova     4,43 x do Benešova n.Pl. 
 5,36 x,so z Benešova n.Pl.    5,05 x do Rychnova 
 6,16 x z Verneřic     5,20 x,so do Benešova n.Pl. 
 6,36 x z Benešova n.Pl.    5,55 x do Benešova n.Pl. 
 7,16  z Rychnova     6,40 x,so do Rychnova 
 7,18 x z Heřmanova     7,15 x do Benešova n.Pl. 
 7,56 x ze Žandova     8,20 x do Heřmanova 
 8,46 x z Benešova n.Pl.   11,05 x,+ do Rychnova 
 9,01 so z Rychnova    12,30 x do Benešova n.Pl. do 30.6., od 1.9. 

 9,26 x z Verneřic    12,30 so do Verneřic 
12,16 x z Benešova n.Pl.   12,55 x do Heřmanova 
12,51 x z Benešova n.Pl.do 30.6., od 1.9. 13,30 x do Benešova n.Pl. 
13,36 x,+ z Rychnova    14,05 x do Verneřic 
14,06 so  z Rychnova    14,25 x do Benešova n.Pl. 
14,21 x z Benešova n.Pl.   15,00 x do Benešova n.Pl. 
14,41 x  z Benešova n.Pl.   15,25 x,so do Verneřic 
15,21 x z Benešova n.Pl.   16,30 x do Benešova n.Pl. 
15,56 x z Verneřic    16,45 + do Verneřic   
17,06 x  z Rychnova    17,45 x,so do Verneřic 
17,51 x z Benešova n.Pl.   19,25 x,+ do Rychnova 
18,11 + z Verneřic    21,50 x do Benešova n.Pl. 
22,10 x z Benešova n.Pl. 
x = jede v pracovní dny,       so= jede v sobotu   podle změn od června 2009 - bez záruky 
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