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Redakce Veleňáčku a Kulturně – historické sdružení přeje všem žákům dobrý start do nového školního roku. 

 

Oslava svátku Svaté Anny. 
 

V neděli 26. července 2009 se již dopoledne 
objevily v areálu kolem kostela Sv. Anny v Jedlce 
prodejní stánky, v nichž si každý měl možnost koupit   
pouťové zboží ( perníky, bonbony, hračky, ale i ovoce a 
cukrovou vatu ). 
 Pod lesem postavili svůj stan rytíři a zbrojnoši, 
kteří ukázali svoje umění v rytířském turnaji na louce za 
bývalou školou. Kromě toho  si měly děti možnost 
prohlédnout výzbroj a výstroj i zastřílet z luku na terč.  
Zbrojnoši měli s sebou i dělo, ze kterého několikrát 
vystřelili. 
 Od 14 hodin probíhala v kostele mše svatá a po 
hodinové přestávce se zde uskutečnil tradiční pěvecký 
koncert vážné hudby skupiny Bel Canto  .  Organizaci 
koncertu zajistila jako vždy zdejší rodačka prof. Jana 
Scholzeová – Hodulíková. 
 Aby si přišli na své i milovníci jiného žánru než 
vážné hudby, hrála před Madonou country kapela 
Kliďánko.  Pokud si někdo chtěl zajít na dobrý oběd, 
nebo jen  na  občerstvení, měl možnost zavítat do zdejší 
restaurace  U Madony, kde bylo vše připravené. 

 Chtěli bychom tímto poděkovat správě farnosti 
v Srbské Kamenici , která nám umožnila akci v kostele 
uskutečnit, obecnímu úřadu v Malé Veleni , který 
financoval 25% výdajů na celou akci  a všem, kteří se 
podíleli na organizaci celé akce i na úklidu kostela. 
Zvláštní poděkování pak patří  prof. Janě Scholzeové – 
Hodulíkové za přípravu i organizaci koncertu,  hlavně 
také Petru Gebhardtovi z České Kamenice za jeho 
velkou pomoc při přípravě celé akce.  Díky jemu jsme 
také  měli možnost vydat první pamětní minci v historii 
naší obce – k 775. výročí založení kostela v Jedlce. Velký 
dík patří také Štefanu Mihalíkovi, který i přes nepříznivé 
počasí posekal louku potřebnou pro historický šerm a 
zcela zdarma věnoval elektřinu na tuto akci. Počítáme 
s tím, že oslavy svátku Sv. Anny se stanou v naší obci 
tradicí . Proto uvítáme vaše připomínky, návrhy . 
 Pamětní minci je možné stále zakoupit ( kontakt 
v tiráži )  a bude v prodeji i na dalších akcích : 
 
10.10. od 10 hodin – svěcení restaurovaných varhan 

27.12. od 16 hodin – vánoční koncert 

 

         
Prodejní stánky . Vpravo výstroj rytířů, kteří takto nosí na sobě 35 kg brnění. 

 

  
   Rytíři měli postavený svůj stan a vybavení na louce za bývalou  školou.                            Členové skupiny Bel Canto. 
 



 2 

 Kontrolní den – kostel Jedlka 
Zcela ojedinělou akci v naší obci, kterou 

zajišťuje správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý  ve 
spolupráci s naším Kulturně – historickým sdružením, je 
oprava kostela. Něco podobného nepamatují žádní 
pamětníci. 

  7. a 14. srpna se konal v kostele kontrolní den. 
Správce farnosti, památkáři, pracovníci kultury, 
zástupci našeho kulturně historického sdružení  a 
zástupci firmy, která provádí opravu, hodnotili 
současný stav oprav. Domlouvali se také o 
předběžném restaurátorském průzkumu vnitřku kostela 

a o tom, jak práce na opravě budou pokračovat. V současné době se zhotovuje nová fasáda vlevo od hlavní 
věže. Ve věži je zhotoveno nové okénko nad vchodem a okno v 1. poschodí věže. Uvnitř bylo odstraněno 
lešení od varhan a pracuje se na sestavování restaurovaného nástroje. Každá součástka byla  opatřena 
nátěrem, všechny píšťaly, které chyběly, byly opět znova vyrobeny.  Nikdo z nás  již nikdy neuvidí, jak vypadá 

skříň nástroje obestavěná lešením. Možná někdy v budoucnu, až 
se opět varhany budou opravovat. Tímto současně moc děkujeme 
partě lešenářů pod vedením Josefa Vegnera, kteří zcela zdarma 
odstranili lešení od varhan, aby bylo možné dál pokračovat v opravách 
a všem, kteří pomohli odstranit lešení kolem oltáře, které bylo 

postaveno pro výměnu oken.  
Připomínáme, že svěcení varhan litoměřickým biskupem 

Mons. Janem Baxantem  se uskuteční 10. 10.  2009  v 10 hodin .  
V kostele byla doplněna 8. srpna 2009 poslední dvě menší  okna.  
Celkem je hotových pět zcela nových vitrážových oken kolem 
oltáře. Velké okno směrem ke hřbitovu se ještě na několika 
místech opravuje.                             Na snímcích jsou dvě nejnovější okna 

 

 
Oprava hřbitovní zdi 
Obecní úřad rozhodl o opravě hřbitovní zdi, na 

které se nyní pracuje. Je odebrána vrchní část zdiva a 

odstraněna oprýskaná omítka a zvětralé cihly. Jedná se 

o zeď, která je omítnutá. Opravu provádí soukromá 

firma z Huntířova. 

Kamenná zeď před kostelem a po jeho bočních 

stranách , která je krytá pískovcovými bloky, včetně 

vchodu a vjezdu ke kostelu i na hřbitov, je majetkem 

církve. Proto tuto část zdiva obec neopravuje.  

 
Zastávky v Malé Veleni a Soutěskách 

Na snímku vlevo je zastávka ČD 
v Malé Veleni  po „nájezdu“ 
vandalů. To, co  vidíte na 
stěnách, není abstraktní malba, 
ale stopy od bláta. Čípak je to 
práce? Zřejmě to neudělal nikdo 
cizí, když přijel vlakem, ani nikdo 
z našich starších občanů. Na 
snímku vpravo je autobusová 
zastávka v Soutěsce, která zase 
vypadá  jako skladiště odpadků. 

 

Distribuce Veleňáčku : Počínaje tímto číslem, je Veleňáček dodáván do schránek stále zdarma nebo odesílán e-mailem, všem  občanům, kteří si jej objednali - 
osobně, písemně, telefonicky, e-mailem.   Kontakt: Jaroslav DOSTÁL, Malá Veleň 29 , telefon 607 583 271, e-mail:  mala-velen@seznam.cz 
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