
 1 

 

             1 
        Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. *  Ročník IX ( III. KHS )  *  20. ledna 2010 

 
Jak je stará naše obec ? 

820. výročí máme doložené písemně. 
    

Těžko říci, kdy naše obec vznikla. 
Žádné písemné údaje k velmi daleké historii  
nemáme. Určitě vznikala postupně, před 
několika tisíci lety, kdy se kolem Ploučnice 
usazovaly různé kmeny a skupiny lidí. 
      Údolí Ploučnice pod Jedlkou bylo 
poprvé  osídleno asi před 5000  lety v  době 
neolitu. Z této  doby byly učiněny i některé 
nálezy. Popisy vykopávek jsou zaznamenány. V 
roce 500 před n.l. obývají území Keltové. 

Dalším kmenem , který se zde usadil, 
byli  kolem roku 10 – 15 před naším 
letopočtem Markomané. Na  jejich osídlení  by  
mohly  ukazovat historické nálezy objevené při 
stavbě železnice. 

Pod  Jedlkou  mezi  Ploučnicí  a  
střechovou  strání se nachází  asi 200  metrů  
dlouhá  a 10-20  metrů  široká louka. Východní 
část byla později proměněna v pole.    V 
každém případě  to je chráněné místo, dobré  
obydlí pro obyvatele. To můžeme považovat za 
nejstarší obydlenou část naší vesnice asi před 
2.000 lety.. 

Místo mělo několik různých názvů, po 
příchodu Slovanů se  objevuje název obce  
Jedlka.   

Z archivních materiálů víme, že obec 
Jedlka patřila Hermannu von Markvartitz od 
roku 1190, takže letos si můžeme připomenout 
820. výročí její doložené existence. Kolem roku 
1220 už Jedlka spadá pod panství Ostrý.  

V roce 1234 byl postavený v obci 
kostel. Příští rok si připomeneme 777. výročí 
jeho založení. 
      Typickou  zemědělskou  osadou  asi  
Jedlka nebyla, protože  rozvoj zemědělství  
začal asi  před 170  lety. Předtím  byly okolní  
louky hojně  porostlé jalovcem a křovinami.  
Bylo zde  mnoho balvanů.  Vlastní pole byla  
            * * * * * 

obehnána  kamennými zdmi,  které nalezneme  
ještě dnes, převážně v místních lesích. 
 Obec Malá Veleň vznikala později, 
nejmladší osadou jsou Soutěsky. 
      O historii obce se dozvídáme 
z německých kronik. Kronikář Banset popisuje 
historii obce, věnuje se postupně zemědělství, 
průmyslu, dopravě atd. V kronice od Emila 
Nedera najdeme například popis všech domů, 
kdy byly postaveny, kdo v nich bydlel, jak se 
majitelé měnili, komu byly předávány, prodány 
– a to až do roku 1900. Dnes je situace jiná. 
Obecní úřad zakázal zveřejňovat v kronice, kdo 
v naší obci v jednotlivých domech bydlí, komu 
domy patří. 
 Z kronik se můžeme například 
dozvědět i různé zajímavosti -  kde stál v obci 
pivovar, kde byly hospody ( a nebylo jich 
málo), kde se těžilo uhlí, jak se stavěla 
železnice, jak vypadal starý mlýn na Ploučnici, 
kde byly sušárny švestek. Přibližně kolem roku 
1890 se objevují první litografie naší obce, 
později fotografie. Díky Nederovi víme také o 
historii kostela. Také máme v  archivu kopii 
zatím nejstarší známé kresby obce – mostu přes 
Ploučnici od pátera Joachima Preisse z roku 
1820.      J. Dostál 
 

      
 
Nejstarší známá kresba  - most přes Ploučnici 

od Joachima Preisse z roku 1820 
 

Tříkrálová sbírka 
Už v sobotu, 2. ledna 2010, přišli do naší obce Tři 

králové, aby navštívili každý dům, zazpívali koledu, napsali na 
hlavní vchod svoje iniciály, že zde byli ( K + M + B 2010 ) a 
každému předali kalendářík na rok 2010, který vydala farnost 
Jedlka . Mnozí občané  pak do připravené kasičky předali 
drobný obnos.  Vybraná  částka byla předána nejbližší charitě – 
v České Kamenici.  
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Vánoční hra 
V neděli 27. prosince 2009 se v našem 

kostele konala vánoční hra. Účinkovalo v ní přes 30 
herců ( z toho někteří byli i z naší obce). Ve 
vánoční hře předvedli narození Ježíška, kterému 
přišli popřát také tři králové . Všichni zazpívali 
mnoho známých i méně známých koled. Do kostela 
se na tuto hru přišlo podívat odhadem 90  diváků. 

Kulturně – historické sdružení tímto moc  
děkuje všem účinkujícím, zejména pak naší 
rodačce prof. Janě Scholzeové – Hodulíkové, která 
pořad připravila. Také děkujeme personálu 
restaurace U Madony za to, že se účinkující 
v prostorách restaurace mohli  převléknout do kostýmů a upravit před vystoupením.  

 
Novoborští Buldoci nestačili na Malou Veleň  

K poslednímu utkání základní části soutěže na sebe narazili lídr 

soutěže Buldoci  Nový Bor a druhá v pořadí HC Malá Veleň, která ztrácela 

pouze jeden bod. 

Výbornou úroveň celého utkání podtrhl i fakt, že v sestavě Buldoků 

nastupují i  bývalí hráči děčínského áčka Martin Postl a Olda Kratochvíl. 

Zápas vyl velice  vyrovnaný, šance se střídaly na obou stranách.  Malá 

Veleň nakonec v dramatické  koncovce zápasu pečetila při pawerplay Buldoků 

v poslední minutě do prázdné  branky.  

HC Malá Veleň vyhrála základní část, Buldoci musí ještě čekat na 

výsledek zápasu HC BC Česká Lípa-Kovo Mladá Boleslav, kde se českolipští 

mohou  při výhře dostat na druhé místo. 

HC Malá Veleň - Buldoci Nový Bor   7:5 /2:1, 1:2, 4:2/        R. Špírek 

 
Jak si vedou nejmladší adepti 

a nebo příští přeborníci Veleňského stolního tenisu? 
Začátky jsou vždycky těžké. Proti nám hrají buď bývalé hvězdy 

Děčínského okresu, nebo vynikající, vybraná talentovaná mládež. Nikdo 

nemohl očekávat, že budeme soupeře porážet. Je nutné získat zkušenost a 

ostřílenost,i kus sebeovládání a nepřipouštět si, že se silnějším soupeřem 

předem prohraji. Je za námi první kolo okresní soutěže a kluci mají chuť se 

o lepší výsledky poprat. 

Co mne ale mrzí,že na nedělní sportovní odpoledne od 16 do 18 hodin, 

kde trénujeme stolní tenis, chodí jen hráči Veleňského céčka. 

Je potřeba doplnit adepty stolního tenisu o další mládež. Těm dnešním 

Pavlům, Jendům, Lukášům a Vaškům musí někdo šlapat na paty, aby jejich 

výkon stoupal.               Fr.Stibor 

 

Kulturně Kulturně Kulturně Kulturně –––– historické sdružení vydalo v historické sdružení vydalo v historické sdružení vydalo v historické sdružení vydalo v    roce 2010 roce 2010 roce 2010 roce 2010 kkkk        776. výročí založení kostela v776. výročí založení kostela v776. výročí založení kostela v776. výročí založení kostela v    Jedlce Jedlce Jedlce Jedlce 
pamětní minci ( starostříbro )pamětní minci ( starostříbro )pamětní minci ( starostříbro )pamětní minci ( starostříbro )            ––––         je možné zakoupit za 35, je možné zakoupit za 35, je možné zakoupit za 35, je možné zakoupit za 35,---- Kč  Kč  Kč  Kč                                 ––––                                        kontakt vkontakt vkontakt vkontakt v    tirážitirážitirážitiráži....    

    
Hledám staré fotografie, dokumentyHledám staré fotografie, dokumentyHledám staré fotografie, dokumentyHledám staré fotografie, dokumenty, kresby apod., kresby apod., kresby apod., kresby apod.    

V letošním roce uplyne 820 let od nejstaršího písemného záznamu o existenci obce Jedlka. K tomuto výročí připravuji 
v jarních měsících  výstavu historických fotografií, pohlednic,  výstavu historických fotografií, pohlednic,  výstavu historických fotografií, pohlednic,  výstavu historických fotografií, pohlednic,  kreseb  a dokumentů kreseb  a dokumentů kreseb  a dokumentů kreseb  a dokumentů  Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky včetně Eliščina 
údolí a objektů u továrny NIKOH. 

Možná v některém vašem rodinném albu je fotografie části obce, objektu, domu,  který již neexistuje nebo úplně změnil svůj 
vzhled.  Budu rád, když je nabídnete ke zkopírování.  Obratem vrátím.                      Jaroslav Dostál, tel.: 607 583 271   
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