
 1 

 
 

             5 
        Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. *  Ročník IX ( III. KHS )  *  20. května   2010 
 
Víte, jak se jmenovaly okolní kopce?  

 
 

Beseda o historii - poznámky k obci Jedlka  
Založení Jedlky  neznáme. Prvním známým majitelem byl od roku  1190 Hermann     
  von Markvartitz. Letos od té doby  uplynulo  820 let.  
Škola  byla zrušená  v roce 1978, později v tomto objektu byla v provozu mateřská  

škola n.p. Benar, dnes jsou zde bytovky.  Školy podobného typu  byly i 
v okolních obcích. 

Restaurace U Madony -  dříve zde stávalo dřevěné  stavení ( 1910 ), po r. 1945 byl   
 v současné  budově kulturní  dům a  klubovna SSM.  
Druhá hospoda  s divadelním jevištěm stála  u továrny  

v místech, kde je nyní autobusová zastávka na 
Benešov n.Pl.  

Hostinec byl i v č. 1 ( Volejníkovi ). 
Kulturní d ům ( od roku 1976 ) je vybudován ze staré stodoly   
  za č. 3. Toto stavení je zbourané  ( na snímku ). 
Skládka popílku ukon čena 1981. Pamatujete, jak jej vítr 

rozfoukával nad Jedlku?  Nikdo neví, co se do popílku 
 zavezlo. Částečně překryl i  úložiště jedů pod ním. 
Kapli čka u Benešova n.Pl. je zbouraná. Stávala v místech, kde byla také výsypka  

pro škváru. Pod ní najížděla auta.  Dnes je zde odstavná plocha pro vozidla. 
Kříž je směr na  Benešov n.Pl., opravený  v roce 2009. 
Kříž  stával i u silnice v Jedlce u č. 35 . Zůstal jen podstavec. 
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Továrna  byla postavená1850, po roce 1945 
     - Assmanka, Velo stadion,TDV atd. 
 Zastávka  a poutač TDV byly odstraněny, autobusy  

zde staví. 
Lom  na čedičové kostky v Jedlce nebyl obnoven.     
           Býval nad  objektem CO na kraji v lese. Mnoho       
           kostek bylo po válce odvezeno, prostor zarůstá. 
 Místní rozhlas , dnes je již dávno zrušený. 
Vodovod byl vybudován v roce 1903, dříve stávala 
pouze kašna u fary a u školy. Kašny jsou stále. 

Elekt řina byla zavedena v roce 1913. 
Bývalý obchod –  p řed válkou zde byl prodej masa, po roce 1945 Jednota, pak   

v soukromí a nakonec byl zrušen, protože  nemohl konkurovat velkým  
supermarketům.  

Prodej masa býval po r. 1945 i  na křižovatce v č. 15. 
Veleňáček – mnoho let vycházel v Jedlce ve vývěsní skříni Osvětové besedy  1x 
měsíčně. Ručně psaný. Často  obsadil 1. místo v okresní soutěži. 
  

Kulturn ě – historické sdružení  – pracujeme  již 3 roky
*KHS má 17 členů.  
*Spolupracujeme se správcem farnosti při 
opravách v kostele.  
*Úklid před zahájením provozu   v kostele, 
úklid  před akcemi, květinová výzdoba. 
*Pomoc při opravě varhan, při fixaci stropu . 
*Návrh, výpočty a oprava slunečních hodin. 
*Oprava pilířů vchodu a kostelní zdi. 
*Oprava křížku u silnice k Benešovu n.Pl. 
*Návrh, instalace a odhalení pamětní desky E.         
Nederovi. 
*3 x beseda o historii obce. 
*Stálá výstava historických fotografií na ObÚ. 
*Pravidelné koncerty na Sv. Annu. 
*Pravidelné vánoční koncerty. 
*1.varhanní koncert. 
*Společenský ples s ukázkami z operet. 
*Překlad publikace : E. Neder : Historie kostela 
1234 – 1903 ( česky a německy). 

*Překlad publikace : E. Neder : Historie hradu 
Ostrý ( Sarfenštejn ). 
*Překlad listu E. Nedera : 700 let kostela 
v Jedlce 1234 – 1934. 
*Vydání pohlednic obce včetně Eliščina údolí a 
objektu u NIKOH. 
*Vydání pamětní mince k 775. a 776. výročí 
založení kostela. 
*Zakoupení laviček a stolků pro posezení. 
*Uspořádání 1. Anenské pouti ( stánky, rytíři, 
country, koncert ). 
*Pravidelné vydávání Veleňáčku – měsíčník. 
*Aktualizace našich www stránek. 
*Zajištění občerstvení pro brigádníky a pro 
setkání s biskupem při svěcení varhan. 
*Pravidelné schůze sdružení 2x ročně. 
*Zajištění propagace na akce a jejich 
hodnocení v médiích. 
*Zajištění foto a video dokumentace pro 
soukromou  kroniku a archiv. 

Pololetní schůze kulturně – historického sdružení se bude konat v pátek 11. června 
2010 od 17 hodin v restauraci U Madony v Jedlce. Pokud by měl kdokoliv zájem 
s námi pracovat, být členem našeho sdružení, rádi jej zde přivítáme.. 
 
U Madony  

V sobotu 22.5. a v ned ěli 23.5. 2010 Vám p řipravíme pe čené kachní 
stehno s uzenou krkovi čkou, domácí  bramborový knedlík, houskový knedlík, 
zelí červené i bílé a jako zákusek domácí buchtu. 

K dispozici také jídelní lístek s pestrým výb ěrem minutek. Ve čer od 
20.00 hod. po řádáme u p říležitosti setkání bývalých student ů st řední 
hotelové školy v Pod ěbradech 4BHŠ/1984-1988/ diskotéku ve stylu 80-90 le t. 
           R. Špírek 
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