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2. Anenská pou ť 

Kulturně – historické sdružení, Římskokatolická farnost  Jedlka a Obec Malá Veleň 
připravily na sobotu 24. července 2010 již druhou Anenskou pouť. I když červenec byl velmi 
teplý, na sobotu se hodně ochladilo a až do odpoledne mírně pršelo. Kromě stánků zde letos 
přibylo několik občerstvení, nechybělo vystoupení Řádu Černých rytířů a k poslechu hrála 
country skupina Kliďánko. Odhadem se přišlo na naši pouť podívat přes 250 občanů. V prodeji 
byla ( a stále ještě je ) pamětní mince k 776. výročí založení kostela – v provedení starostříbro. 

Od 16 hodin se v kostele konal 2. varhanní koncert, kde se sešlo asi 75 posluchačů. Ti 
měli možnost poslouchat virtuózní hru na varhany MgrA. Adolfa Melichara, šéfdirigenta Státní 
opery Praha a zpívat sólistku Státní opery Praha Ladu Hadačovou ( soprán ). Jako host 
vystoupil také tenorista Státní opery Praha Robert Bílý. 

 

     
 
Kostel Jedlka – archeologický  historický průzkum 
 V letošním roce si připomínáme 820. výročí prvního písemného záznamu existence obce Jedlka. 
Většina z vás asi neví, že si také připomínáme 250. výročí postavení podzemní hrobky ( krypty ) 
v kostele. Nechal ji vybudovat tehdejší farář Anton Vogel v roce 1760. On je zde také pochován.  
Z písemných pramenů víme, že zde jsou uloženy i ostatky hraběnky Kabeli z roku 1679.  
 Císař Josef II., který vládl do roku 1790 však pohřbívání v kostele zakázal. Od této doby kryptu 
nikdo neotevřel, to znamená, že je zavřená víc jak 220 let.  I když na desce, která zakrývá vchod do 
podzemí, je vidět, že se o její otevření  někdo bezúspěšně neodborně pokoušel. 
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 Kulturně – historické sdružení zajistilo odbornou firmu ( ZIP – Západočeský institut pro ochranu 
památek v Plzni ), která prozkoumala historické písemnosti v archivech a ve středu 28. července 2010 
provedla nejen povrchový průzkum, zaměření, ale také  archeologicky – historický průzkum podzemí 
kostela. Součástí průzkumu bylo i nahlédnutí kamerou do podzemí kostela v Jedlce. Potvrdily se 
informace z  písemných pramenů. V podzemí jsou uloženy tři rakve. Dvě zachovalé, z hnědého dřeva, 
třetí polorozpadlá. Na fotografii je schodiště do krypty, kterou zakrývá betonová deska. 
 Zpráva o průzkumu včetně obrazové dokumentace  bude uložena v soukromé kronice. Po 
dohodě je možné kdykoliv tyto materiály prohlédnout.              Jaroslav Dostál, kontakt v tiráži 

 

Povode ň – srpen 2010  
Sobota 7. srpna. Již od předchozího večera začíná opravdu hodně pršet.  Rozvodnila se 

řeka Kamenice , říčka Bystrá od Markvartic do Benešova n.Pl., Heřmanovský potok, který si po 
kolejích našel cestu až na Benešovské nádraží. Množství vody zvedlo i hladinu Ploučnice. Ta 
se rozlila v Malé Veleni na louku ( bývalé hřiště ), v Soutěskách zaplavila pilu ( Rybička) , 
zaplavila cestu kolem řeky, kde bylo až půl metru vody. Domky u cesty pod lomem měly 
zatopené dvorky a sklepy, hladina vody dosahovala až na úroveň  cesty. 

 

    
 
Velké množství vody protékalo i veleňským potokem. Ten odnášel kamení a zeminu už 

od Velké Veleně. Zde strhl část silnice, která musela být dočasně uzavřená.  Poničená byla 
regulace potoka v jeho dolní části. Kameny a materiál  unášený velkou vodou, ucpaly prostor 
pod železniční tratí. Voda se vylila přes kolejiště, které zanesla naplavenými kameny a štěrkem. 
Na odklizení nánosů pracovali dělníci s pomocí železničního bagru. Do čtvrtka se jim podařilo 
zanesenou trať i potok vyčistit od nánosů bahna a kamení, takže v pátek 13. srpna již mohly 
vlaky opět projíždět. 

Voda při povodni sahala několik cm pod úroveň železniční zastávky. Zaplavená byla také 
cesta k elektrárně. 
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