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Dokončovací práce na opravě kostela pokračují 
 Hlavní část opravy je hotová. Znovu postavené lešení 
uprostřed kostelní lodi napovídalo, že se připravuje tranfér 
sejmutých a restaurovaných obrazů na strop. Koncem října bude 
sejmuta z obrazů ochranná vrstva a odstraněné lešení.  
   Firma provedla i úklid – vytřela podlahu, omyla lavice a 
další zařízení. Kolem vnitřního obvodu je zabetonovaný 
odvzdušňovací kanál, čeká se na položení asi 1 cm silné vrstvy 
betonu s terasovým složením, které po přebroušení nahradí 
odstraněnou plochu podlahy.  

Jsou již umístěné zrestaurované boční oltáře, zbývá 
nainstalovat postranní světla k obrazům Křížové cesty, pověsit další obrazy, 

umístit sochy a další drobnosti. Kostel má ve vybavení vnitřní „domácí“ telefon, kterým je možné domluvit se od 
oltáře s varhaníkem na. Celkově už kostel působí opraveným dojmem. V objektu je zabudováno také 
zabezpečovací zařízení. Z bývá jedna z posledních velkých  prací – umístit opravený mohutný kříž na kopuli 
kostela a vložit písemný vzkaz pro další generace, které někdy v budoucnu opět schránku otevřou. Až se bude 
kostel někdy v budoucnu opět opravovat, najdou v ní naši potomci kromě textu o životě v obci také  současné 
peníze i pamětní mince našeho sdružení. 
 

         
Zrestaurované obrazy na kazatelně . 

 

Školy 
 V okolních vesnicích byly stavěné školní budovy v podobném stylu jako byla naše škola 
v Jedlce. Na snímku je bývalá škola v Jedlce, škola v Heřmanově, která je téměř naprosto stejná a  
bývalá škola ve Fojtovicích. I když je škola v Heřmanově málotřídní a bývaly obavy o její udržení, 
národní výbor, později obecní úřad, se vždy postaral o to, aby v obci byla škola stále v provozu.  Má 
velice pěkné technické vybavení – třídy s počítačovou technikou, školní družinu i školní jídelnu. 
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Jak se dlouhodobě mění vzhled naší obce – pokračování -  Malá Veleň 
 Mlýn nad č.29 ( Dostál ), využíván byl pro potřeby JZD ( 1949 ), společně s přilehlými objekty. Nakonec byl celý 
objekt zlikvidován, sklepy zasypány. Dnes je zde transformátor. 
 Na místě velkého hospodářského stavení za bývalým mlýnem, odkud jezdily povozy na 1.máj, byl postaven  dům 
č. 87 (  Krédl ). 
 U silnice, naproti dnešnímu transformátoru, stávala dřevěná stavba, ve které byly uloženy žebříky. Silnice se 
protahovala dřevěným pluhem taženým koňmi, který měl nastavitelnou šířku. 
 Stěna pro sušení požárních hadic byla za potokem u cesty k číslu 27 ( Růžička ). 
 Dům č.29 ( Dostál ) býval dříve starým dřevěným stavením, přestavěn  kolem roku 1935. 
 Pod ním stával velký statek č. 30, zbourán. V předválečném období to byl dům bývalého starosty Lokwenze, který 
nechal postavit kapličku u potoka u cesty,kterou se šlo ke hradlu Soutěska. Také je zbourána.  
 Dům č.71 ( Stibor )  byl hospodou s červenou lucernou a tanečním sálem. 
 Kříž na podstavci stával také na cestě do Heřmanova u potoka. Tam bývalo také velké stavení – hospoda. Vše 
zbouráno. 
 Cesta do Heřmanova byla využívána mimo jiné i ve  2. světové válce  k přesunu vojenské techniky. 
 V lese, asi 100 metrů  za č. 22 ( Hubáček ) narazíme na skupinu balvanů mezi nimiž i v létě je cítit chlad. Po roce 
1945 zde v létě býval led, využívaný pro chlazení piva v hospodě u zastávky.. Dnes je prostor zarostlý, velké stromy 
vykácené. Přestože toto místo  není zastíněné, je zde i v létě stále chladno. 
 K Malé Veleni patří i objekty továren NIKOH a Orikon, bývalý Benar 05  ( v roce 1850 – přádelna ). Zbouraný je 
komín továrny, jsou modernizovány česlice s elektrárnou.                  Pokračování v dalším čísle Veleňáčku  
 
Z archivu : 
 

   
 

        
Odstřel ledu v Soutěskách – 1954.    Fotografie zaslala  Zdena Janková z Brna 
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