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Oprava kostela  
 

       
V současné době je hlavní oprava kostela již provedená, ale je potřeba dokončit některé práce navíc, na které se 
musí ještě sehnat peníze.  

 
V pátek 4. listopadu 2011 proběhla 

instalace kříže na kopuli kostela. Vyzvednutí do 
výšky zajistil mohutný autojeřáb. Do tubusu, který 
byl při instalaci vložen do pozlacené koule pod 
křížem, je zpráva o situaci v obci, aktuální noviny, 
publikace od E.Nedera o historii kostela v českém i 
německém jazyce, pamětní mince k 777. výročí 
založení kostela, současné mince a bankovky, 
pohlednice obce i letecké snímky, fotodokumentace 
z opravy kostela  a další drobnosti. 

Ve starém tubusu ve věži kostela, který byl 
při opravě nalezen, se nacházejí historické 
záznamy. Jsou zde uloženy zápisy z roku 1718 
psané německy  ( 4 stránky formátu A4 ),  dále 
zápis o opravě z roku 1924, rovněž německy ( dvě 
stránky A4 ) a jednoduchý zápis psaný strojem ( půl 
stránky A4 )  o opravě z roku 1995 . Kromě toho je 

zde denní tisk z roku 1995 a mince z téhož roku. 
Na snímku je reprodukce první stránky textu z roku 1718. V dalších řádkách si můžete přečíst doslovný 

překlad první stránky.  
Pokud byste měli zájem o celý text, můžete si jej přečíst v soukromé kronice Jaroslava Dostála -  kontakt v tiráži.

   

 

Ve jménu Nejsvětější Trojice – Boha Otce, Boha Syna a Ducha svatého. 

Poté, co dne 12. února roku 1715  poškodila silná bouře zvonici na kostele sv. Anny v Jedlce a 

téměř celou ji odmrštila, bylo nezbytně nutné ji znovu obnovit. Na stavební náklady však chyběly 
chudému Božímu chrámu prostředky. Zmíněnému kostelu tak poskytla k provedení této nákladné 

stavby nejenom tehdejší slavná vládnoucí vysoká hraběcí vrchnost, ale i sám vysoce urozený pan Jan 

František Josef – hrabě Svaté říše římské z Thunu, dědičný pán panství Klöstark, Felixburg, 

(Hazenburg ), Pětipsy, Schauschitz, Zbyslav, Ostrov, Děčín, Bünaburg ( Bynov ), Eula ( Jílové ), 

Benešov, Markvartice a Scharfensteinu ( Ostrý ) a také Matarellu a Moretsche v Tyrolsku, skutečný 

komoří římského císaře v Hyspánii, Maďarsku a českého královského majestátu Karla VI., veškeré 
potřebné materiály jako dřevo, prkna, šindel, cihly atd. 
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Na programu bude soutěž mládeže od 8 let,    
starších od 15 let, seniorů, děvčat a žen. 
Součástí je i Mikulášská nadílka. 
Startovné : 20,- Kč 

Informace na tel.: 737 432 430, 412 587 427,  
email: frantisek.stibor37@volny.cz 

Srdečně zvou pořadatelé a zastupitel Fr.Stibor. 
 

Mikulášská nadílka pro děti  
z obce Malá Veleň bude Mikulášem a čertem předána 
dne 3.12.2011 ve 14 hodin po turnaji stolního tenisu. Kdo 
z dětí nebo rodičů si nebude moci Mikulášský balíček 
převzít může tak učinit na Obecním úřadě do 7.12.2011.  

Zbylé balíčky budou dne 8.12.2011 předány 
školce. 

 

 Jak se dlouhodobě mění vzhled naší obce – Malá Veleň - pokračování 
 V obci bylo mnoho cest a stezek. Jedna vedla ke Kamennému, nebo také k Hadímu vrchu a dál 
směrem na Chlum. Cestou k těmto sopouchům míjíme tzv. Uzliště ( Kohlstadt ), kde se těžilo uhlí. 
 Pod sopouchy je rozsáhlé kamenné čedičové pole – plocha plná kamení, nezarostlá vegetací. 
 Pokračujeme-li dál, dostaneme se pěšinou až na vrchol, kde se před námi rozprostře náhorní rovina. 
V době švédských válek zde byl hřbitov padlých vojáků a také se zde pochovávaly oběti moru z našich obcí. 
Nad strání se až do 80.let tyčil velký dřevěný kříž, vyšší než stromy. Stráň bývala ohraničena zdí, tzv. švédskou 
šancí,  postupně byla zbourána. 
 Zapomenuta byla jména téměř všech okolních kopců, které používalo německé obyvatelstvo. 
 V obci narazíme na vodojemy, ( u potoka, v lese ), což jsou bývalé štoly, kde se dolovalo uhlí. Těžilo 
se kvalitní uhlí – o těžbě je celá spisová složka, která je v případě zájmu k nahlédnutí . Z vodojemu u potoka se 
postavila nová přípojka. Zakrytí potrubí provedl buldozer, který zakryl  také vchod do boční štoly. Nedávno byl 
vybudován nový vodojem u č.14 ( Hejhal ). 
 Nad hradlem Soutěsky byl vybudován velký ovocný sad. Postupně byl zpustošen, stromy nejsou 
ošetřované, celý prostor je zarostlý nálety. 
 Kolem silnice bylo několik sušáren na švestky a ovoce. Postupně byly zrušeny, zbourány. 
 Staré hospodářské stavení s kravínem ( č.10 ) vyhořelo, na jeho místě stojí nový dvoudomek č.  
84/85 ( Krédlovi ) . Číslo 11 ( Švanda ) je  dům ve stráni, vybudovaný ze staré stodoly.  
 Dům č. 8 ( Chochelová ) - původně dřevěné hospodářské stavení, bylo zbouráno a postavena  moderní 
vila, kde bývala moštárna.  V roce 1949 byl  její provoz zlikvidován. 
 Za hranicí obce směrem k Velké Veleni stával vlevo od silnice hřbitov. Postupně byl zrušen, náhrobky 
odvezeny, obvodové zdi i márnice zbourány. 
 Po roce 1945 jsou postupně vylepšeny elektrické rozvody v obci a zaveden místní rozhlas. Nikdy 
však nepokryl kvalitně celé území obce,  byl málo využíván. Nakonec došlo k jeho zrušení. 

Před válkou, v době krize, byla vybudována Böhmova stezka ( 1934 ), která vedla údolím potoka do 
Velké Veleně. Po roce 1945 nebyla udržována, ani nebyla využívána, proto 
postupně zanikla. 

V roce 1981 byl vybudován televizní převaděč.  
 Po roce 1945 jsou kolem náhonu k továrně v Jedlce  pouze louky, 

později zde vyrůstá chatová oblast Eliščino údolí. 
  Dnes celý areál obce zarůstá stromy, keři a různými nálety, protože 
ty se téměř nelikvidují. Proto také není možné udělat fotografie vesnice, jako 
tomu bylo dříve.      

Eliščino údolí v roce 1970 ���� 
              Pokračování v dalším čísle Veleňáčku 
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