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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. Ročník X I. ( V. KHS )      20. ledna 2012 

 
Co se ještě našlo v tubusu ve věži kostela 
 

    
 

 Při opravě věže kostela v roce 1995 vložil Páter Jiří Sucharda, tehdejší správce kostela, 
do tubusu stručný text psaný strojem. Dozvíme se, že opravu, která stála 322.824,- Kč,  
provedla firma  pana Hlaváčka z Lovosic, a že oprava skončila v prosinci 1995. Současně 
s textem byly do tubusu vloženy noviny – Katolický týdeník a Zdislava, Lidové noviny a 
Severočeský deník, dvě kovové desetikoruny a několik haléřových mincí. Kopie všech dokladů 
jsou v soukromé kronice obce včetně doslovných překladů. 

V kostele je potřeba ještě dokončit úpravy, drobné opravy, zarámování obrazů a jejich 
instalaci včetně plastik, renovaci nástěnných maleb, zapojení osvětlovacích žárovek k obrazům 
a  provést celkový úklid. 

 

 Poštovní známky – limitované série - kostel Jedlka s datem vysvěcení kostela 
    

   
Máte možnost získat limitované série poštovních pamětních známek, které byly vydány 

k vysvěcení kostela Sv. Anny v Jedlce po kompletní provedené opravě. Na  kuponu vpravo 
uprostřed je uvedené  datum vysvěcení kostela – 22. září 2012. V prodeji je pouze omezené 
množství ve dvou variantách ( na snímku ) .  Aršík je možné zakoupit za 200,- Kč na adrese:  

Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29, tel. 607583271, e-mail: mala-velen@seznam.cz 
 

Radar v Jedlce 
  Jistě jste si všimli, že v polovině prosince byly v Jedlce 
zabudované dva nové radary. Od Děčína je za odbočkou na Malou 
Veleň, od Benešova n.Pl. je u bývalé školy .O jeho umístění se 
diskutovalo již v minulosti na veřejném zasedání. Sledoval jsem 
projíždějící auta a žádné z nich nepřekročilo povolenou rychlost 50 

km / hod. To ale neznamená, že se někteří řidiči 
neprohánějí po zdejší silnici mnohem rychleji. 
 
 Oprava regulace potoka 
  V polovině listopadu začala oprava regulace potoka.  Skupině zedníků 
jde práce opravdu od ruky. Mají k dispozici techniku, která jim materiál (kameny 
a beton ) dopraví až na místo v potoce, kde dochází k jeho zpracování. 
S opravou se začíná v horní části pod posledním stupněm, který zůstal 
neporušený při poslední velké vodě. 
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Jak se mění naše obec – Jedlka 
 

V roce 1850 byla v Jedlce postavena továrna (přádelna ),. Postupně byly kolem ní zbourány některé 
domy. Po válce byla  v  továrně také zlikvidována Francisova turbina na výrobu elektrického proudu. Jelikož 
elektrického proudu tehdy bylo dost, turbinu jednoduše odřízli autogenem. Vedení továrny ke konci minulého 
století nechalo vybudovat  čističku odpadních vod a vrt na pitnou vodu. Ten  používá od roku 1980 i obec Jedlka. 
Na odbočce z hlavní silnice k továrně stávala hospoda u Eliščina údolí, hrávalo se zde divadlo, po roce 1945 tu 
byly i taneční zábavy, školní besídky a jiné  kulturní akce. Časem vše zbouráno, na místě hospody byla 
postavena autobusová zastávka a poutač k továrně. Vše bylo opět  postupně zbouráno. Dnes je zde autobusová 
zastávka bez čekárny. 

Silnice Děčín – Benešov n.Pl. byla vybudována v roce 1843. U silnice směrem na Benešov n.Pl. byla 
vlevo u odpočívadla  násypka pro škváru. Za ní pak kaplička. Vše bylo postupně zbouráno. 

Množství pramenů vody je ve stráni v lese za kostelem. Voda byla využívána pro obecní vodovod 
(zprovozněný v roce 1902). Pískovcové kašny s pitnou vodou byly u fary a u bývalé školy. Nyní je zde vodojem a 
nový vodovodní řád. Pískovcové kašny jsou zde stále. 
  Pro odvádění odpadní vody byla vybudována v Jedlce ještě před válkou kanalizace, která je také 
zakreslená ve staré  německé mapě. V současné době již není v provozu. Pod domy v Jedlce, u řeky, se 
rozkládal močál, původně rybník, vybudovaný v roce 1496, který byl zčásti zavezen při stavbě nových mostů. Po 
válce zde ještě bylo i stavidlo na vypouštění vody. Další rybník, pod nímž jsou zásoby rašeliny, býval pod státní 
silnicí. Po válce zde bylo zahradnictví. Dnes je vše zahrnuto zeminou a na místě rybníka je postaven nový dům. 
Třetí rybník býval za bývalou farou u kostela. Zrušen na začátku minulého století. 
 

   
Soutěsky – pohlednice byla odeslaná v roce 1934. 

Pohlednici vydalo nakladatelství Zaschke Zautig ( Soutěsky ), které sídlilo pod názvem Skizza v domě č.68 
v Malé Veleni ( domek u železnice u elektrárny ). 

 
Snímek vlevo: Je vidět lávku přes Ploučnici, vpravo od ní ještě nestojí dům, který byl postaven později – 

č. 45. Velký objekt vpravo od cesty je stodola, která stávala před bývalou hospodou U Nováků, ta se dříve  
jmenovala U přívozu. 
  Snímek vpravo: Za silnicí velký dům, bývalá hospoda č.19, nazývaná „ Železo“, která byla po roce 1945 
zbouraná a plocha je zasypaná zavážkou z lomu. V pozadí nahoře dům u lomu č. 37.  
 
POKLAD – doslovný překlad z Bansetovy kroniky 
 

U švédského kříže v Malé Veleni ( stával na vrcholu kopce nad Malou Velení a Soutěskou – pozn. JD ) a u 
kříže na cestě do Ovesné ( bývalá cesta za kostelem lesem vzhůru – pozn. JD ), který se však nachází již na výšině 
na obecním gruntě Ovesná, se v minulých letech vícekrát pátralo po zakopaném pokladu. V roce 1839 byla za 
asistence vojska vypátrána a zatčena široce známá ploučnická loupežnická banda a její členové byli odsouzeni 
k dlouholetému žaláři. Její benešovský člen Lühne se po 20tiletém výkonu trestu na Špilberku v Brně vrátil zpět 
domů a vyprávěl tu o obrovském pokladu, který kdysi banda údajně zakopala u křížů na území obce Ovesná a 
Malá Veleň. Dokonce se po něm i přes svůj věk vypravil i s nářadím pátrat, dávajíc tak příklad mnoha ostatním. 
Nalezeno však nebylo nic. Možná někdo bude mít štěstí a poklad v letech budoucích náhodou najde. 
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