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

                       

Jak se změnil po opravě  interiér kostela 
 

    
 

Kostel je v současné době stále ještě uzavřený, protože probíhají dokončovací 
práce. Pomineme-li skutečnost, že mezi lavicemi je složené trubkové lešení a za 
lavicemi stále stojí nefunkční staré varhany, je interiér zhruba uklizený. Varhany se 
příležitostně odvezou do kostela ve Verneřicích a lešení si odveze stavební firma. 
 Po provedené restaurátorské opravě vynikají dva postranní oltáře společně 
s kazatelnou. Na stropě jsou opět umístěny restaurované původní obrazy. Podlaha, 
ve které byl po celém obvodu vykopán odvzdušňovací kanál, je již opravená. Po 
stěnách jsou instalované lampičky  pro  14 obrazů Křížové cesty. 
 Některé detaily v kostele čekají ještě na odbornou opravu restaurátorů. Jsou 
to především kamenné pískovcové portály kolem vstupních dveří a obraz na stěně 
nad obloukem, který bude mít po opravě i původní namalované drapérie po stranách.  

Slavnostní vysvěcení a otevření kostela Sv. Anny v Jedlce 
biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem bude v sobotu 22. září 2012 

 
Z činnosti kulturní komise 

Na schůzce kulturní komise byli  přítomní členové  ( Fr.Stibor, D.Schejbal, J. Schejbalová, A. Vodrážková a B.  
Stiborová ) informováni o programu a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.12. 2011 

 Kulturní komise připravuje na 9. 3. 2012 od 15,30 hodin oslavu u příležitosti MDŽ na sále KD v Jedlce . K hudbě a 
poslechu bude hrát hudební skupina MW - Combo , nebude chybět kolo štěstí, občerstvení a kytičky. Další schůzka kulturní 
komise proto bude ve středu 7. 3. 2012 od 16 hodin na sále KD v Jedlce , aby její členové připravili sál na oslavu MDŽ. 
S ředitelkou mateřské školy také projednají možnost vystoupení dětí na této oslavě. 
  V rámci zvýšení kulturního vyžití občanů, které je hlavní náplní kulturní komise , byl zastupitelstvem obce schválen 
návrh kulturní komise na finanční příspěvek občanům při návštěvě divadla v Děčíně. V usnesení zastupitelstva ze dne 
21.12.2011 je schválen příspěvek na vstupné do divadla 100,- Kč v počtu 2 ks na rok a osobu. Je rovněž domluveno 
s propagačním oddělením divadla, že budou pravidelně zasílat propagační letáky divadla s měsíčním programem. Ty si 
můžete prohlédnout a vybrat představení na místních vývěskách v obci. 
  V rámci sportovního vyžití jsme obnovili pravidelná nedělní sportovní odpoledne pro mládež v zimním období na 
sále KD v Jedlce od 16 do 18 hodin. Na programu je stolní tenis a pokud bude zájem, tak v druhé hodině může být  
badminton, nebo jiná podobná sportovní disciplína. Dozor i trenérská pomoc je zajištěna. Je jen nutné zvýšit zájem mládeže. 
  Obdrželi jsme pozvánku od komise mládeže z Ústí nad Labem na účast  v X. ročníku stolně - pinčesového turnaje 
v Ústí nad Labem dne 17. 3. 2012. Startovné je 100,- Kč. Součástí turnaje je beseda s Ústeckými politiky a společenský 
večer. Zájemci se mohou přihlásit u Fr. Stibora nebo J. Schejbalové 
  V různém byla provedena upoutávka na měsíčník Veleňáček i na náplň práce a činnost Kulturně - historického 
sdružení. 
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Sčítání lidu, domů a bytů v březnu 2011 - předběžné výsledky ČSÚ 
Český statistický  úřad zveřejnil v lednu 2012 předběžné výsledky SLDB 2011. Zde je několik 

čísel z naší obce. V závorce je údaj z předešlého sčítání v březnu 2001. 
Počet obyvatel     441 ( 418 )   

z toho muži     220 ( 204 ) 
  z toho ženy     221 ( 214 ) 

Obyvatelé podle věku  od 0 do 14 let    71 (   62 ) 
   od 15 do 64 let  315 ( 304 ) 
        65 let a více    55 (   52 ) 
Počet obyvatel nad 15 let   370 (356 ) 
   Z toho se základním vzděláním     74 ( 117 ) 
   Učební obor bez maturity   154  ( 157 ) 
   Učební obory a SŠ s maturitou   102 (   73 ) 
   Vysokoškolské vzdělání     15 (     8 ) 
   Bez vzdělání        3 (     1 ) 
Počet domů     142 ( 129 ) 
   Z toho domy neobydlené    24       (   17 )   
 

Jaké bývalo počasí – ze staré kroniky 
 Ve starých kronikách jsou velmi zajímavé zápisy. Z nich se například dozvídáme, že v roce 1420 bylo 
tak teplo, že v březnu kvetly stromy a v Polabí v dubnu kvetlo víno. V květnu byly třešně již zralé. V roce 1524 
kvetly o vánocích fialky. V roce 1727 v lednu nebyla již vytápěna jediná místnost. V roce 1825 byla také zvláště 
teplá zima. 
  Existovaly však také velmi kruté zimy. Silná a krutá zima byla v letech: 1801, 1802, 1844, 1870 -71 a 
1929. V roce 1870 byly viditelné mnohé severní záře, a to dne 14., 20., 24. a 25. října. Začátek v 18.00 hodin a 
trvala do 23.00 hodin. Dne 27.10. 1870 byl konec severní záře s velkou noční bouřkou.  

Rok 1929 zůstal ve vzpomínkách svou mimořádně tuhou zimou.  Teploměr ukazoval v únoru nejvíce -
36° st.C. Dlouhotrvající zimy přinesly s sebou i další následky. V březnu a začátkem dubna byla země ještě do 
hloubky 1,5 m promrzlá a kořeny stromů nemohly přijímat v tomto čase ze země žádnou výživu. Stalo se, že 
téměř všechny třešně, hrušně, mnohé meruňky a ořeší uschly. Celé překrásné aleje stromů byly zničeny a po 
desetiletí trvalo, než všechny škody byly nahrazeny.  

Kromě rozmarů počasí lidé z celého povodí Ploučnice museli čelit i jiným pohromám. Od roku 1634 do 
roku 1650 řádil mor. Vymíraly celé rodiny.  

( V naší obci se oběti moru pochovávaly daleko od obce, na kopci nad M. Velení a 
Soutěskou, kde ještě před třiceti lety stával velký dřevěný kříž. Na tomto místě se pochovávali i 
vojáci, kteří u nás zemřeli ve Švédských válkách. Dnes je zde louka, na kterou se dostanete, když 
zdoláte západní kopec nad Malou Velení – pozn. JD).  
 
HC Malá Veleň si upevnila první místo 

V neděli 12. 2. 2012 byla na pořadu dohrávka 6. kola finálové skupiny mezi Malou Velení a 
Katusicemi. Veleňští hokejisté se po bojovném kolektivním výkonu, podpořeném skvělým výkonem 
brankáře Filipa Gundzy, radovali z výhry. Zvláště při častých oslabeních přiváděl Katusické hokejisty 
ve vyložených šancích k zoufalství. Veleň otáčela skóre z 1:2 na 4:2, soupeř ještě stačil snížit 4 minuty 
před koncem, ale při hře bez brankáře pečetil vítězství do prázdné branky Jan Lacina. 

HC Katusice - HC Malá Veleň 3:5 (1:1,1:2,1:2) Branky: Kouřil, Lacina Petr, Michálek David, Ženka 
Radoslav, Lacina Jan 

Sestava: Gundza-Bulín, Brynda, Ženka Radomír, Šarman-Michálek, Kouřil, Pova, Lacina Jan, Lacina 
Petr, Ženka Radoslav, Špírek, Kalaš, Fryc. 
 
Tabulka skupiny o 1. – 5. místo 
1. HC Malá Veleň-------------6-------5--0--0--1----31:21-----15 
2. Kovo Ml. Boleslav---------6-------4--0--0--2----35:31-----12 
3. Barakudy Č. Lípa----------6-------3--0--0--3----30:22------9 
4. HC Katusice-----------------6-------3--0--0--3----33:28------9 
5. HC Biolit Děčín-------------6-------0--0--0--6----21:48------0 
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