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

 

Anenská pouť -  sobota 28. července od 11 hodin 
Za  příznivého  počasí se bude letošní pouť  konat v prostoru od Madony k lesu a na louce 
za bývalou školou. ( Náhradní prostor při dešti je připravený  před kulturním domem. ) 
 

Program:  
11 – 16 hod.  prodejní stánky od Madony kolem cesty k lesu 
11 – 16 hod  občerstvení :  a/ U Madony výčep 
     b/ na křižovatce za kostelem ( párek v rohlíku, ledová tříšť … ) 
12 – 15 hod.  hudba Compromix za restaurací U Madony 
11 – 16 hod.  stolek s knihami - výběr za dobrovolný příspěvek 
12 – 16 hod.      skákací hrad, zdarma pro děti na louce za bývalou školou  
11 – 16 hod.      prohlídka kostela   
                          - koláčky jako uvítací pozornost pro návštěvníky  za dobrovolný  příspěvek  
12 – 13 hod.     soutěž o nejlepší dobrůtku  

            - potom hodnocení porotou v restauraci U Madony 
15 hod.             vyhodnocení soutěže  
  1. cena: poukaz na oběd nebo na večeři pro 2 osoby v restauraci U Madony  
  2. cena : láhev dobrého alkoholu 

3. cena : láhev dobrého vína 
 
Oslava Anenského svátku v minulosti. 
 Z obecní kroniky psané O. Bansetem se dozvídáme, že první oslava svátku Anny se konala 
v roce 1925. Dne 26. července, na svátek Anny, se vždy konala bohoslužba a následující neděli 
probíhal Annafest ( = Anenská slavnost ). 
 Hlavní program probíhal  v Jedlce. Kronikář píše, že například v roce 1937 na slavnost přišlo 
ohromné množství církevních návštěvníků, místních obyvatel i turistů, mnoho zájemců o taneční 
zábavy. Bylo zde umístěno 41 prodejních stánků, houpačky, střílely se rakety a hostince byly plné 
spokojených návštěvníků. 
 V té době byly v Jedlce 4 hostince, a to  v č. 1 ( na křižovatce, nedávno zde před tímto domem 
spadla stará lípa ), č. 10 ( zbourané – vlevo od bývalé školy ), č.13  ( bývalý Lidový dům, dnes 
restaurace U Madony ) a č.17 ( zbourané – bývalý velký sál nad továrnou ). 
 V Malé Veleni byly dvě hospůdky a to v č. 71 ( bývalá restaurace nad transformátorem ) a č. 33 
( zbouráno – restaurant, parní a vanové lázně,  u vlakové  zastávky ). 
 V Soutěskách bývaly tři hospůdky, v č. 18 ( zbouráno - na křižovatce, odbočka k mostu, bývalá  
hospoda „ U Nováků“ ), č. 19 ( zbouraná – hospoda pod lomem, nazývaná „Železo“ ) a č. 35 ( poslední 
dům na cestě , která odbočuje pod lomem  směrem k Ploučnici ). 

 

Reakce na článek z minulého čísla 
Dne 20.června 2012 vyšlo 6. číslo Veleňáčku. Je zde otištěn článek a fotografie paní 

Zity Kakarové. Bohužel s tímto textem nemohu souhlasit. Lidé z okolních domů totiž jen 
přihlíželi a měli spoustu připomínek. Jen jediný pan Kakara byl pohotový soused, a přestože 
se právě vrátil, tak jak byl ve svátečním, popadl pilu a šel pomoci. 
Přidal se i pan Rulf. Našlo se pár obětavců z přijíždějících aut, 
kteří také ihned pomohli. Nakonec i dobrovolní hasiči z Benešova 
n. Pl. udělali kus práce a pomohli vše odstranit. Proto bych chtěla 
všem touto cestou poděkovat.     

        Ludmila Duchoslavová, Malá Veleň - Jedlka 1 
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Dokončuje se oprava kostela 
 V polovině června byly odvezeny varhany, které stály za lavicemi a vše, co zde bylo 
uloženo. Postupně se opravují lavice a dřevěný inventář kostela. Byla přebroušená podlaha 
a odborníci se připravují  na opravu  pískovcových portálů  kolem dveří. 
 Současná podlaha ( teraso ) pochází z roku 1935. V německé obecní kronice, kterou 
psal místní učitel Ottokar Banset, je na straně 204 toto sdělení: 
 Ve dnech od 19.9. do 20.10. 1935 byla konečně na žádost naší  farnosti  zhotovena 

nová terasová podlaha v kostele.  Bylo třeba překonat velké materiální potíže a schválit 

umělecké zpracování. Firma „Bertolini“ z České Lípy zde představila své nové zařízení a 

cenu za opravu stanovila v částce 12.020,- Kč.  

 

Kostel - co se  ztratilo, co bylo zničeno, co bylo uloženo, převedeno … 
  Zvony: Po roce 1945 je psáno v některých publikacích, že ve věži jsou tři zvony. Bohužel je 
tam pouze jeden, ale jsou znát místa, kde zbývající dva zvony byly uchyceny. Zřejmě byly zabaveny ve 
druhé světové válce pro válečné účely. Jejich fotografie nejsou.. U ostatního inventáře jsou fotografie 
uložené. 

Křížová cesta: Ještě v roce 1980 část obrazů Křížové cesty visela na stěnách. Několik obrazů 
bylo již tak zničených, že ležely na hromadě na podlaze. V současné době jsou všechny tyto obrazy 
uloženy a čekají na případné zrestaurování. V kostele budou umístěny jiné obrazy Křížové  cesty. 

Boční oltář ( severní strana ): Ještě v roce 1980 se na severní stěně, naproti vchodu z věže, 
nacházel boční oltář. Ztratil se. Na stěně zůstal jen nápis a nefungující elektrické lampičky. Při opravě 
kostela bylo vše odstraněno – nápis, který již byl poničený, zůstal pod konečným nátěrem. Na tomto 
místě je dnes  umístěn oltář jiný. 

Hlavní oltář: Původní oltář, který zde byl před válkou, zmizel. Byl nahrazen oltářem stávajícím, 
na kterém byl hlavní obraz z dílny malíře Brauna. Ten také zmizel. Zůstal jen prostor zakrytý textilií. 

Varhany: V roce 1914 byly pro válečné účely zabaveny přední píšťaly. Po roce 1945 byly 
vandaly poničeny i píšťaly další, včetně basových ( dřevěných ). Přístroj zůstal naprosto nefunkční. Po 
provedené opravě za 800.000,- Kč byly všechny chybějící píšťaly vyrobené znovu. Vzhledem 
k nedostatku peněz se nepodařilo opravit měchy. Přístroj je poháněn elektrickým kompresorem. 

Lustr: Před varhanami visel ze stropu velký křišťálový lustr, který zde byl ještě v roce 1980. 
Také se ztratil. 

Pieta: Je propůjčena do Národní galerie v Praze 
Plastiky: Svatá Apollonia a Madona jsou umístěny v muzeu v Děčíně. Plastiky  umístěné ve 

výklencích vedle vchodu do věže zmizely po roce 1945. Také menší plastiky z interiéru se ztratily. 
Plastika na kříži: Před opravou v roce 2011 byla sejmuta z kříže a je  umístěna v muzeu 

v Děčíně. 
  Lavice:  Lavice po roce 1980 jsou ještě v kostele, ale při uvádění kostela do provozu v roce 
2008 zde nebyly. Jsou  převezené do kostela v Emauzích v Praze, kde je možné si je prohlédnout. 
Majitelé Emauzů se netají tím, že jsou z Jedlky, dokonce na svých internetových stránkách píší, že je 
získali ze zničeného kostela v Jedlce. 

Oprava potoka 

 Koncem května skončila oprava potoka. Tentokrát je regulace 
kompletně hotová. V minulých letech vždy některé části chyběly.  Všechna 
místa, která pracovníci stavby  využívali, byla dána do původního stavu.    Na 
snímku je hotová regulace v dolní části potoka. 
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