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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s., ročník XII. ( VI. KHS)  20. září  2013 

 

Pozvánka na koncert 
 Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky společně 
s Obcí Malá Veleň vás zve na koncert pěveckého sdružení Romance z Ústí n. L., 
který se bude konat  v sobotu 5. října  2013 od 15 hodin v kostele v Jedlce. 
 Na programu bude : 
 Madona ma pieta – Orlando di lasso 

 It was a lover and his lasse – Tomas Morley 

 Spirit of god – James Moore 

 Come again – John Dowlan 

 Tristis est anima mea – Antonín Tučapsk 

 It´s  me o lord – upr. Arno Lundberg 

 Coz se mne ma mila – upr. Jaroslav Krček 

 Okolo hradista – upravil Josef Pančík 

 Muzikanti – upr. Miloš Vrána 

 Somebody loves me – George Gershwin 

 Gloria - missa kenya – Paul Basket 

 
Současné úpravy v kostele 

   
 
 Začátkem září se v kostelní lodi začalo s budováním zádveří. Zbývá dokončit 
kovová mříž. Pak bude možné otevřít hlavní dveře a návštěvníci mohou nahlédnout 
do interiéru kostela. Současně budou prostory kostela odvětrávány, protože zde 
nejsou žádné větrací otvory a stále se uvnitř udržuje  velká vlhkost. 
 
Historie kostela v Jedlce 

 V dnešní době nemáme přesné představy o tom, jak vypadal původní 
dřevěný kostelík, který byl povýšený na farní kostel v roce 1234.  
 Víme však, že na počátku 16. století (1511), byla původní kostelní loď 
nahrazena stávající rozměrnou lodí, která se 
dochovala v téměř původním stavu do dnešní doby. 
Kresba vpravo ukazuje jak mohl kostel v 16. století 
vypadat. Emil Neder ve své sbírce píše, že věž 
kostela stávala uprostřed střechy. Na mapě z počátku 

18. století je vyobrazen kostel, kde stojí věž uprostřed střechy od 
západu. To by odpovídalo také textu v kronikách, kde se píše, že 
při mohutné bouři se nárazem větru v roce 1715 věž zřítila, poničila 
krovy a strhla severní část zdiva (na straně ke hřbitovu). Při opravě 
již nebyla obnovena na této straně původní okna. Neder také píše, 
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že byl stržen sanktusník se zvonem (to je malá věžička nad presbytářem). Zda opravdu 
stávala věž na západní straně kostela, by spolehlivě dokázal pouze archeologický průzkum.  
 S určitostí však víme, že nová věž nebyla postavena na místě věže staré, ale že byla 
vybudována v roce 1718 na jižní straně. Ta také zakryla boční vchod s částí venkovního 
zdiva a jen díky tomu se zachovala v těchto místech původní venkovní malba kostela z roku 
1511, která byla při opravě v loňském roce restaurátory odkryta.  
 

     
  
 Ze starých zápisů rovněž víme, že asi o 150 let později, se v roce 1866 přistoupilo 
k rozšíření hřbitova do dnešní podoby. Původní malý hřbitov, kde se pochovávalo již za dob 
pohanských, byl pouze uvnitř obvodové kamenné zdi a svou velikostí již nevyhovoval. 
Obrázek  nabízí představu, jak tehdy vypadala hřbitovní zeď kolem kostela. 
 Na severní stěně kostela, směrem ke hřbitovu, mezi dvěma pilíři stávala márnice. 
Okna od oltáře ze sakristie směrem na hřbitov také ještě v tomto roce nebyla (vybudována  
byla po roce 1900).  
 
Cyklostezka  
 

     
 Cyklisté i motoristé si zvykají na nové dopravní značení kolem cyklostezky. Značka na 
hlavní silnici upozorňuje na cyklisty, značka na cyklostezce upozorňuje na zákaz vjezdu 
motorových vozidel (mimo dopravní obsluhy). V Soutěskách vede cyklostezka po hlavní 

silnici od Březin pod skálou až k odbočce v Soutěskách na most 
přes Ploučnici. I zde jsou na silnici symboly upozorňující na 
přítomnost cyklistů. V Malé Veleni nad železničním mostem 
pokračuje cyklostezka po místní komunikaci. 
 Příloha obecní kroniky č. 94 z roku 1986, kdy jsme byli 
součástí integrované obce Benešov n.Pl., připomíná, že v  rámci 
volebního programu byl mimo jiné položen asfaltový povrch na 
této místní komunikaci. Od té doby byly prováděny větší či menší 
opravy povrchu této cesty a teprve v letošním roce byla 
perfektně opravena, jelikož je součástí cyklostezky. Na snímku 
vlevo je zobrazena práce na komunikaci v roce 1986. 
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