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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s., ročník XII. (VI. KHS )  15. prosince  2013 

  

 
Veleňáček přeje krásné a spokojené prožití vánočních svátků a do Nového roku hodně příjemných dní… 

 

Římsko – katolická farnost Jedlka vás srdečně zve na 

„půlnoční“ mši, 
která bude letos v kostele sv. Anny v Jedlce opět na Štědrý den 24. prosince 2013 ve 24 hodin. 

 

Pozvánka 
Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s.  

ve spolupráci s Obcí Malá Veleň Vás zvou na 

Vánoční koncert pěveckého sboru Bel Canto 
na  pátek 27. prosince 2013 od 17 hodin v kostele sv. Anny v Jedlce 

pod vedením prof. Jany Scholzeové – Hodulíkové. Varhanní doprovod a sólo prof. Václav Krahulík. 
 

PROGRAM 

Varhanní úvodní chorál * Addeste fideles (Jdou zástupy věrných) stará vánoční píseň 

T.N.Koutník – Pastorella pro dva hlasy * H.Purcell – Večerní zpěv * Za oné svaté noci – švédská vánoční 
Poslechněte mě málo – česká koleda * A.Seeling – Pastorela * Danielis prophetia – latinská 1505 

Syn Boží se narodil – česká barokní * C.Franck – Panis angelicus * F.Gruber – Tichá noc 
Poslyšte hlas zvonů! – španělská * Anonym - Žarošická česká vánoční mše koledová (Andělé a pastýři) 

Dobrovolné vstupné 

 

 
 Již po jedenácté byl v Malé Veleni - Jedlce uspořádán mezinárodní turnaj ve stolním tenisu. I 
když byl zveřejněn na plakátech ve vývěsních propagačních skříňkách,  na webových stránkách 
,,www.kscm-decin.cz" i na stránce měsíčníku ,,Veleňáček" vydávaný Kulturně – historickým 
sdružením Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, tak takový zájem jsme nečekali.  
 Soutěžili následující kategorie: mládež se ženami a děvčaty, hlavní soutěž juniorů a pokročilé 
mládeže, soutěž seniorů a závěrečné utkání ve čtyřhře mezi družstvem z Neustadtu a z okresu Děčín.  
 V soutěžích bojovalo 36 hráčů. Jedlka 4, Malá Veleň 3, Soutěsky 1, Březiny 2, Růžová 2, 
Č.Lípa 5, Ústí n.L. 4, Děčín 5, Benešov 2, Horní Habartice 1, Heřmanov 1, německý Neustadt 6. 
 V kategorii žen a mladých vyhrál Zdeněk Vlach z Benešova, druhý byl Jiří Donát z H. 
Habartic, třetí Renata Veselá z Růžové.  
 V hlavní soutěží byl první Tomáš Vopat z M.Veleně, druhý Jan Halgaš z Jedlky a třetí 
Witrik Heine z Neustadtu. 
 V soutěži seniorů vyhrál Bohumír Veselý z Růžové, druhý byl Jan Zelinka z Č. Lípy a třetí 
Václav Hochta z Č. Lípy.  
 V závěrečné soutěži ve čtyřhře vyhrál pár Wolker a Philip Andre nad Vopatem s Veselým.  

 Poděkování patří sponzorům, především Obecnímu úřadu v 
Malé Veleni, OV KSČM Děčín, ZO KSČM v Malé Veleni, zastupiteli 
města Děčína Jar. Horákovi, LKŽ Děčín a všem, kdo přispěli na 
startovné. Poháry dodal europoslanec Jaromír Kohlíček. Poděkování 
patří též Restauraci  U Madony za dobrý oběd a pořadatelům, členům 
komise kultury zastupitelstva obce.  
   Na příští turnaj zve pořadatel a zastupitel obce Malá Veleň Fr. Stibor. 
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Kronika Malé Veleně 
Od června 2013 má obec Malá Veleň kroniku na internetových stránkách: 

http://www.kronikamalavelen.estranky.cz 
na Facebooku: https://www.facebook.com/kronikamalavelen 

Na webových stránkách kroniky najdou zájemci zejména hlavní aktuální a plánované události 
(pozvánky na zasedání zastupitelstva, na plánované akce, koncerty, události atd.). Vedle 
těchto aktualit jsou průběžně doplňována průřezová témata jako např. cyklostezka 
procházející naší obcí, informace k historii obce a okolí. K jednotlivým tématům jsou 
přiloženy i fotogalerie.  
 Stránky na Facebooku jsou určeny všem, kdo chtějí cokoliv říci, napsat nebo 
okomentovat, případně  vložit fotky. Zkrátka pro všechny, kdo mají co říci k obci Malá Veleň 
a její části Malá Veleň, Soutěsky a Jedlka. 
 V dubnu 2014 se uskuteční debata nad kronikou obce se současnou kronikářkou 
Petrou Švarcovou  za přítomnosti bývalého kronikáře Jaroslava Dostála.  
 Chcete-li se jakkoliv zapojit do příspěvků v kronice, máte-li co říci k současnému dění 

v obci, kontaktujte kronikářku Petru Švarcovou ze Soutěsek na e-
mailu petra.svarcova@seznam.cz nebo na kontaktech uvedených na 
webových či facebookových stránkách.             P.Švarcová 
 

Informační panel u kostela v Jedlce  
   V minulém měsíci byl zabudován u kostela  vedle 
vchodových vrat informační panel, na kterém se mohou návštěvníci 
seznámit s historií této chráněné kulturní památky. V případě, že by 
někdo měl zájem nahlédnout i do interiéru opraveného kostela, má 
možnost se domluvit na telefonním čísle 607 583 271. 

 
Opravená zeď u kostela 
 V minulém měsíci probíhala oprava kamenné 
zdi před kostelem, kterou zajišťovala Římsko – 
katolická farnost Jedlka. Část zborceného zdiva 
v prostoru vodovodu musela být zcela rozebrána a 
znovu vystavěná. Poničení zdiva způsobil i břečťan, 
který tam někdo před mnoha lety zasadil. Zbytek zdiva 
je také opravený, chybějící pískovcové desky v koruně 
zdiva byly nahrazeny novými.  
 
Zapsáno v obecní kronice Ottokara Banseta: 

 Rok 1913 – před 100 lety: V nových volbách v Malé Veleni zvítězil opět Julius Krombholz z Jedlky  č. 4.  
 Předchozí administrátor farního úřadu v Jedlce páter Franz Wirth byl 1. dubna 1913 opět jmenován 
pastorem. Do místní obecní rady byli po nových volbách jmenováni: August August, Malá Veleň 20, August 
Franz, Jedlka 31, Leon Wagner, Soutěsky 11, Adalbert Jande, Malá Veleň 71 a Josef Pompe, Jedlka  22.  
 

Z obecní kroniky Emila Nedera: 
 Rok 1843 – před 170 lety:  Byla dokončená silnice z Benešova n.Pl. do Děčína. 
 Rok 1813 – před 200 lety:  Dne 23. srpna přišlo do naší obce 50 mužů – Francouzů  z Kamenice. Po 
nich se ve vesnici  Jedlka usadilo  neskutečných 3000 mužů pruských vojsk.  Ve škole  museli místní obyvatelé  
pro  ně  péct  chleba.  Ten  jedli  vojáci  ve  škole  a  platily za něj banky.  Následovala bitva u Chlumce, která  se 
odehrála ve dnech 29. a 30. srpna 1813.  
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