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           Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s Ročník X III. (  VII. KHS )  20. března  2014 

 

Nový traktor v obci 

  
 Většina z vás již zřejmě viděla, že po naší obci jezdí  nový traktor Zetor Proxima 90, který má 
 zametací nástavbu. Traktor, včetně zametací nástavby, koupila  obec a získala na něj podporu (dotaci) 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Traktor se zametací nástavbou se pohybuje na místních 
 komunikacích několikrát za měsíc. Jezdí podle  vypracovaného harmonogramu a klimatických 
podmínek.                              Text a foto V.Růžička 

 

Oslava MDŽ v Jedlce 

   
 

 Dne 7.března 2014 jsme připravili pro ženy odpoledne tance a dobré zábavy v kulturním domě 
v Jedlce. Sál se naplnil, aniž by nám na účasti ubrala ve stejný čas pořádaná oslava MDŽ v Benešově 
n. Pl. K účastníkům promluvil a se ženami si zatancoval europoslanec Jaromír Kohlíček. Společně s 
vedením Levicového klubu žen Benešovska a zastupitelem obce jsme poděkovali šedesátce žen a 
popřáli hodně zdraví, pohody a štěstí.                   Zastupitel Fr. Stibor 
 

MDŽ – z oslav v kulturním domě před 35 lety, v roce 1979 ( foto z obecní kroniky) 

 
 

Koncert  v kostele v Jedlce – změna termínu 
Koncert Dolcissimo (harfa - Hana Slámová  a flétna – Petra Benešová), který byl plánován na měsíc 

duben, se překládá na  sobotu 17. května 2014 od 16 hodin. 
 



 2

XII. ročník Stolně tenisového turnaje v Ústí nad Labem 
 Již tradičně se tohoto turnaje zúčastnila i skupina stolního tenisu, 
která reprezentovala obec Malá Veleň. Přesto, že jsme do Ústí vzali převážně 
mladé hráče, tak ostudu obci určitě neudělali. V mládeži získal pohár za 
druhé místo desetiletý Vítek Antoš. Dobře si vedli i ostatní hráči - Lucka 
Antošová, její maminka Marie Antošová, David Schejbal, Tomáš Vopat a 

Rudolf Pavleje. Na přiložené fotografii jsou při vyhlašování vítězů vidět poslanci Šenfeld, Hubáčková, 
krajský politik Vodseďálek, europoslanec Kohlíček a hejtman Ústeckého kraje O. Bubeníček.              
Zastupitel Fr. Stibor 

 

Pozvánka na Velikonoční turnaj ve stolním tenisu do Jedlky 
 O Velikonocích dne 19. dubna 2014 uspořádáme Velikonoční turnaj mládeže i 
dospělých ve stolním tenisu od 9 hodin v kulturním domě v Jedlce. Současně proběhne ve 14 
hodin soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici. Srdečně zve a na účastníky se těší 
Kulturně sportovní komise Obecního úřadu v Malé Veleni. Zápisné pro 
účastníky činí 50,-Kč.                                       Zastupitel Fr. Stibor 

 
Beseda o historii obce s novou kronikářkou Petrou Švarcovou. 
 Pravděpodobně víte, že od poloviny minulého roku 2013 je opět po 
několikaleté odmlce psána obecní kronika. Nejen do ní můžete nahlédnout 
na připravované besedě, kde budou i informace o historii naší obce z dob 
dávno minulých.  
  Besedu nad kronikou připravuje kronikářka Petra Švarcová a 
Jaroslav Dostál na 3. května v 17 hodin  v restauraci U Madony v Jedlce.  
 Je možné, že doma máte svoje staré rodinné fotografie, na kterých 

v pozadí mohou být objekty, které již dávno zmizely. Například na snímku 

vpravo je záběr ze stráně nad Malou Velení, která je dnes již dávno zarostlá 

vysokými stromy, v pozadí je továrna, Eliščino údolí, které tehdy bylo pouze 

nezarostlou loukou, Benešov n. Pl. a ještě nezarostlý zcela rovně vedený 

náhon k továrně. Fotografie je z roku 1947. Uvítám možnost zkopírování 

zajímavých fotek – osoby na fotografii je možné zakrýt.                 J.Dostál 

 
Před 400 a  300  lety (z německé kroniky) 

 Před 400 lety, v roce 1614,  byl postaven dům č. 3 v Jedlce - na snímku 
vpravo prostřední dům. Po roce 1945 byl zbourán, zůstala pouze stodola tohoto 
statku, ze které byl vybudován kulturní dům.  
 Ve stejném roce (1614) byl postavený dům číslo 31 v Malé Veleni. 
 Před 300 lety, v roce 1714 byl postaven dům č. 11 v Soutěskách. Byl znám 

jako hospůdka u Dominika.  Rok 1714 byl pro obyvatelstvo velmi 
špatný. V tomto roce zemřelo 
v obci a v okolí na 2.000 obyvatel 
na mor a téměř 5.000 kusů 
dobytka na epidemii.   
 

Před 60 lety: 
 Dne 7. února 1954 uvolňovala technická 

vojenská četa z Litoměřic odstřelováním  zamrzlou řeku 

Ploučnici v Malé Veleni a v Soutěskách. Tato práce 

neměla žádného účinku, neboť v tomto roce probíhalo  

tání ledu pozvolna. 
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