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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, ) Jedlky a Soutěsky, o.s Ročník X IV. (  VIII. KHS )  20. březen 2015 

***Kulturně – historické sdružení přeje všem čtenářům krásné velikonoční svátky.*** 
 

Oslavy MDŽ 2015 

 V kulturním domě Obecního úřadu v Malé Veleni - Jedlce se konala dne 6.3.2015 taneční 

zábava s vystoupením hosta, krajského zastupitele Josefa Váni. Se zhodnocením práce a dalšími úkoly 

Levicového klubu žen Benešovska vystoupila předsedkyně Jana Schejbalová, s přáním a básní 

František Stibor. Hudba, tanec, kolo štěstí i kapela MW-Combo kapelníka Witura – to vše zpestřilo 

příjemnou náladu přítomným ženám. Šedesáti ženám byly rozdány kytičky s přáním od dětí ze školky. 

 Účastníci MDŽ děkují nejen pořadatelům, ale i starostovi  Malé Veleně za příjemné odpoledne  

v zapůjčeném sále Kulturního domu v Malé Veleni.             zastupitel Fr. Stibor 
  
Beseda o historii kostela a obce - sobota 21. března 2015 od 15 hodin  
 Rádi vás přivítáme na besedě v kulturním domě v Jedlce. Letos bude zaměřená nejen na 

historii obce, ale především na historii kostela. Na závěr besedy bude možné kostel prohlédnout. 
 

Pozvánka na Velikonoční koncert v neděli 12. dubna 2015 od 15 hodin 
 Kulturně – historické sdružení vás zve na Velikonoční koncert v kostele v Jedlce. 

Uslyšíte ženský vokální soubor Luscinia a vokální uskupení Žentet. Oba soubory jsou z Ústí 

nad Labem. Pokud přijdete, uslyšíte nejen nádherné vokální skladby, ale i naše varhany.  

 Od 13 hodin bude kostel otevřen pro zájemce, kteří by si chtěli kostel prohlédnout. 

Od 16,30 hodin bude následovat pravidelná bohoslužba. 

 

Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ startuje 18. dubna 2015 
 Organizátoři akce chtějí zapojit co nejvíce pořadatelů místních úklidů, samozřejmě 

dobrovolníků. Stejně jako v loňském roce i při letošních úklidech bude hrát zásadní roli 

aktivní zapojení obcí. Ty mohou významně přispět ke zdárnému uskutečnění akce. Nejvítanější možností je 

zapojení obce jako organizátora místní úklidové akce, kdy sama obec zajistí uskutečnění úklidu. 
             Více na internetových stránkách obecního úřadu http://www.mala-velen.cz nebo http://www.uklidmecesko.cz. 

Kulturní dům 
 Před 25 lety se o kulturní dům starali členové Osvětové besedy – starali se nejen o výzdobu, ale také o 

úklid, mytí oken atd. Sál kulturního domu působil na návštěvníky velice příjemným dojmem. Kromě  toho byly 

velké plochy zaplněny obrazy, dekorací, závěsy, aby se zlepšila akustika sálu. Proto také zde bylo možné 

připravovat kulturní programy, promítaly se filmy a všichni v sále rozuměli tomu, co kdo říká. Dnes v téměř 

prázdném sále není mnohdy rozumět starostovi a zastupitelům, co říkají na veřejných zasedáních, jelikož 

akustika sálu je velmi špatná. Rozhodne se obec tuto situaci změnit? 
 

     
Sál kulturního domu byl uklizený, s výzdobou na stěnách, která působila i na zlepšení akustiky sálu. 

 

     
Na stěnách visely velkoplošné obrazy od akademického malíře Miroslava Fojty z Malé Veleně, 

 který je pro kulturní dům namaloval. 

http://www.mala-velen.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
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Zdravý životní styl 

    Na každém kroku slyšíme, že by se měl každý zdravě stravovat 
a sportovat. Ale podle mých, a nejen mých, zkušeností tento „zápal“ 
vydržel po krátkou dobu. Jak v dnešní hektické době všechno skloubit 
dohromady? Po pár hodinách brouzdání po internetu jsem si otevřela 
webové stránky paní Jany Kloučkové. Okamžitě mě zaujala. Hned 
druhý den jsem zaklepala na dveře jejího studia, s patřičným názvem 
BODYFORM.  Vše nabralo rychlé obrátky.  Drobná energetická dáma 
mě nahecovala a inspirovala jak změnit jídelníček tak, aby zdravá 
strava chutnala a jak správně cvičit tak, aby cvičení bylo účinné.  
 Prostě a jednoduše s paní Janou Kloučkovou „zápal“ ke 
zdravému životnímu stylu rozhodně nevzdáte!!! Neváhejte a mrkněte 
na www.klouckova.cz. Takže na shledanou ve studiu.  
                     Lenka Horníčková, Děčín 
 

 
Vybráno z obecní kroniky  
 V roce 1975 se konala 
oslava MDŽ v prostorách dnešní 
restaurace U Madony.   
 Na snímku vlevo je 
vystoupení dětí na veřejné 
schůzi v  kulturním domě 
v listopadu 1979.  

 
 
Stalo se před 80 lety. Nouzové přistání letadla  
(z kroniky O. Banseta) 
 Dne 7. III. 1935 v husté mlze po dlouhé cestě nouzově přistává letadlo německé letky 

ve Velké Veleni, dvouplošník typu AR 66 C výrobní číslo 291 firmy Arado flugwerke 

erzeugungs z roku 1934. Bylo poškozené a sám letec, mladý muž, byl lehce zraněn. Letadlo 

bylo v okolí jednou z atrakcí pro veškeré obyvatelstvo z okolí. Prostor havárie byl ohraničen a 

hlídán kordonem vojáků. V sobotu 9. III. bylo havarované letadlo odvezeno k opravě do 

Teplic – Šenova, poté do Gottleube v Německé republice.  
 
Áčko Malé Veleně se dostává v březnu do čela tabulky, béčko v malém finále 
neuspělo 
 Malá Veleň,,A" - Buldoci N.Bor 21:4 /6:2,6:0,9:2/ 
 Branky: 4.,12.,24.a 55. Stibor, 15.,36.,49. a 59. Kouřil, 13.,22.,23. a 48. Svoboda, 
48.,56. a 58. Bulín, 12. a 21. Špírek, 55. a 57. Ženka ml., 3. Jireš, 28. Lacina J. - 17. a 18. 
Pěnička, 52. Polák M., 56. Turpiš. 
 Sestavy:  Malá Veleň: Vilhám, Ženka st., Fryc, Pražan, Bulín, Stibor, Kouřil, Špírek, 
Lacina J., Lacina P., Pova, Svoboda, Jireš, Ženka ml. 
 Malá Veleň,,B" - Stadion N.Bor 2:5 
 
Finálová skupina: Skupina o 6-10. místo: 
1. M.Veleň A......2...0.....1........6b.........32:15 6. Stadion...........3.....0.....0......9b.........22:9 
2. M.Boleslav....2...0…..0........6b.........13:5 7. Malá Veleň B...2....0…..1.......6b.........13:12 
3. Katusice........1....0.....1........3b.........18:8 8. BC Českolips…1.....0.....1.......3b..........8:9 
4. Barakudy......1….0.....1….....3b...........5:9 9. Biolit...............0.....0…..2......0b..........8:13 
5. Buldoci.........0…0.....2........0b...........2:15 10. Stružnice.......0…..0…..2......0b..........6:14    Roman Špírek 
 

Otiskneme zdarma Vaše názory, připomínky, ať již kladné nebo záporné, 

pochvalu, kritiku, přání i inzerci. 
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