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  Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, ) Jedlky a Soutěsky, o.s  
Ročník X IV. (  VIII. KHS )  *  1. duben 2015 

Kulturně – historické sdružení přeje všem čtenářům krásné velikonoční svátky 
 

Beseda o historii 

 Byl první jarní den a v kulturním domě se konala beseda o historii obce zaměřená 
tentokrát hlavně na historii kostela. Návštěvníci měli možnost prohlédnout historické 
fotografie a dokumenty.  
           Děkuji tímto starostovi a zastupitelům obce za zapůjčení sálu na tuto akci. Jaroslav Dostál 
 

     
 

Velikonoční obřady ve farnostech v okolí: 
Zelený čtvrtek 2.4.2015:   Srbská Kamenice       18:50 - modlitba litanií, 19:00 - Večerní mše na památku Večeře Páně 

Velký pátek     3.4.2015: Den přísného půstu:     Kerhartice    15:00 – pobožnost křížové cesty 
           Srbská Kamenice       15:00 – pobožnost křížové cesty, 18:50 – modlitba litanií,Velkopáteční 

     obřady (Bohoslužba slova. Svaté přijímaní. Odhalení Božího hrobu...)                 

Bílá sobota       4.4.2015:       Srbská Kamenice 20:00 - Zahájení obřadů ve farní zahradě  
     (Zapálení ohně. Žehnání paškálu. Bohoslužba slova. Žehnání křestní vody…) 

Neděle 5. 4. 2015: Boží hod velikonoční – žehnání pokrmů – mše svaté: Srbská Kamenice  - 9,30 hod., Jetřichovice – 11,00 hod., 

 Růžová – 11,00 hod., Malá Bukovina –15,00 hod., Kerhartice 15,00 hod., Horní Prysk –17,00 hod., Mařenice –17,00 hod. 

           Marcel Hrubý 

 

 V kalendáři se psal rok 1987 a jednoho dne se objevil v tehdejším krajském deníku Průboj 
docela obsáhlý článek o naší továrně v Jedlce. Ti starší si určitě vzpomenou – stále to byla 
„Asmanka“, i když její názvy se měnily podle toho, pod jaký větší závod patřila. Mladší generace si 
z tohoto článku může udělat představu, jaký byl život v tomto průmyslovém závodě,  jediném 
v republice, kde se  vyráběla hlavně  sedla pro jízdní kola. 

 
         Pokračování v dalším čísle Veleňáčku 
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Pozvánka na Velikonoční koncert v neděli 12. dubna 2015  
od 15 hodin 

 V kostele sv. Anny v Jedlce uslyšíte ženské vokální soubory 
Luscinia a Žentet z Ústí nad Labem. Některé písně doprovodí i naše varhany.  
 Kostel bude otevřen pro komentovanou prohlídku  již od 14 hod., od 16,30 hodin se 
bude konat 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. 

Zatmění Slunce snížilo teplotu, další velké bude za 11 let 
 Zatmění Slunce v pátek 20. března 2015 
nepřineslo pouze úchvatnou podívanou, ale i snížení 
teploty po celé republice. Také některá zvířata 
reagovala nestandardně, jako by nebylo před 
polednem, ale spíše se blížil večer. 
 I my v obci jsme mohli za krásného slunečného 
počasí  začít sledovat částečné zatmění Slunce před 
desátou hodinou dopoledne. Přibližně v 10:45 už 
Měsíc překryl 75 procent slunečního kotouče. 
Podívaná skončila v pravé poledne. 
 Podle astronomů to bylo největší zatmění na 
příštích jedenáct let. Desátého června 2021 se sice 
jedno odehraje, ovšem to bude Slunce zakryto pouze 
ze sedmnácti procent. Jev podobného rozsahu jako 
letos, bude na obloze pozorovatelný až v roce 2026. 
 

Hokej: V polovině března 2015 Veleňské béčko 
končí šesté 
   Výsledky: 
HC Malá Veleň A - Barakudy 7:3 /3:0,1:3,3:0/ 
Branky: 7. a 29. Ženka ml., 4. Zelenka, 15. Kouřil, 49. Svoboda , 57. 
Špírek, 58. Fryc - 21. a 38. Říha J., 41. Lassig 
Sestava: Vilhám, Ženka st., Pražan, Fryc, Lacina J., Ženka ml, 
Svoboda, Jireš, Lacina P., Bulín, Špírek, Zelenka, Kouřil 

HC Malá Veleň B - HC Stružnice 7:4 /3:2,2:2,2:0/ 
Branky: 18. a 36. Valštýn, 19. a 53. Grosse, 4. Příhonský, 22. Málek, 
60. Doležal. 
Sestava: Hanzlík – Pacholík, Martinec, Málek, Příhonský – 
Růžička, Ženka, Valštýn, Doležal, Grosse, Volavka, Martin 

 
  Poslední utkání soutěže mezi Katusicemi a Mladou Boleslaví skončilo 
 nerozhodně, Veleňské áčko končí druhé 
        Finálová skupina:          Konečná tabulka: 
1. Ml.Bolleslav............3-1-0.........10b......22:9  1. Kovo Mladá Boleslav  6. BC Českolipsko 
2. Malá Veleň A.........3-0-1...........9b......39:18 2. HC Malá Veleň,,A"  7. HC Malá Veleň,,B" 
3. HC Katusice...........2-1-1...........7b.......31:13 3. HC Katusice   8. Stadion Nový Bor 
4. Barakudy.......... ....1-0-3...........3b.........6:18 4. Barakudy Česká Lípa  9. Biolit Děčín 
5. Buldoci..................0-0.4...........0b.........6:41 5. Buldoci Nový Bor  10. HC Stružnice 
           Roman Špírek 
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