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Beseda nejen nad fotografiemi žáků školy  
V restauraci U Madony v Jedlce se uskuteční v neděli 21. února 2016 od 16 hodin 

beseda, tentokrát hlavně nad fotografiemi žáků školy. Srdečně zváni jsou všichni, kdo chodili 

do školy v Jedlce, kdo bydleli nebo bydlí v naší obci. Od roku 1945, kdy se otevřela v obci 

česká škola, se pořídily různé fotografie, včetně skupinových fotografií dětí při závěru školního 

roku. Budu rád, když pomůžete doplnit jména žáků.  

Nejen fotografie žáků, ale i dospělých budou připravené jednotlivě na formátu A4, kam 

bude možné ke každé fotografované osobě dopsat na připravenou linku jméno. 

Je také možné, že máte doma zajímavé fotografie. Jistě se na ně rádi při této besedě 

všichni podívají. A nemusí to být jen fotky osob, možná se u vás doma objeví fotografie 

zbouraných budov, záběry částí obce, které dnes již vypadají jinak atd. Pokud byste měli 

naopak o některou fotku zájem, je možné ji poslat e-mailem, nebo poštou. Stačí, když na zadní 

stranu papíru napíšete  e-mailový kontakt nebo poštovní adresu.          JD 

 

        
MŠ před 35 lety a 1. třída v roce 1959… jistě se vám u těchto i dalších fotografií podaří doplnit jména dětí … 

 

Malá Veleň - Kulturní dům v Jedlce 
11. března 2016 od 15,30 hod. - setkání žen a 

mužů u příležitosti Mezinárodního dne žen. 
Hudba MW Combo kapelníka Witura, 

vystoupení dětského souboru, 
                   hudba k poslechu i k tanci, pohoštění, kolo štěstí. 

 
Co připravuje Kulturně – historický spolek na rok 2016: 
 Kromě připravované besedy nad starými fotografiemi se i letos připojíme 10. června 2016 
k celoevropské akci Noc kostelů. Kostel bude otevřen od 17,30 do 23 hodin. 

V prosinci určitě zopakujeme úspěšnou akci „Česko zpívá koledy“ a pozveme Vás na 
půlnoční bohoslužbu s doprovodem varhan. 

Každý měsíc bude opět vycházet zpravodaj  Veleňáček. 
Budeme-li mít finanční prostředky, připravíme i další akce. 

 

Jak se mění naše obec … 

Vzhled obce se mění postupně, velmi 

zvolna. Někdy k lepšímu, jindy k horšímu. 

Necháváme na posouzení každému, zda 

„kontejnerová zátiší“, která naleznete na 

různých místech v obci, jsou změnou 

k lepšímu, či k horšímu vzhledu obce.  
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Další postupnou, plíživou změnou, je spousta keřů, stromů a různých náletů, mezi kterými se 

naše obec „ztrácí“. 

Porovnejte sami. Následující fotografie, které jsou pořízené v Malé Veleni u Ploučnice, dělí od 

sebe asi 100 let. Vlevo vidíte hospůdku u zastávky (zbouranou při stavbě nových mostů), starý dřevěný 

most přes železnici a uprostřed vlevo od silnice bílý dům č. 50. Vpravo je současný „zarostlý“ záběr 

téhož místa pořízený v zimě – v létě je vše, co zde vidíme, ještě  zakryté listím stromů. 

 

   
 

Jak se změnil kulturní dům … 

 

   
Za uplynulá léta se například  změnil i sál kulturního domu, který dnes slouží většinou jen jako tělocvična.  

Na snímku je sál kulturního domu  před 35 lety, v roce 1981. 
 
Tříkrálová sbírka – kolik se vybralo? 
 Pokladničky, do kterých vybírali Tři králové příspěvky na charitu, byly postupně na obecních 

úřadech otevřeny a peníze spočítány.  

Výsledek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je potěšující. Koleda vynesla 2.201.357,- Kč. 

Ve všech farnostech, které patří pod Srbskou Kamenici (Mgr. Marcel Hrubý) se vybralo přes 

140.000,- Kč. V naší obci dali koledníkům lidé do kasiček  přes   5.100,- Kč.  
 

A roky přibývají. Fotografie vždycky ukazuje doby minlé … 

 

 
V minulosti se na oslavách a na  veřejných schůzích scházelo značné množství občanů. 

Některé fotografie bývají uložené v obecní kronice. Tato je  z roku 1981. 
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