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 Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XV. ( IX. KHS )  *  20. dubna  2016 

 
Jarní velikonoční koncert  
 Na začátek dubna připravil Kulturně – historický spolek velikonoční 
koncert, ve kterém se představila sólistka Státní opery Praha – Dana P. 
Koklesová (soprán).  Na varhany doprovázel sbormistr Národního divadla 
Praha Adolf Melichar. Návštěvníci uslyšeli nejen písně s  doprovodem 
varhan, ale i několik varhanních instrumentálních skladeb.  

Další varhanní koncert se bude konat 10. června 2016 od 19 hodin 
večer u příležitosti Noci kostelů. 

 Na internetových stránkách Kulturně-historického spolku  
www.mala-velen.estranky.cz  - naleznete další informace. 

 
Likvidace náletů kolem silnic 
 Březen byl posledním měsícem, kdy bylo možné kácet stromy a 

likvidovat náletové dřeviny. Pracovníci silnic provedli velice záslužnou práci – na 
některých místech provedli likvidaci stromů a keřů kolem silnic. Především v Jedlce 
v zatáčkách ocení řidiči, že mají lepší přehled v místech, kde často dochází k dopravním 
nehodám. V obci však zbývá  ještě velmi mnoho míst, odkud by byly potřeba náletové 
dřeviny, přerostlé stromy a keře  odstranit. 

 

   
 

Jak se mění naše obec:  Bývalé hospodářské stavení (č.13), dnes restaurace v Jedlce  
 

           
  

Na místě dnešní restaurace U Madony stával do počátku 20. století statek (fotografie 
vlevo kolem roku 1900), který zajišťoval dostatek obživy pro místní faru. Ta stávala vlevo od 
vstupu do kostela a byla zbourána v roce 1905. Vedle ní byl rybníček, který zachytával vodu 
z pramenišť na kopcích a také zásoboval faru rybami. Byl také zrušen a zasypán. Statek byl v roce 
1925 zbourán a postaven tzv. „Národní dům“. Poštovní pohlednice uprostřed zachycuje stavbu 
tohoto domu v roce 1926. Ve výřezu na tomto snímku  je také podoba tehdejšího pomníku 
padlým občanům v 1. světové válce. Na fotografii vpravo vidíme současnou podobu budovy.  
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Budou letos také „Čarodějnice“? 
První duben je dnem, kdy se vyvádí aprílem, 
poslední dubnový den je příležitostí k oslavě 

„čarodějnic“. Chodívají lampiónové průvody, 
zapalují se ohně… Snímek nahoře je z  30. dubna 
1988, kdy lampiónový průvod odchází na pálení 

čarodějnic. Na snímku dole z roku 1978 je již 
zapálený táborák na hřišti u Ploučnice.  

Kam se děti z naší obce s lampióny a na opékání 
buřtíků u táboráku vydají letos? 

 

 
 
Titul se vrací do Malé Veleně 

Hokejisté Malé Veleně zakončili sezónu finálovou výhrou nad Katusicemi a po tříleté pauze slaví 
titul v soutěži amatérských hokejistů. 

HC Malá Veleň,,A" - HC Katusice10:3 /3:1,4:1,3:1/ 
Branky M. Veleně: 1. a 20. Filipovský, 2. a 

50. Svoboda, 27. a 47. Zelenka, 28. a 58. Kouřil, 
32. Havlík, 35. Kalaš. 

Sestava M. Veleně: Zámostný - Bulín, 
Havlík, Filipovský, Zelenka, Kouřil, Pova, Pražan, 
Špírek, Svoboda, Kalaš. 
 

Finálová skupina: 
1. M.Veleň,,A"..........4-0-0-0...........38:19...12b 
2. Katusice...............2-0-0-1............18:18.....6b 
3. Buldoci.................1-0-0-2...........20:22.....3b 
4. Ml.Boleslav..........1-0-0-2............14:19......3b 
5. Biolit....................0-0-0-3............17:29......0b 
 

Z archivu 

     
 

Kostel a hřbitov na fotografiích, které byly pořízené před 25 lety a v současnosti. 
Díky pracovníkům obecního úřadu je současný hřbitov jedním z nejlépe udržovaných v okolí. 
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