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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň Ročník XVII. ( XI. KHS )  * 15. listopad 2018 

 
Zastupitelstvo obce pro období 2018 – 2022 

Na první veřejné schůzi Zastupitelstva obce, dne 31. října 2018 v kulturním domě, si 
zvolení zastupitelé obce navrhli a odsouhlasili funkce na další čtyřleté období:  

Starosta obce Malá Veleň: Růžička Václav  Starostové a nezávislí 
Místostarosta:    Ing. Kubík Miroslav  SNK Evropští demokraté 
Předseda kontrol. a revizn. výboru:  Růžičková Bohumila  Starostové a nezávislí 
Předseda finančního výboru:  Stibor František  KSČM 
Předseda sportovní komise  Stínil Luděk   Kult.- historický spolek 
Předseda kulturní komise  Chvapil Jaroslav  Patrioti 
Členka zastupitelstva   Kolářová Jana   SNK Evropští demokraté 

 
Pomník v Jedlce – výzdoba ke 100. výročí založení ČSR 
 Pomník v Jedlce je věnovaný obětem 1. a 2. světové války. Ke 100. výročí 
založení ČSR bylo jeho okolí upraveno, položen věnec a doplněna květinová výzdoba. 
 

Halloween v kulturním domě 
   Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví  31. října, tedy před 
křesťanským svátkem Všech svatých.  Slaví se  většinou v anglicky mluvících zemích, 
převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, aj. Děti  se při něm oblékají do 
strašidelných kostýmů. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy 
„Předvečer Všech svatých“.  

U nás Halloweenskou diskotéku připravila Obec Malá Veleň, která pozvala všechna 

malá i velká místní strašidla do kulturního domu v Jedlce na sobotu 27. října 2018. Odpoledne 

se zde sešly v různých maskách děti, večer se bavili a slavili při živé hudbě dospělí. 
 

       
 

Kabaret U ztraceného času 
 

       
 

       

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
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Všichni v zaplněném sále kulturního domu v Jedlce se zájmem sledovali pásmo písní a scének 
připraveného k 100. výročí založení ČSR, které připravil pěvecký soubor Bel canto z Ústí n. L. 

 
Ježíškova pošta - kostel Jedlka – 2.  prosince 2018.   
  Letos opět máte možnost přinést vánoční pohlednici s  adresou a se 
známkou, na které chcete mít razítko od Ježíška - v neděli 2. prosince 2018 od 
15,30 do 16,30 hodin do kostela v Jedlce. Poštovní známky je možné zde i 
zakoupit.  Pohlednice společně zašleme na Ježíškovu poštu v Božím Daru.  

Na adventní neděli 2. a 16. 12. 2018 od 16 hodin máte možnost v kostele zapálit svíčky.    
  Od 16,30 hod. se bude vždy konat pravidelná bohoslužba.  

 
  
 
 
 
  Kulturně – historický spolek Malá Veleň zve všechny, kteří si chtějí zazpívat, nebo třeba 
jen poslechnout koledy, do kostela v Jedlce ve středu 12. prosince v 18 hodin.    
  Texty koled budou připravené, vytištěné. Na klávesy opět doprovodí zpěváky Iveta. 
Nebude chybět malé občerstvení a samozřejmě dobrá vánoční pohoda.  

  
Oprava chodníku v Jedlce 

         
 

Oprava chodníku v Jedlce byla provedena v létě letošního roku za 819.000,- Kč. Je jenom škoda, že u 

bývalého obchodu chodník končí (nebo začíná) a několik metrů k silnici je nutné přejít po louce. 

 
Ateliér Marie Jan v Jedlce 
 

Všichni víte, že restaurace U Madony ukončila svoji činnost. Objekt zakoupil pan Pavel 
Ledinský, který má zájem objekt zrekonstruovat pro ateliér Marie Jan. Ten bude sloužit nejen 
jako malířský ateliér pro skupinu handicapovaných lidí, ale i  jako místo pro setkávání a 
pořádání kulturních a společenských akcí v naší obci. Dva apartmány v podkroví budou 
v budoucnu pronajímány. Ateliér chce i nadále podporovat integraci zdravotně postižených.  
   Zakladatel  ateliéru Marie Jan pan Pavel Ledinský pozval do Jedlky i hejtmana 
Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, který si v rámci návštěvy prohlédl objekt bývalého 
hostince U Madony, kde bude mít ateliér Marie Jan svoje sídlo.  
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