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

  

Příjemné prožití vánočních svátků přeje čtenářům Veleňáčku  

Kulturně – historický spolek Malá Veleň. 

 
Rozsvícení vánočního stromku 
 Na první adventní neděli, 2. prosince 2018, se v 16 hodin slavnostně rozsvítil ozdobený 
vánoční strom u kulturního domu. Kromě světelných i jiných ozdob, které již byly na stromku 
připravené, si každý mohl zavěsit svoji vlastní ozdobu nebo vyrobený dáreček. Počasí bylo 
nepříjemné. Padal sníh s deštěm. To ale neodradilo asi šedesátku dospělých i dětí, aby se na 
rozsvícení stromku přišli podívat. Nechybělo občerstvení pro děti i pro dospělé.  
 

   
 
Mikulášská v kulturním domě 
 Zcela naplněný  sál kulturního domu, děti i dospělí, čekali na příchod Mikuláše, který 
všem dětem přinesl dárečky. Než Mikuláš přišel, vystoupily děti z místní Mateřské školy a také 
se všichni společně podívali na maňáskové divadlo. Mikulášská, kterou připravila Obec Malá 
Veleň a děti z Mateřské školy ji doplnily kulturním programem, se letos opravdu vydařila.  
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Česko zpívá koledy  
 Kulturně – historický spolek Malá Veleň se i letos zapojil do celonárodní 
akce „Česko zpívá koledy“ a pozval do kostela v Jedlce všechny, kdo si chtěli 
koledy zazpívat. Sešlo se asi 70 dětí a dospělých. Za doprovodu kláves a varhan společně 
zazpívali koledy i vánoční písně. Nechyběla výborná vánoční nálada, občerstvení a něco 
na zahřátí. 
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Vánoční koncert – pozvánka 
Kulturně – historický spolek Vás zve na vánoční koncert, který se bude  konat 

v sobotu 22. prosince 2018 od 15 hodin v kostele v Jedlce. 
Vystoupí pěvecký soubor z Kytlic. Úvodní písně uslyšíte s doprovodem varhan. 

V průběhu koncertu zazní i několik spirituálů.  
Finanční zajištění: Obec Malá Veleň. Vstup dobrovolný. 

 
Vánoční a Novoroční bohoslužby v kostele sv. Anny v Jedlce 
úterý 25. 12. 2018 v 16,30 hodin: Slavnost Narození Páně 
úterý 1. 1. 2019: Slavnost Matky Boží Panny Marie 
 
Ježíškova pošta 

Až do 23. prosince 2018 je opět v provozu Ježíškova pošta na Božím Daru. 
Pokud jste nevyužili nabízené možnosti Kulturně - historického spolku na 
společné odeslání pohlednic na Boží Dar, máte možnost ještě odeslat samostatně 
a těšit se na toto letošní razítko od Ježíška. . 

SMS infokanál v naší obci 
  Obec Malá Veleň zprovoznila jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací  

o dění v obci - zahájila provoz Infokanálu obce. Pokud se zaregistrujete, budete dostávat na Vaše 

mobilní telefony krátké textové zprávy – SMS např.: o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích 

a stavu jejich řešení, o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, o uzavírkách místních komunikací, 

o termínech mimořádných svozů odpadu, o konání kulturních a společenských akcí, o mimořádných změnách 

v provozní době OÚ apod. 

Zaregistrovat se můžete buď online na www.infokanal.cz/cweb/reg/MVELEN, nebo SMSkou na tel. 

412 586 227 (přesný text sms pro registraci na vývěskách nebo na www),nebo osobně na podatelně OÚ Malá Veleň.
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