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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. 
Ročník VIII ( II. KHS )   *  Číslo 6   *  20.  červen  2009 

Krásné léto a příjemnou dovolenou přeje redakční rada Veleňáčku. 
  
Výsledky voleb do EU v naší obci 

Ve dnech 5. a 6. června 2009 probíhaly volby do evropského 
parlamentu. V ČR přišlo k volbám 28,22 % občanů, v naší obci 23,1% 
občanů, což je o 5,12 % méně, než republikový průměr.  Z celkového 
počtu 368  zapsaných voličů  volilo 85  osob. Další volby se budou 
konat v podzimních měsících. 
Strana  ČR  kraj Ústecký okres Děčín  Malá Veleň 
ODS  31,45 %  27,97 %  26,64 %  27,05 % 
ČSSD  22,38 %  24,39 %  24,58 %  14,11 % 
KSČM  14,18 %  19,14 %  17,13 %  12,94 % 
KDU – ČSL     7,64 %    2,25 %    2,38 %    2,35 % 
Starostové a nezávislí - vaše alternativa         .                                     .    8,23 % 
 

Program oslav svátku Sv. Anny v Jedlce – 26. červenec 2009 
Pořadatel : Kulturně-historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky , o.s. a správa  farnosti Srbská Kamenice. 
Finanční pomoc :  Obecní úřad Malá Veleň. Místo konání: areál kostela, komunikace k domu č. 12 , louka za školou. 

12 hod. – country kapela, kovář, prodej keramiky, historický šerm,  prodej nealko   
 občerstvení. 
14  - 15 hod.  -  mše svatá v kostele . 

16 hod. – pěvecký koncert vážné hudby v kostele – dobrovolné vstupné .    
K 775. výročí založení kostela ( v roce  1234 ) vydává Kulturně 
– historické sdružení pamětní minci, kterou je možno zakoupit 
za 30 Kč u pořadatelů akce. Současně minci získá každý 
návštěvník koncertu, jehož dobrovolné vstupné bude minimálně 30 
korun . 

Všechny akce jsou pro přítomné zdarma. Uvítáme jakýkoliv dobrovolný příspěvek na opravu kostela.   
Občerstvení možno zakoupit po celou dobu trvání akce v restauraci   U Madony.                                                            

              
                         Návrh pamětní mince 

Příspěvek od zastupitelstva obce 
Na 2. zasedání zastupitelstva obce se projednával také příspěvek  obecního úřadu na  

Annenské odpoledne. Pět ze šesti přítomných zastupitelů souhlasilo s příspěvkem 9.000,- Kč na tuto 

akci. Kulturně – historické sdružení tímto děkuje obecnímu úřadu za projevenou podporu.  
 

Jak pokračují opravy v kostele 
Uvnitř v kostele již není lešení u velkých oken . Ta jsou hotová 

včetně okruží v jejich horní části. Lešení je postavené pouze u okna směrem 
ke hřbitovu. Tato vitráž potřebuje drobnou opravu. Dokončují se také ještě dvě malá vitrážová 
okna za oltářem. 

Kolem skříně varhan, která se musí také restaurovat, je rovněž postaveno lešení. Nově 
opravený nástroj zde bude opět umístěn letos v září.               JD 

Svěcení našich restaurovaných varhan od bratří Fellérových  litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem 
    se bude konat 10.10. 2009 v 10 hodin.        

 
Návštěva památkářů v Jedlce 
V prostorách Děčínského zámku se sešli v minulém týdnu památkáři z celé republiky. V jejich programu byla 

také návštěva historických památek v okolí  Děčína. Jelikož náš kostel je nejstarší v regionu, zajímali se přítomní 
památkáři a historici  nejen o jeho minulost, ale i o to, jaký je jeho skutečný stav, jak probíhají opravy, jaká je spolupráce 
farnosti a našeho Kulturně – historického sdružení se zastupiteli obce.  

Celkem přijelo ve dvou etapách autobusem přes 50 památkářů, kteří byli kostelem velmi nadšeni. Napjatě zde 
poslouchali krátkou přednášku o historii a pak už si  každá skupina téměř dvě hodiny prohlížela celý kostel včetně 
mnoha zajímavých detailů. Otázek bylo mnoho. 

Památkáři a odborníci na historii z našeho regionu a z kraje využili této návštěvy nejen ke konzultaci 
o současném stavu kostela, ale  společně uvažovali  i o tom, jak by měl náš kostel vypadat po 
provedených opravách a hlavně jaká se zhotoví fasáda celého objektu. Část lešení pro novou fasádu 
kostela je již postavená vpravo od věže, část peněz na opravu fasády je také připravena .  
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 Sluníčkový den  

V mateřské školce v 
Malé Veleni se děti 
loučily 18. 6. 2009 s 
budoucími školáky - 
konal se Sluníčkový 
den. Děti soutěžily na 
zahradě, kterou jim 
paní učitelky krásně 
vyzdobily a nakonec 
pan starosta předal 
budoucím prvňáčkům, 
Ládíkovi a Kristiánkovi, 
slavnostní šerpu.  
                                    Foto ( 4x ) Z. Kakarová 

Pohádkový 

les 
     

 V neděli 14. 6. 2009 
proběhl v naší obci 
Pohádkový les, který 
pořádala MŠ ve 
spolupráci s  Obec-
ním úřadem. Bylo 
tradičně krásné 
počasí a pohád-
kové postavičky - 
ježibaba, Karkulka, 
Popelka i další, se 
dětem opravdu moc líbily. Děti byly v cíli odměněny sladkostmi a malým občerstvením. Tímto chceme poděkovat 
zúčastněným pohádkovým postavám za jejich volný čas, který našim dětem dobrovolně věnovaly a budeme se těšit 
na příští ročník!                                          Johanka a  Rostík  Kakarovi  i  další  spokojené  děti 

 

Setkání mládeže Ústeckého kraje.  
Ve dnech 12.,13. a 14.června 2009 se v Nových Křečanech uskutečnilo setkání mládeže 

Ústeckého kraje. Na programu byly deskové hry, šipky, stolní fotbal a seznámení účastníků. 
V sobotu se uskutečnil pochod k pramenům řeky Mandavy, sportovní dopoledne a volný program. 
Součástí třídenního setkání byla i beseda s regionálními politiky a společenský večer. 

Třídenní setkání se uskutečnilo v krásném prostředí Chráněného území v bývalém rekreačním 
středisku Sempra. Z Benešovska se setkání zúčastnili chlapci z Malé Veleně, Dolních a Horních 
Habartic. Takováto setkání mládeže jsou jistě vhodnější než návštěva hospod. Touto cestou 
děkujeme též sponzorům za zajištění bezplatného setkání mládeže.           Fr.Stibor 

 

Chovatelé – ČSCHDZ – letos slaví 60. výročí založení 

 

Připomeňme si dobu před dvaceti lety, kdy se konala výroční schůze ke 40. výročí založení svazu 
chovatelů – 1989. 
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