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Obecní úřad – z činnosti komise pro kulturu a byty 
 Na své druhé schůzce  se členové komise dohodli, že dne 19.3.2011 budou obec 
na IX.ročníku stolně - pinčesového turnaje reprezentovat Jan Halgaš, Pavel Gebhardt, 
David Schejbal a  Lukáš Blažek pod vedením Fr. Stibora. Je již tradicí, že zástupci naší 
obce z tohoto velmi dobře obsazeného turnaje vozí přední umístění. 
 Velikonoční turnaj mládeže ve stolním tenise, kombinovaný s turnajem v šachu 
neregistrovaných bez rozdílu věku, připraví na Velikonoční neděli 24. 4. 2011 od 9 
hodin. Akce bude plakátována v obcích Benešovské oblasti, Děčíně i propagována na 
turnaji v Ústí n. L. 
 Jako součást velikonočního sportovního zápolení uspořádáme soutěž o nejlepší 
velikonoční kraslici, které se zúčastní všechny ženy z kulturní komise a další ženy nejen 
z naší obce.           Fr. Stibor 

 

Oslava Mezinárodního dne žen 
 11. března 2011 v kulturním domě obecního úřadu v Malé Veleni – Jedlce se 
konalo již 12. setkání žen u příležitosti MDŽ. 60 žen z Benešovských obcí i hostů 
z Děčína a více jak 20 mužů přivítalo poslankyni parlamentu Gábinu Hubáčkovou. 
Slavnostní úvod pořadatele, zastupitele Fr. Stibora, doplnily Naďa Špačková, 
předsedkyně LKŽ, poslankyně G. Hubáčková a předseda OV a sponzor Vl. Lhoták. 
K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela MW-Combo Milana Wittura. Každá 
z přítomných žen a dívek obdržela tradiční kytičku s přáním k MDŽ. Součástí setkání 
žen byla i bohatá tombola. 
 Pořadatelé kulturní komise obecního úřadu děkují sponzorům, obecnímu úřadu a 
starostovi V. Růžičkovi za zapůjčení sálu i panu Hurtovi, který zabezpečoval se svými 
pomocnicemi občerstvení účastníků slavnostního setkání.    Fr. Stibor 
 

Beseda nejen o historii kostela 
  V letošním roce si připomínáme 777. výročí založení kostela Sv. Anny v Jedlce a 
500. výročí rozsáhlé opravy kostela.  

V sobotu  26. března 2011 od 13 hodin 
 se uskuteční  v sále kulturního domu beseda o historii kostela Sv. Anny v Jedlce a o historii 

obce. K nahlédnutí budou historické fotografie, dokumenty, včetně historických pohlednic naší 

obce, kompletní záznamy z průzkumu krypty včetně fotografií, publikace o historii kostela 1234 

– 1903 od E. Nedera a také historie kostela 1900 – 2010 . Kromě toho také historie dolování uhlí 

u nás včetně názvů okolních kopců, počítačově zpracovávaná soukromá kronika obce a okolí, 

historie Veleňáčku včetně všech vydaných čísel apod. Pamětní mince, vydané k 777. výročí 

založení kostela v Jedlce , i mince k 776. a 775. výročí, 

lze na besedě se slevou zakoupit. V prodeji bude i 

turistický suvenýr za 30,- Kč, který je možno zakoupit 

kdykoliv v provozní době v restauraci U Madony, na 

obecním úřadu, u stánku Milana Hurta v Malé Veleni, 

nebo na adrese  Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29. Je to 

dřevěný kotouč s očkem na zavěšení, průměr 5 cm, tloušťka 

1 cm s vypalovaným motivem.    J.Dostál 
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Reprezentovali obec 
 Dne 19.března 2011, na stolně - pinčesovém IX. ročníku turnaje  v Ústí nad 
Labem, reprezentovali naši obec 4 stolní tenisté. Na silně obsazeném turnaji 
mládeže ( a starších, v současné době neregistrovaných hráčů ), ze všech oblastí 
Ústeckého kraje, získali ta nejvyšší ocenění. 

Lukáš Blažek - 1.místo v nejsilnější skupině i absolutní vítěz – dárkový koš, 2 
poháry i dárkový balíček a diplom. 

Jan Halgaš -  3.místo v nejsilnější skupině – pohár, dárkový balíček i diplom. 
Marek z Benešova n.Pl. - cenu útěchy za 8.místo v nejsilnější soutěži. 
David Schejbal  - cenu útěchy za 9.místo v nejsilnější soutěži. 

Poděkování za vzornou reprezentaci vyjádřili i přítomní politici, poslanec Josef 
Šenfeld, krajský zastupitel Petr Brázda i zastupitel Magistrátu Ústí nad Labem Pavel 
Vodseďálek.          Trenér Stibor 

 

Z časopisu Vpřed z roku  1948 
   Ukázka z časopisů Vpřed z roku 1948. Kopie je zhotovena z originálu, které jsou uloženy v soukromém 

archivu Milana Hurta. Jestliže byste měli zájem o prohlédnutí některých čísel nebo celých ročníků, telefonní 

kontakt najdete v tiráži. 
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