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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s.  Ročník X II. (  VI. KHS )  20. ledna 2013 

 

 Volba prezidenta v naší obci:    Z 374 voličů přišlo k volbám 224 osob       (59,89 %). 
            Nejvíce hlasů v naší obci získali: Miloš Zeman    57 hlasů – 25,44 % 
      Vladimír Franz    38 hlasů – 16,96 % 
      Schwarzenberg Karel  34 hlasy – 15,17 % 

Do druhého kola postupuje Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. 
 

Byla „půlnoční“ 
 Poprvé po roce 1945 se v našem kostele konala na Štědrý den minulého roku půlnoční 
mše, a jak název napovídá, začínala vyzváněním zvonu přesně o půlnoci. Slavnostní mši 
připravila farnost Jedlka a přišlo se podívat víc jak stovka posluchačů. Půlnoční mši celebroval 
benešovský farář, páter Suchý, na varhany doprovázela ředitelka Základní křesťanské školy 
z Děčína - Křešic Jindřiška Vopatová. 

     
 
 

Vánoční pěvecký koncert 
 Dne 28. prosince 2012 se konal první koncert v nově opraveném kostele, který 
připravilo Kulturně – historické sdružení a Obec Malá Veleň. Vystoupili zde sólisté 
pěveckého sdružení Bel Canto z Ústí n.L. s vánočními písněmi a koledami. Koncert 
nastudovala a režijně připravila prof. Jana Scholzeová – Hodulíková, varhanní doprovod 
zajistil Pavel Šimberský. 
 Na úvod a na závěr se rozezněly také opravené Fellerovy varhany z roku 1856.  
Posluchači slyšeli varhanní chorál a českou píseň vánoční z 15. století Narodil se Kristus 
Pán. Prostor kostela se zaplnil do posledního místa. Koncert si vyslechlo asi 120 
návštěvníků. 
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Připravujeme besedu o historii 
 Besedu o historii naší obce připravuje předseda Kulturně – historického sdružení ve spolupráci 
s novou kronikářkou ing. Petrou Novotnou ze Soutěsky  22. února 2013 od 17 hodin v kulturním domě v 
Jedlce. Můžete si poslechnout o historii mlýna na Ploučnici, o historii hospůdek, krčmy, jak vypadaly mosty 
přes Ploučnici, o historii dolování uhlí, jak vznikaly vodovody, ale také o historii školy, kde se učilo, když 
ještě nebyla postavena budova nové školy, o bývalých kronikářích, o železnici, kudy vedly staré cesty, když 
ještě nebyla silnice, jak vznikaly továrny, elektrárna a mnoho dalších zajímavostí. 
 K nahlédnutí budou české překlady obou německých kronik (od E. Nedera a od O. Banseta), přepis 
textu obecní kroniky od roku 1945 do roku 2008 (od roku 2009 není kronika obce psaná) zpracované 
tématické listy (každý je zaměřen na část obce nebo objekt a doplněný fotografií. Např.: kamenolomy, 
mosty, mlýn, hospůdky, krčma atd.) Také zpracovaný text o  historii obce od hluboké minulosti po 
současnost (90 stran). 
  
  Je otevřená nová restaurace – výčep v kulturním domě v Jedlce 

Prostory výčepu v kulturním domě byly mnoho měsíců zavřené. Od Nového roku je zde otevřený výčep. 

    
 Při posezení můžete koupit pivo, alkoholické i nealkoholické nápoje. ( Limonáda červená 0,3l za 9,- 
Kč, pivo Březňák za 19,- Kč.) Otevřeno je od úterý do neděle a to út – so: 16 – 22 hodin, neděle: 16 -  20 
hodin. 
 
10. Mikulášský turnaj ve stolním  tenise dne 8.12.2012 
Přihlášených 19 hráčů bylo rozděleno podle výkonnosti a věku do čtyř kategorií. 
Výsledky: 
Nejmladší kategorie  5 hráčů:         
1. Lucie Antošová           Děčín 
2. Vítek Antoš                 Děčín 
3. Pavel Kocálek             Ústí n. L. 
Kategorie amatérů  4 hráči  
1. Jan Janeček                 Ústí n. L. 
2. Janečková                   Ústí n. L. 
3. Markéta Drahošová    Ústí n. L. 
Kategorie pokročilí   9 hráčů              
1. Jan Halgaš          Malá Veleň - Jedlka 
2. Tomáš Vopat              Malá Veleň 
3. Pavel Gebhart             Malá Veleň - Jedlka 
Kategorie čtyřhra  8 hráčů:                  
1. Švarc, Česká Lípa - František Stibor, Malá Veleň 
2. Jan Halgaš, Malá Veleň, Jedlka - Pavel Gebhardt, Malá Veleň, Jedlka 
3. Marie Antošová, Děčín - Tomáš Vopat , Malá Veleň 
 

 Poděkování pořadatelům Janě Schejbalové, Boženě Stiborové, Josefu Šmídovi vyjádřil 
předseda komise František Stibor a poděkoval sponzorům i krajskému zastupiteli ing.Josefu 
Váňovi pod jehož záštitou se turnaj konal. Byly předány ceny vítězům a všem účastníkům 
svačinový a Mikulášský balíček s poděkováním za účast i s pozváním na příští, již 11. turnaj 
v Malé Veleni - Jedlce.              Fr.Stibor 
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