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       Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s., ročník XII. ( VI. KHS )    *   20. srpna 2013 
  

 
Byla Anenská pouť 
 Kulturně – historické sdružení ve spolupráci s Obecním úřadem připravilo 
Anenskou pouť. Tentokrát bylo až moc sluníčka. Provozovatelé stánků si stěžují na to, že 
zde mají malou návštěvnost a výsledek prodeje nepokryje ani jejich režijní náklady. 
Přesto dorazil stánek s občerstvením, který měl dobře vychlazené nápoje i opečenou 
klobásu. K poslechu hrála odpoledne skupina MP – band a zopakovala se soutěž „O 
nejlepší dobrůtku“. Do ní bylo dodáno 7 vzorků, které hodnotila sedmičlenná porota. 
 1. místo za pikantní medové maso obsadila  Františka Kadlecová z Malé Veleně a 
získala odměnou oběd pro dvě osoby v restauraci U Madony v Jedlce. 
 2. místo za nakládané houby obsadila Anna Vodrážková z Jedlky a získala za 
odměnu láhev koňaku Napoleon. 
 3. místo za dortovou roládu obsadila Jiřina Votápková z Jedlky a odměnou pro ni 
byla láhev vína Chardonnay. 
 Pro děti byl připraven skákací hrad a velká trampolína. 
 

   
 

Koncert skupiny Solideo 
 Po několika letech vystoupila v našem kostele opět skupina SOLIDEO se starými 
nástroji v dobových kutnách. Přišlo se podívat kolem 50 posluchačů. 
 Kostel byl přístupný po celý den. Přítomní  zde mohli kromě prohlídky zdarma 
nebo za symbolický poplatek získat nové, nebo téměř nové knihy. 
 

   
 

Svatoanenská poutní mše 
 Od 15 hodin probíhala bohoslužba. Po jejím skončení následoval krátký varhanní 
koncert, kde kromě varhan byla slyšet i flétna. 
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Bouřky a přívalové deště 
 Po dlouhotrvajících tropických dnech přišel na počátku srpna dlouho očekávaný déšť, 
který byl doprovázen mohutnou bouřkou a přívalovým deštěm. A právě ten způsobil, že nově 
opravená cesta k domu č. 27 se proměnila v malý potok, který odnášel navezenou hlínu a štěrk 
na obecní komunikaci mezi most přes potok a dům číslo 76. Pracovníci obecního úřadu pak 
nánosy bahna další den odklidili. 
 

   
  

 Tato cesta, která vede za železničním mostem přes potok do Benešova n. Pl.  je součástí 
cyklostezky, která prochází naší obcí. V pondělí 12. srpna 2013 byl za technikou na tento úsek 
cyklostezky položený kvalitní asfaltový povrch – snímek vpravo nahoře. 
  

   
  

 V polovině srpna bylo zhotoveno dopravní značení v prostoru mostu přes železnici, které 
upozorňuje řidiče, že vjíždějí na úsek silnice, kde se pohybují cyklisté. Cyklostezka od elektrárny 
do Malé Veleně je definitivně hotová, pro cyklisty je k dispozici „Krámek ve stodole“ u domu č. 74, 
kde si mohou zakoupit občerstvení (snímek vlevo). Před dokončením je i úsek ve stoupání 
k domu č.78 (snímek uprostřed). Vodorovné i svislé dopravní značení upozorňuje cyklisty, že 
vjíždějí na hlavní silnici (snímek vpravo). 
 Na cyklostezku směrem k elektrárně je již zakázaný vjezd motorovým vozidlům. 
 

   
Železnice v Malé Veleni v dětských omalovánkách 
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