
 1

  14  

 Zpravodaj  Kulturně – historického  sdružení  Malé  Veleně,  Jedlky  a  Soutěsky, o.s. 
Ročník XIII. ( VII. KHS )           15. prosinec  2014  

 

Příjemné prožití vánočních svátků, spokojenost a dobrou 
pohodu, do Nového roku vše nejlepší přeje Kulturně – 
historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky. 

 

Přehled vánočních bohoslužeb v kostele sv. Anny v Jedlce 
Farnost Jedlka srdečně zve 24. prosince 2014 (Štědrý den) od 24 hod. na „půlnoční“  s doprovodem varhan. 
          1. ledna 2015 (Nový rok) se koná od 16,30 hodin Slavnost Matky Boží Panny Marie.   

          4. ledna 2015 (2. neděle po Narození Páně) se koná bohoslužba opět od 16:30 hodin. 
 

Mikulášská nadílka 
 V pátek 10. prosince 2014 se konala Mikulášská nadílka v kulturním domě, kterou 
moderoval pan Kaňka (agentura KAZ z Nového Boru). Na besídku přišlo také několik čertů a 
Mikuláš s anděly, kteří dětem rozdávali dárky.  
 

    
 
Česko zpívá koledy 
 Středa 10. prosince 2014. Pět minut před 18 hodinou se rozezněl zvon na kostele sv. Anny 
v Jedlce, který zde vyzvání již  550 let, a oznámil počátek zpívání. Před kulturním domem zářil do tmy 
rozsvícený stromek a z nebe padaly sněhové vločky. Počasí bylo již zimní, kolem přibýval sněhový 
poprašek a do této atmosféry zazněl zpěv  koled. Zazpívat si přišlo přes 40 dospělých i dětí - ty si nejvíc 
zpívání užívaly, takže refrén koledy „Vánoce přicházejí“ se musel opakovat. Na závěr jsme všem 
poděkovali, že i v tak chladném zimním  počasí si přišli s námi zazpívat a pozvali jsme je jménem 
Kulturně-historického sdružení na sobotní adventní koncert v kostele. 
 

   
 
12. mezinárodní Mikulášský turnaj 
 Již tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenise v Malé Veleni se konal na sále v Kulturním 
domě v Jedlce v sobotu 6. 12. 2014. Turnaje mládeže a seniorů, chlapců i děvčat se zúčastnilo 23 
členů, z toho i 5 hráčů z Vietnamu. Čestným hostem turnaje byla poslankyně parlamentu ČR paní 
Gabina Hubáčková, která po zahájení turnaje zastupitelem Františkem Stiborem účastníky turnaje 
pozdravila a popřála jim mnoho nejen sportovních úspěchů.  
 V hlavní soutěži, kde hrálo 14 hráčů, se umístili: 

1. Jan Halgaš z Jedlky   3. Tomáš Vujan z Děčína   5. Tran Cvong z Děčína 
2. Lom Tiep z Březin   4. Tomáš Vopat z Malé Veleně   na 8. místě Marie Antošová  
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V soutěží juniorů se z 8 hráčů umístila tato děvčata i chlapci:   V soutěži čtyřher se umístili: 

1. místo  Jiří Donáth z Benešova       1. Dvojice z Vietnamu  
2.  Lucka Antošová z Děčína       2. Antošová, Vopat  
3.  Kristýna Blatová z Benešova      3. Schejbal, Stibor  
   

 Pořadatelé turnaje Stibor, Vávra, Stiborová, Schejbalová a všichni startující děkují sponzorům za 
finanční dary - Obecnímu úřadu v Malé Veleni, Okresnímu výboru KSČM Děčín, poslankyni G. Hubáčkové a 
ZO KSČM Malé Veleně. Restauraci pana Špírka pak za dobrý oběd, pekárně paní Antošové za dobré housky 
ke svačině a Obecnímu úřadu za příjemné prostředí Kulturního domu. Všichni se už těší na příští turnaje. 
                                     Fr. Stibor 

Adventní koncert 
 V sobotu 13. prosince 2014 se konal v kostele v Jedlce Adventní koncert, na kterém vystoupil Ženský 
komorní sbor Luscinia a jako host se představilo Vokální uskupení Žentet. Oba soubory byly z Ústí 
nad Labem. Zazněly nádherné vokály. Mimo připravený program se první a závěrečná píseň zpívala 
s doprovodem varhan. V kostele se sešlo na 70 lidiček, z toho bylo na 20 členek souborů. 
 

   
 

Hokej:                  Veleňskému béčku dne 16.11. 2014 vystřílel 3 body Topol. 
    HC Malá Veleň ,,B" - Stadion N.Bor 11:7 /5:1,3:3,3:3/ 
    HC Malá Veleň ,,A" - BC Českolipsko 6:3 /1:0,2:3,3:0/ 
    HC Malá Veleň,,B" - Kovo Mladá Boleslav 2:18 /1:5.0:5.1:8/ 
    HC Malá Veleň,,A" - XXX Ústí n.L. 5:0  kont. 
    HC Malá Veleň,,B" - Kovo Mladá Boleslav 2:18 /1:5.0:5.1:8/ 
Aktuální tabulka: 
1. Kovo Ml.Boleslav............68:13..........15  6. Biolit Děčín......................45:41............9 
2. Malá Veleň..A"................61:16..........15  7. BC Českolipsko...............37:44............6 
3. Katusice...........................60:15..........15  8. Malá Veleň,,B"................28:59............6 
4. Barakudy.........................37:30............9  9. XXX Ústí n.L..................15:47............0 
5. Buldoci............................25:19............9            10. Stadion N.Bor..................19:62............0 
                 11. Stružnice..........................16:60............0 
Vánoce ve škole p řed 50 lety – ze školní kroniky                      R.Špírek 

 V poslední den před vánocemi v roce 1965 se děti shromáždily v tělocvičně školy, kde se 
podívaly se na pohádky uváděné maňáskovým divadélkem. Každý potom dostal knihu a sáček 
s čokoládou a pomerančem. Peníze darovalo SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). 
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