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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň  

Ročník XV. ( IX. KHS )  *  20. červenec  2016 

 
Kulturně – historický spolek M. Veleň a Obec M. Veleň 

Anenské odpoledne v Jedlce 

 
Uslyšíte následující sklady. 
B.Smetana     Vendulčiny ukolébavky z opery Hubička 
B.Smetana     Árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta 
A.Dvořák     Dobrú noc – z cyklu V národním tónu 
B.Smetana     Árie Libuše ze stejnojmenné opery 
A.Dvořák     Árie Rusalky – O měsíčku 
G.Puccini     Árie Liú z opery  Turandot 
G.Puccini     Árie Lauretty z opery G.Schicchi 
P.Mascagni     Ave Maria 
G.Verdi     Ave Maria z opery Otello 
G.Verdi     Ave Maria z písňového cyklu 
G.F.Händel     La scia chio pianga z opery Rinaldo 
G.Legrenzi     Lumi potete piangere – duet 
L.Delibes     Květinový duet z opery Lakmé 
A.Boito     Árie Margaretty z opery Mefisto 
A.Vivaldi     Vieni, vieni (barokní árie)… a další. 

Vstupné dobrovolné. 

Kostel je otevřen pro prohlídku již od 12 hodin. Parkování na komunikaci před kostelem. 
Před kulturním domem bude od 12 hodin připraven stánek s občerstvením, stolky a 

lavičky na posezení, stánek s hračkami a skákací hrad pro děti. Občerstvení i U Madony. 
Od 15 hodin zde k poslechu a příjemnému posezení zahraje MP band. 

 
Změna v zastupitelstvu 

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo začátkem června, složila 
poslanecký slib Hana Bičánková. Nahradila Petru Koláčkovou, která z rodinných důvodů 
odstoupila z funkce zastupitelky. 

 

Turistická trasa   Benešov n. Pl. – Ovesná – 
Jedlka – Malá Veleň  
  Pamětníci pamatují, že lesem za kostelem 
procházela cesta z  Jedlky do Ovesné. V dávných 
dobách zde jezdily povozy s obilím do mlýna. 
V těchto místech by měla vést nová turistická trasa. 
Začínat bude na benešovském náměstí a bude 
pokračovat kolem základních škol k zahrádkářské 
kolonii do Ovesné. Zde asi v polovině obce odbočí 
doleva směrem k  Jedlce.  
     Na snímku jsou účastníci jednání o plánované 
turistické trase na  jednom z lesních úseků. 
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  Po krátkém úseku, vedoucím po okraji pastviny, bude vybudováno výhledové 
místo. Trasa dál povede lesem až ke kostelu sv. Anny v Jedlce. V tomto lesním úseku se 
nachází Borovicový kříž (místo poslední lidské oběti medvěda) a  asi 100 metrů dlouhá 
skalní stěna (Havraní skály), kamenné suťové pole a velké balvany. K jejímu úpatí 
povede přibližně 100 metrů dlouhá odbočka. Od kostela bude trasa pokračovat po 
komunikacích v obci k železniční zastávce v Malé Veleni. 
  Aby byla stezka dobře schůdná, majitel pastvin zajistí průchod na okraji pastvin. 
V místě sestupu z pastvin zajistí vybudování schůdků Služby města Benešov n. Pl. a 
v lesním úseku vyznačí Klub českých turistů odbočku k Havraním kamenům.  
    Pokud  nenastanou mimořádné problémy, mohla by být tato turistická trasa 
slavnostně otevřena při zahájení turistické sezony v druhé polovině dubna 2017. 
 

Oprava hlavní silnice v Jedlce 
 

 

 
 Začátkem minulého měsíce se začalo s opravou nebezpečného úseku státní silnice před 
Jedlkou ve směru od Děčína. Zatím byla zhotovená svodidla v prostoru u křižovatky. Plánuje se 
vybudování ochranné zdi a svodidel v následující zatáčce, kde velmi často dochází k dopravním 
nehodám. 
 

Obecní kronika před 50 lety – rok 1966 
V roce 1966 byla silnice v Soutěsce opět na čas uzavřena pro úpravy kolem lomu. Také 

bylo započato s úpravou hřbitova v Jedlce. V Malé Veleni byl postaven provizorní most vedle 
starého dřevěného, aby mohlo být započato se stavbou mostu nového. 

Oslava 1. máje se v Benešově nekonala, lidé jeli do Děčína.  
 

 
Proti č. 18 v Soutěsce stávala sušárna, kde děti po válce našly poklad – plechovku se 

zlatem a penězi. 
Škola beze změny. Na některých školách byly zaváděny na zkoušku volné soboty (celkem 

10 volných sobot do roka). Na naší škole nezavedeno, poněvadž by muselo být odpolední 
vyučování. Předsedou SRPŠ opět s. Vitásek. Téhož roku byla schválena nová platová úprava 
učitelů. Průměrný výdělek učitelů se zvýšil o 250 Kč. 

Žáci byli pozváni opět po několika letech na oslavu MDŽ do závodu. Jejich účast 
doporučoval tehdejší předseda MNV s. Vostruha. 
   Toto je celý zápis v obecní kronice za rok 1966. Víc se toho o tom, jaký byl život v obci před půl stoletím, nedozvíme. 
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