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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XVI. ( X. KHS )  *  20. červen 2017 

 
Dětský den 2017 
        V sobotu 3. června 2017 v odpoledních hodinách se konal na zahradě mateřské školy 
dětský den, který připravila MŠ a Obec Malá Veleň. Zvány byly děti a jejich doprovod. Počasí 
bylo slunečné a teplé, možná proto nebyl o skákací hrad velký zájem. Přítomní hledali úkryt 
pod stromy.  

   
 

Noc kostelů 
 Kostel sv. Anny v Jedlce se po roce opět otevřel pro všechny návštěvníky, kteří měli 
možnost nejen vše prohlédnout, dozvědět se zajímavosti z jeho historie, prohlédnout 
fotografie, ale také si poslechnout varhanní koncert Anny Kavánové. Po koncertu až do 
půlnoci na požádání hrála na varhany Simona Kosíková.   

   
Ženský pěvecký sbor Luscinia z Ústí n. L. a smíšený pěvecký sbor Amytaky z Liberce 

 
Velkou pozornost upoutal pěvecký koncert souborů Amytaky z Liberce a Luscinia 

z Ústí n. L. a jejich společné závěrečné vystoupení, při kterém zpívaly „a capella“ (bez 
doprovodu), pod vedením Kristýny Přívarové. Bylo to nádherné. 

 
 
Každý návštěvník měl také možnost zapálit svíčky za své blízké nebo získat 

upomínkové předměty, které byly vydány k  letošní Noci kostelů. Nechybělo ani malé 
občerstvení, což někteří s radostí uvítali. 

Jelikož dřevěná konstrukce věže prošla celkovou rekonstrukcí a je již bezpečná, tak ti 
zdatnější mohli vystoupat po schodišti na věž. Zde si prohlédli zvon z 15. století  i opravené 
půdní prostory. Letos naším kostelem při Noci kostelů prošlo 235  návštěvníků. 
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Anenské odpoledne – sobota 29. července 2017 
 Kulturně – historický spolek a Obec Malá Veleň připravují letos opět Anenské 
odpoledne. Kostel v Jedlce, zasvěcený sv. Anně, bude otevřen od 12 hodin a od 14 hodin se 
bude konat pěvecký koncert českokamenického souboru. Obec Malá Veleň zajišťuje 
program před kulturním domem - občerstvení, živou hudbu, posezení… 

 

 
Naše obec 

V dobách minulých návštěvníci naší obce měli možnost  vidět, jak naše vesnička vypadá 
(snímek vlevo nahoře). Jestliže se ze stejného místa podíváme na obec dnes, vidíme jen množství 
vzrostlých stromů, náletů a keřů, za kterými jsou domky schované (vpravo nahoře). 
 

        
Návštěvníci, nebo cyklisté jedoucí po cyklostezce, by se mohli pokochat pohledem z mostu na 

řeku Ploučnici a na zregulovaný potok, který se do ní vlévá (snímek vlevo), nebo na železniční trať se 
zastávkou… Ale bohužel pro vysoké nálety nic takového nevidí. 
 
Řeka Ploučnice 

 
 
Již v dávných dobách naši předkové věděli, že koryto řeky musí  být pro vodu průchodné, 

vyčištěné, aby v případě velké vody byly záplavy pokud možno nejmenší. Proto koryto řeky pravidelně 
čistili od nánosů a naplavenin. Tím snižovali při povodních množství vody, která se vylévá na břeh a 
zaplavuje přilehlé louky i blízké domy. 

V současné době je například pod mostem v Soutěskách, kde jsou louky a přilehlé domy 
pravidelně zaplavovány, již dosti značný nános, který by bylo potřeba vybagrovat a odstranit. Možná 
někteří lidé, kteří jsou za stav řeky zodpovědní, si říkají – co voda přinesla, zase odnese, vždyť je to 
přírodní koryto řeky. Jenže to není zcela pravda. Nánosy zarůstají a tím se zpevňují. Při zvýšeném 
množství vody jsou na tom nejhůř lidé bydlící v domcích na rovině kolem komunikace u řeky. Při 
jarním tání voda vystoupá nejen na louku, na cestu, ale pokud je větší voda, zaplaví i spodní části 
některých domů. Domníváte se také, že jediným způsobem, jak zamezit proniknutí vody do sklepů 
v domcích u řeky a jejich zaplavení, je jejich zasypání? 
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