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VarhanyVarhanyVarhanyVarhany    
     V kostele končí  sestavování varhan, nyní ještě je potřeba jejich naladění a mohou 
se rozeznít. Je nádherná akustika. Zaujmou nás restaurované bílé a zlaté ornamenty 

na skříni šedomodrých varhan jejich stříbrné píšťaly. Ty jsou z leštěného cínu. 

                                                                                            
                                                                                                    PozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánka    

Správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý společně s  Kulturně – historickým 
sdružením Malé Veleně,  Jedlky a Soutěsky, o.s. 
Vás tímto srdečně zvou do kostela v Jedlce 

na slavnostní vysvěcení  nově restaurovaných varhanna slavnostní vysvěcení  nově restaurovaných varhanna slavnostní vysvěcení  nově restaurovaných varhanna slavnostní vysvěcení  nově restaurovaných varhan    
litoměřickým biskupem  Mons. Jana Baxantem 

                                                                        dne 10. 10. 2009dne 10. 10. 2009dne 10. 10. 2009dne 10. 10. 2009 v v v v    10 hodin 10 hodin 10 hodin 10 hodin     
    

Letos slavíme 775. výročí založení kostela.  
Opět bude v prodeji  za 30,- Kč pamětní mince,  kterou Kulturně – historické sdružení  k tomuto výročí vydalo. 

 

               
Nová okna v kostele kolem oltáře, uprostřed Sv. Anna 

 

 

Výstava 
 

Dne 26. září 2009 od 8 do 17 hodin 
se koná na výstavišti u koupaliště 

v Benešově n.Pl. výstava drobného 

zvířectva. 

U nás se letos zatím žádná výstava drobného 

zvířectva nekonala. 
                                        M. Hurt 

 

Vlevo oltář v kostele v Jedlce 

s novými vitrážovými okny a starou 

gotickou klenbou.  

 

      Vpravo foto z roku 1989 – 

výstava chovatelů v Malé Veleni. 
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Opravy kostel, hřbitov 
Pokud jdete kolem kostela, jistě jste si všimli, že se na jeho opravě stále pracuje. Zhotovuje se 

nové fasáda podle zbytků dochovaných částí staré omítky a podle historických fotografií z archivu, dnes 

již i na západní části objektu. Je dokončená výměna všech restaurovaných oken v prostoru kolem oltáře. 

Jejich nádhernou barevnost však nemůžete vidět zvenku, ale pouze tehdy, když vejdete dovnitř. Ještě 

probíhá oprava okna směrem na hřbitov.  

Současně probíhá oprava hřbitovní zdi, kterou schválilo zastupitelstvo obce. Odstraněna byla 

nekvalitní zvětralá část zdiva i betonové desky z horní části zdiva. Zeď je nově omítnutá, desky na 

vrcholu zdi byly nahrazeny betonovou stříškou. 

 

   
Na snímku vlevo je část bývalého hřbitova  z roku 1980. Německé pomníky kolem        

obvodové zdi byly zlikvidovány.  

Vpravo opravená hřbitovní zeď s jedinou dochovanou sochou v této části hřbitova. 

 

   Kronika 
Kronika obce je v současné době k nahlédnutí na Obecním úřadu Malá 

Veleň. Můžete si zde prohlédnout i zápisy pana Aubrechta, který je psal od 

roku 1945. Jeho text je přepsán do kroniky současné.  

Také můžete nahlédnout do kroniky SPOZu ( Sboru pro občanské 

záležitosti, který v obci existoval ). Zde  jsou např. zápisy z vítání 

občánků do života. Tuto informaci zveřejňujeme proto, že na březnovém 

zasedání bylo vysloveno přání občanů do těchto knih nahlédnout. Od začátku 

roku 2009 není kronika obce vedená. 

V době, kdy už byla škola zrušená a vyklízelo se vše zbytečné, objevili 

jsme mezi odpadem kroniku školy. Byla 

psána pečlivě a rád jsem v ní 

zalistoval. Domníval jsem se, že 

nejlepší umístění pro ni bude na 

obecním úřadu. Když jsem po letech 

chtěl do ní opět nahlédnout, zjistil 

jsem, že na úřadě není. Ztratila se? 

Nebo si ji někdo vypůjčil a zapomněl 

vrátit?  

Pokud byste o ní něco věděli, 

dejte vědět.               J. Dostál  
                         

Na fotografii jsou žáci 1. třídy, kteří po roce 1945 nastoupili do naší školy. 

  
Distribuce Veleňáčku :   Tento měsíčník je dodáván do schránek stále zdarma, nebo odesílán e-mailem,  všem  občanům, kteří si jej objednali : 

 osobně, písemně, telefonicky nebo  e-mailem. Kontakt v tiráži . 
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