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Čištění veleňského potoka 
 Začátkem listopadu se do prostoru u transformátoru v Malé Veleni přesunul bagr, který bude čistit 
koryto potoka. Jedná se hlavně o vodní nádrže, které jsou pod jednotlivými stupni. I když bagrista dokáže se 
svým strojem neuvěřitelné kousky, vznikl zde problém, kudy se vůbec do koryta potoka dostat, protože 
břehy jsou v soukromém vlastnictví, částečně i  oplocené. Kromě toho se přes regulaci potoka nachází 
mnoho můstků, pod kterými bagr neprojede, ani je nedokáže překročit.  
 Pracovníci, kteří na potoce pracují a bydlí v maringotce u transformátoru, vyčistili břehy potoka od 
náletů i vrchní části postaveného zdiva. 
 První pokus o vyčištění potoka byl naproti domu Lad. Krédla  – a podařil se. Nádrž je vyčištěná a 
hluboká opět kolem 60 cm.  Nánosy bahna , hlíny a kamení byly odvezeny nákladním autem. 

Na snímku vidíte bagr při práci a vyčištěnou nádrž potoka pod splavem. 
 

    
I když se na první pohled zdá, že v sobotu a v neděli se nepracuje, protože bagr je zaparkovaný vedle 

maringotky, opak je pravdou. Pracovníci čistí zarostlé , zanesené a zaházené zdivo regulace těmi 
nejjednoduššími nástroji – krumpáčem, lopatou a kolečkem na odvoz materiálu. 
 Další týden se pracovalo v místech, kde potok již neteče vedle hlavní silnice. Byla vyčištěná nejen 
nádrž, ale také koryto potoka, které není vyzdívané. Jsou tam ponechány velké kameny, které zmírňují 
rychlost tekoucí vody. 
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Oprava hřbitovní zdi 
 

   
Na snímku vlevo stav hřbitovní zdi v roce 1980. Vzadu je vidět původní cihlová zeď s pomníky kolem zdi. Vpravo je opravená zeď z roku  2009 

 
Zedníci, kteří opravovali zeď již odešli, uklidili. Zanechali pouze vyšlapanou cestičku 

úhlopříčkou přes louku. Smutné je, že po ní stále chodí a dále ji prošlapávají i návštěvníci 
hřbitova. Ti si udělali cestičku ještě jednu přes vyznačený obdélník s nízkými keři. Je to 
opravdu nutné? 
 

Mikulášský turnaj  
7.Mikulášský turnaj ve stolním tenisu se bude konat  v sobotu 

5.prosince 2009 od 9 hodin na sále Kulturního domu v Malé Veleni-
Jedlce. Chlapci a dívky od 8 let jsou srde čně vítáni. Možná p řijde 
na turnaj i Mikuláš.           Fr. Stibor 

 

Římskokatolická farnost Jedlka a Kulturn ě historické sdružení p řipravuje na 
27. prosince 2009 od 16 hodin v kostele v Jedlce Vá noční hru. Ú činkuje Bel Canto. 

 
Z  archivu :  
V levo na sním ku vidíte kresbu 

hostince u  zastávky, který byl zbourán 

při stavbě m ostu. V pravo od budovy je 

altán, kde se tancovalo. D o dnešní 

doby zde zůstal betonový čtverec. A  

úplně vpravo si prohlédnete dům , který 

zde stával. D nes zde na jdem e jen  

zbytky základů.  Jsou zcela vpravo 

v prostoru, kde chovatelé pořádali 

výstavy. 
 O riginál pohlednice naší obce byl vydán 

před více než 100 lety -   1898. 

 
Kulturně – historické sdružení uvítá mezi sebou další občany, kteří by se do práce našeho sdružení zapojili.  

Ve Veleňáčku zveřejníme zdarma váš inzerát, reklamu, přání ( k narozeninám, jmeninám i k jinému  výročí). Zveřejníme i vaše 
názory, připomínky a návrhy. Noviny rozesíláme e-mailem a dodáváme zdarma všem, kdo se k odběru přihlásí. Kontakt dole v tiráži. 
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