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Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 
V pátek 12. listopadu 2010 se v kulturním domě představilo sedm nově 

zvolených  zastupitelů, zastupitelek. Po zahájení zvolení zástupci obce  složili 
ústavou předepsaný slib. Pak mezi sebou zvolili uvolněného starostu, neuvolněného 
místostarostu, byl jmenován předseda finančního výboru, předseda kontrolního 
výboru a předsedové komisí. Po 15 minutách zasedání skončilo. 
 

Starosta:      Václav Růžička 
Místostarosta:     Pavel Votápek 
Předseda finančního výboru:   ing. Miroslav Kubík 
Předseda kontrolního výboru:   Bohumila Růžičková 
Předseda zemědělské komise:    Zdeněk Rulf 
Předseda kulturní  a bytové komise:  František Stibor 
Předseda sportovní komise:   Roman Špírek 

 
Kulturně - historické sdružení a Římskokatolická farnost Jedlka Vás zve na 

adventní koncert v kostele v Jedlce 
 12. prosince 2010 od 14 hod. 

V příštím roce bude náš kostel uzavřen kvůli 
opravám, proto tento koncert uvedeme k 777. výročí jeho 
založení.  
 Účinkovat bude Severočeský soubor SoliDeo, který 
vznikl v roce 1998 (nejprve jako instrumentální duo), a   
specializuje se na interpretaci instrumentální a vokální 
hudby gotické, renesanční a barokní.  

Koncertní provádění skladeb období 12. - 18. století 
se stává autentičtější a posluchačsky zajímavější využitím dobových hudebních 
nástrojů. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro 
SOLIDEO vyrábějí díky vstřícnosti hudebních oddělení muzeí. Posluchači se tak 
dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb.  

Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co 
nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i 
srdci docela blízkou a srozumitelnou. Vše důležité a zajímavé k předváděným 
skladbám se dozvíte z průvodního slova při koncertu.         Dobrovolné vstupné.  
 

Výroční schůze Kulturně – historického sdružení  
V současné době má sdružení 20 členů. Na výroční schůzi 10. 12. 2010 byla 

zhodnocena činnost sdružení za uplynulé období a plán akcí na příští rok . 
Letošní Anenská pouť se vydařila a i přes nepřízeň počasí se  přišlo podívat 

během dne kolem 250 osob, na koncertu bylo asi 80 posluchačů.  
Připravili jsme také záchranný průzkum podzemí kostela ( krypty). Do konečné 

zprávy o výsledcích průzkumu a na pořízené fotografie je možné po dohodě kdykoliv 
nahlédnout.  

Kvůli opravám kostela se v příštím roce koncerty konat nebudou. Na sobotu 
26. března 2011  připravíme besedu o historii kostela, kde si zájemci mohou 
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prohlédnout dokumenty, písemně zpracované materiály i historické fotografie, včetně 
fotografií z nedávného průzkumu.  Chtěli bychom uspořádat opět  Anenskou pouť.  
 Připomeneme si  777. výročí založení kostela. K tomuto zajímavému 
výročí vydalo sdružení pamětní mince. V  provedení staromosaz (průměr 35 
mm ) – je možné zakoupit za 50 Kč, v provedení  zlatý lesk za 70,- Kč. Pro 
významné hosty máme připraveno omezené 
množství  mincí pozlacených. Pro případné 
zájemce za 250,- Kč. 

Máte-li zájem o spolupráci s námi, chcete-li 
nám pomoct, rádi Vás  přivítáme mezi námi.. 

Současně chceme tímto poděkovat všem, 
kteří nám v uplynulém období pomáhali a všem 
sponzorům, kteří  přispěli na naši činnost. 

 

Oprava kostela 
I když oprava začne až v příštím roce, byly již zahájeny přípravné záchranné práce. 

Nástěnné malby na stropě byly sejmuty a odvezeny do restaurátorské dílny, aby mohly být 
po opravě stropu znovu umístěny zpět na své původní místo. Byly také opraveny svody 
okapů, aby voda přes zimu nepoškozovala již hotovou fasádu.  
 V pondělí 2. listopadu 2010 se konala v provizorních podmínkách kostela dušičková 
mše. Po skončení mše se všichni odebrali na hřbitov, kde se pomodlili za klid všech, kteří 
zde odpočívají a zapálili svíčky. V předvečer dušiček byl hřbitov ponořený do hluboké tmy, 
ve které zářilo jen nespočetné množství zapálených svíček.  

 
Komise kulturní a bytová informuje: 

Schůzka komise pro kulturu a byty se konala za účasti kandidátů na volební kandidátce KSČM 
pí. Mihalíkové, Vodrážkové, Schejbalové a Stiborové, p. Dolanského a M.Vodrážky. Dále se zúčastnil 
lídr kandidátky ČSSD M.Hurt, předsedkyně volební komise v Benešově n. Pl. pí. Hurtová a mladí David 
Schejbal a P.Hurt. Na programu bylo v prvé řadě poděkování za účast ve volbách, příprava 8. 
Mikulášského turnaje mládeže ve stolním tenisu, příprava Mikulášské nadílky ve spolupráci se školkou, 
návrh rozpočtu komise na 2011 a kalendář akcí pro rok 2011. 

Komise navrhla kulturně – sportovní  akce pro mládež  a bylo dohodnuto, že : 
- 8.Mikulášský turnaj ve stolním tenisu na sále Kulturního domu v Malé Veleni - Jedlce se bude 

konat 4.12. 2010 od 9 hodin.  Přihlášky do soutěže a informace na tel.: 737432430 nebo 412587427, 
email: frantisek.stibor37@volny.cz. 

- Mikulášská nadílka pro děti, mládež a doprovázející rodiče nebo příbuzné se uskuteční  
v neděli 5.12.2010 od 14 hodin na sále Kulturního domu v Malé Veleni - Jedlce. 

Navržený kalendář akcí a rozpočet pro rok 2011 bude nejprve konzultován a schvalován na 
zastupitelstvu obce. Další schůzka na kompletaci dárkových balíčků komise se uskuteční 2.12.2010 v 
17 hodin.          Fr.Stibor 

 
Kulturně – historické sdružení nabídlo zastupitelům obce vzájemnou spolupráci a současně 

také možnost zveřejnit ve Veleňáčku každý měsíc zprávy o činnosti našich zastupitelů, 
 o činnosti úřadu, zprávy o tom, jak pracují komise  a další  důležité informace z úřadu. 

Zveřejníme i Vaše připomínky, návrhy, inzeráty, blahopřání apod. 
Nabízíme zimní pohlednice Malé Veleně, Jedlky, Soutěsky  - 5,- Kč / ks. 
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