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    Kulturně – historické sdružení přeje všem čtenářům krásné vánoční svátky. 
 

Mikulášská nadílka 5.12.2010. 

Kulturní  komise  ve  spolupráci  se  školkou připravila Mikulášskou nadílku pro 70 dětí obce a mateřské  školy v Malé 
Veleni. Hlavním bodem programu bylo vystoupení estrádního umělce Zdeňka Kaňky v dvouhodinovém pořadu her a soutěží pro děti. 
Do přeplněného sálu Kulturního domu v Jedlce zavítal i Mikuláš, čert a anděl s dárky pro všechny děti obce i ostatní přítomné. 
                                    F.Stibor 

      
                   Foto : R. Kakara 

8. Mikulášský turnaj.  
V sobotu 4. prosince 2010 se konal již 8. turnaj mládeže i seniorů ve stolním tenise. Celkem 18 hráčů z Březin, Ústí n.L., 

Heřmanova, Jedlky, Benešova n. Pl., Horních Habartic, Malé Veleně a Děčína jsme rozdělili do dvou skupin. V hlavní soutěží hrálo 
12 hráčů a zbývajících šest ve skupině starších mužů a žen.  

V hlavní soutěži bylo toto pořadí : 
1. Jenda Halgaš z Jedlky, 2. Lukáš Blažek z H.Habartic, 3. Tomáš Vopat z M. Veleně. 

V druhé skupině : 
1. Jan Janeček, 2. Petra Janečková, 3. František Minařík – všichni  z Ústí n.L.  

V závěrečné soutěží šampionů byl absolutním vítězem Jan Halgaš z Jedlky. 
Na 2. místě  byl Lukáš Blažek z H.Habartic a na 3. místě se umístil Tomáš Vopat z M.Veleně. 

Odměny, diplomy a Mikulášské balíčky předal Mikuláš. Hráčům přišel za velmi dobré výkony poděkovat za hlavního 
sponzora  Vl. Lhoták z OV KSČM a za Obecní úřad a sponzorství F.Stibor. 

Poděkování patří pořadatelům B.Stiborové, J.Schejbalové a kulturní komisi která připravovala dárky a balíčky. F.Stibor

                       
Adventní koncert  
Kulturně – historické sdružení připravilo na neděli 12. prosince 2010 adventní 

koncert.  Účinkovala skupina SoliDeo. Přítomní si poslechli gotické a barokní písně 
s doprovodem starodávných historických hudebních nástrojů.  

Uvnitř kostela se již začíná s jeho opravou – varhany jsou schované pod 
bedněním, zajištěné proti prachu. Schodiště na kůr je zbourané a již se rýsuje kostra 
schodiště nového. Nástropní obrazy jsou sejmuté a odvezené k restaurování, aby 
mohly být opět umístěny na nový strop. Příští rok, kdy si připomínáme 777. výročí 
založení kostela, bude probíhat celková oprava.           Foto : J. Kosík 
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