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Kulturně - historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky 

a Obec Malá Veleň Vás zvou na 
 

III. Anenskou pouť,  která se bude konat 

v sobotu 23.července 2011 od 11 hod. 
v areálu mezi kostelem a bývalou školou. 

 
K poslechu hraje skupina Kliďánko, jsou připraveny 
prodejní stánky a občerstvení. Pro děti 
zdarma skákací nafukovací hrad. 
 
Oprava kostela 

 Ještě měsíc zbývá do dokončení velké opravy kostela, která je první 
takového rozsahu v poválečném období. Sami vidíte, že je hotová fasáda, 
včetně opravených kamenných prvků, dokončuje se položení nové krytiny na 
střeše. Kříž na kopuli byl sejmutý, aby se také mohla provést jeho oprava. Do 
koule u kříže bude vložena listina o současném životě v obci, o získání 
finančních prostředků na opravu. Přidáme pamětní mince k 777. výročí 
založení kostela, současné mince a další drobnosti. Kolem celého kostela je 
vykopán příkop, ve kterém bude provedena izolace základů k zamezení 
vstupu vlhkosti do zdiva. 
 Prostory uvnitř uvidíte po odstranění lešení vymalované v barevném 
ladění, jaké bylo v období před válkou. Jsou hotové nové dveře k osazení. Petr Gebhardt, 
člen kulturně – historického sdružení, zajišťuje opravu kovových vrat před vchodem do 
kostela.  
  
Vzpomínka na osvětovou besedu  

Osvětová beseda byla v minulosti velice aktivní složka, která v obci pracovala. Pořádala 
mnoho kulturních akcí a soutěží. V obecní kronice se dočteme o soutěžích Osvětových besed 
v regionu, ke kterým se později přidávaly i BSP ( brigády socialistické práce). Někdy moderoval i Jan 
Fafejta ( 1987). 
 Pro děti a zájemce připravovala OB autobusové zájezdy ( na Ještěd a do ZOO Dvůr Králové ). 
 OB také organizovala několik dětských maškarních karnevalů. V roce 1985 byl na karnevalu i 
známý zpěvák Pepa Melen. 
 Uskutečnil se i  masopustní průvod s doprovodem dechové kapely ( 1987 ), který procházel 
obcí. Každým rokem připravila OB odpoledne pro děti na MDD a  vánoční besídku. Na jedné besídce 
také byly zdobené perníky, které členky OB samy upekly ( 1986 ). 
 Ve Veleňáčku, který Osvětová beseda vydávala,  bylo mimo jiné zveřejňováno i blahopřání 
našim občanům k jejich životnímu jubileu, včetně data narození. Tehdy se nikdo nestyděl za to, kolik 
je mu let. Naopak většina občanů byla ráda, když si na ně redakční rada Osvětové besedy vzpomněla. 
 Národní výbor  zakoupil pro OB  moderní promítací přístroj 16 mm a proto mohly být  pro 
občany promítány v kulturním domě dětské i celovečerní filmy. K obsluze přístroje musel mít promítač 
zvláštní osvědčení. V minulosti jezdilo do obce putovní kino. 
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