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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s Ročník X II. (  VI. KHS )  20. března  2013 

 

Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky vás zve na  

Velikonoční   varhanní  koncert 
v kostele sv. Anny v Jedlce v sobotu 6. dubna 2013 od 14 hodin. 

Účinkuje: TRES FACIUNT COLLEGIUMTRES FACIUNT COLLEGIUMTRES FACIUNT COLLEGIUMTRES FACIUNT COLLEGIUM 
Eva Brožová – absolventka státní konzervatoře Praha – soprán 

Jiří Svoboda – varhany 
Jaroslav Pánek – trumpeta 

Na programu:Na programu:Na programu:Na programu:    

J. S. Bach  -      Adagio   N. Michna  -      Buď Bohu chvála 
it. anonym 16. stol. -      Alta Trknuta  J. Clark  -      Vjezd dánského prince 
G. Chordani  -      Caro Mio Ben  A. Dvořák  -      Largo 
P. Vaculík  -      Veni Domine   L. Cohen -      Hallelujah 
L. Weber  -      Pie Jesu   Ch. Gounod -      Ave Maria 
       J. Mysliveček -      Rondo 
          Vstupné dobrovolné 

 

Oslava svátku žen 
na sále kulturního domu v Jedlce 

 Celkem 60 žen a téměř 40 
mužů naplnilo sál kulturního domu. 
Barevné květy, úsměvy a přání 
zajistila kulturní komise Obecního 
úřadu v Malé Veleni. Ženám z Malé 
Veleně, Jedlky, Soutěsek, Benešova 
n. Pl., Bukoviny, Habartic i hostům - 
ženám z Levicového klubu žen 
z Děčína - zahrála k tanci a poslechu 
kapela pana Milana Witura. 
Příjemnou oslavu doplnilo pohoštění 
a kolo štěstí. 
  Součástí oslavy byla i volba 
nového výboru Benešovského 

levicového klubu žen ve složení Stiborová z  Malé Veleně, Beznosková z Benešova n. Pl., 
Vodrážková z Jedlky,  Šilhartová z Dolních Habartic a Stibor. Předsedkyní byla zvolena Jana 
Schejbalová z Jedlky, členka komise pro  zemědělství a venkov rady zastupitelstva Ústeckého 
kraje.   
 Úvodním pozdravem s popřáním ženám, s připomenutím inaugurace prezidenta Miloše 
Zemana i s rozborem neoblíbených opatření vlády pana Nečase, které snižují životní úroveň a 
likvidují sociální vymoženosti, zahájil oslavu František Stibor.  
 Výčet akcí od minulé oslavy MDŽ,  i návrh akcí prvního pololetí 2013, uvedla Božena 
Stiborová. Provedla i volbu výboru a předsedkyně Levicového klubu žen Benešovské oblasti. 
Zvolená předsedkyně Jana Schejbalová poděkovala za důvěru, popřála ženám a naznačila svoji 
úlohu v řízení ženského hnutí. Kytičky a písemné 
přání předali přítomným ženám předseda OV 
KSČM Vlastimil Lhoták, František Stibor a Josef 
Šmíd.  
   Pořadatelé oslavy děkují Obecnímu úřadu 
se starostou panem Růžičkou za zajištění sálu. 
Přítomným ženám i mužům náleží poděkování za 
účast na oslavě Mezinárodního dne žen v Malé 
Veleni – Jedlce.          Fr.Stibor 
 



Sport pro mládež i dospělé. 
 Takto  vypadala sobota 2. března 2013 v Pionýrském 
centru v Ústí nad Labem. Sešla se zde  takřka stovka 
sportovců bez rozdílu věku na XI. ročníku stolně-pinčesového 
turnaje.  
 Setkání sponzorovala Krajská rada KSČM Ústeckého 
kraje, OV KSČM Ústí nad Labem a poslanci parlamentu. 
Sportovce z okresu Děčín reprezentovali hráči z  Malé Veleně - 
David Schejbal, Jan Halgaš, Tomáš Vopat a Jana Schejbalová, 
z Březin Rudolf Pavleje a paní Vršitá-Kamarýtová 
s manželem.  Celodenní setkání se sportem a zábavou 
uzavíralo již tradiční setkání s  politiky kraje a okresu 
zastoupené krajským zastupitelem Pavlem Vodseďálkem, 
poslancem parlamentu České republiky a Josefem 
Šenfeldem, místopředsedou OV panem Kubou. Okres Děčín a 
venkov zastupoval pan Fr. Stibor.  
 Od 9 hodin probíhaly soutěže dětí. Po dobrém obědě 
od 13 hodin nastupovala starší mládež, dospělí i senioři ve 
čtyřech výkonnostních skupinách. Z obavy, aby jako již 
pravidelně zase nevyhrál zástupce stolního tenisu z Malé Veleně, posílili svoji sportovní elitu o 

profesionálního hráče krajské a 
republikové soutěže. Naši hráči  se přesto 
umístili na  čtvrtém, pátém, šestém a 
osmém místě ze čtyřicítky hráčů, za což 
jim patří poděkování.  
 Večer následovalo vyhlášení 
výsledků a beseda s politiky zaměřená na 
práci krajského zastupitelstva, činnost 
v parlamentu i na zajišťování kultury,  
sportu a práce s mládeží na venkově.  
 Sportovní den pořádala Komise 
mládeže v čele s Janem Janečkem, 
předsedou krajské komise mládeže s  
manželkou a Františkem Minárikem 
místním zastupitelem.           Fr. Stibor 
 

Cyklostezka 

 V Benešovském zpravodaji jsme se dočetli, že první cyklisté by se po cyklostezce 
měli projet již v srpnu. Povede z Děčína do Starého Šachova. V Benešově n. Pl. bude ale 
od  můstku přes Ploučnici na začátku železničního nádraží přerušena a bude pokračovat 
až v ulici B. Němcové  po lesní cestě na Ostrý. 
 
Hokej: Veleňští si otevřeli střelnici, Biolit nestačil na Buldoky 

  Hokejisté Veleně potvrdili roli favorita, Buldoci potvrdili proti Biolitu výbornou formu. 
Největší překvapení se událo na účet současného lídra z Katusic, který nestačil na Barakudy. 
 HC Malá Veleň - HC Stružnice 25:3 (8:0,11:1,6:2) 
 Sestava a branky: Procházka-Bulín 5, Jireš 1, Ženka st. 1, Pova 6, Špírek 2, Michálek 2, 
Kalaš 3, Lacina P. 4, Lacina J. 1.                                 R. Špírek 
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