
Celým odpolednem nás bude doprovázet Benešovská 12°, 

v prùbìhu celého  dne bude v pøípadì pøíznivého poèasí  

možnost vyhlídkových letù vrtulníkem.

 

Obec Velenov

ve spolupráci se SDH Velenov

13.00 zahájení, seznámení s historií obce

13.45 slavnostní prùvod obcí

14.00 mše svatá

15.00 -18.00 Folklórní soubor Koøeòák, taneèní skupina V6, 

Veleòáèci, dìtský folklórní soubor Borovìnka, sboreèek 

Jakubáèek a spousta dalších

19.00 Velvet Blansko – taneèní zábava

23.00 parádní ohòostroj s hudebním doprovodem 

 sobota 5.7.2008

 nedìle 6.7.2008
14.00 Memoriál Miroslava Ošlejška - soutìž v hasièském

sportu

PROGRAM

Vás srdeènì zvou na oslavy 
630. výroèí první písemné zmínky o obci
Velenov ve dnech 4. - 6. 7.2008

pátek 4.7.2008

20.00 Tøetí zuby - taneèní zábava

Od ranních hodin atrakce pro dìti zdarma (skákací hrad,

skluzavka) - v sobotu i nedìli.

Dále výstava fotografií, kronik obce, hasièù a školy, výstava 

obrazù Jaroslava Henzla, Havana Club - míchané nápoje.

1378 - 2008

V málokteré obci se vám za jeden lidský život podaøí oslavit 555. a ještì 630. výroèí založení, resp. 

výroèí první písemné zmínky o obci. Nám na Velenovì ano. Pøed 6-ti lety jsme oslavili 555. výroèí 

první písemné zmínky. Letos, po šesti letech slavíme už 630. výroèí. 

Mezitím byly totiž v lichtenštejnském archivu ve Vaduzu nalezeny dokumenty, ve kterých se píše: 

Oldøich z Boskovic dává 6. èervence 1378, listinou psané na Èerné Hoøe klášteru minoritù v Brnì 

i tamním bratøím 50 høiven grošù moravského èísla na své vsi Velenov se vším pøíslušenstvím za 

sebe i Alžbìtu, vdovu po Arklebu z Boskovic tak, aby byl dáván každoroènì o sv. Michalu. 

A tak díky peèlivosti støedovìkých "ouøedníkù" a práci moderních badatelù máte možnost oslavit 

s námi v rozmezí šesti let už druhé naše významné výroèí i vy. WWW.VELENOV.CZ
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