
∙•● Kaple, 1960

∙•● Kaple, 7. května 2006



∙•● Pila Jana Doskočila, 1956

∙•● Bývalý panský dvůr, pak Petrova hospoda, později zde byla pošta, obecní úřad a ob
chod Jednota (vpravo), 2. prosince 1984

 



∙•● Povodeň, červenec 1997

∙•● Benátky, povodeň, červenec 1997



∙•● Výstavba sokolovny

∙•● Panská stodola místě dnešní sokolovny∙•● Povodeň, červenec 1997

∙•● Dřevěná lávka přes náhon, na lávce sedí 
Zdeněk Bílý (vášnivý fotograf, který pořídil 
nejvíce fotografií Velké), vzadu mlynářova 
stodola



∙•● Sokolovna, 31. prosince 1999

∙•● Sokolovna, 18. září 2005



∙•● Regulace Veličky v roce 1956, v pozadí dřevěná lávka a lípa (u Sehnalíkového)

∙•● Sáňkaři na lávce přes Veličku, za ní mlynářova stodola, 1961



∙•● Vodovod pro ruskou armádu ze Lhotky přes Benátky, 15. července 1984, tehdy velmi 
hlídaná stavba

∙•● Most přes náhon u čp. 40, cesta přes vesnici, foceno na kopci směrem na Hranice, 
1925



∙•● Pohled od školy směrem ke Lhotce, vpravo plot sokolovny, 1958

∙•● Pohled od školy směrem ke Lhotce, 2010



∙•● Pohled od školy směrem k hospodě, 1958

∙•● Pohled od školy směrem k hospodě, 2010



∙•● Střed obce v roce 1969

∙•● Střed obce v roce 2010



∙•● Slavnostní odhalení pomníku osvobození, 1971

∙•● Odhalení památníku velických občanů padlých v I. světové válce, 31. října 2003, nej
větší zásluhu o úpravu památníku měli Bohumír Cvek (vlevo u památníku) a Bohumil 
Hlavinka (vpravo)



∙•● Hasiči na brigádě, výstavba nové prodejny Jednota, 27. dubna 1985 – zleva: Meto
děj Číhal, Bohumír Cvek, Václav Skříčil st., Václav Skříčil ml., Stanislav Pražák, Miloslav  
Hlava, František Pacák, Antonín Tománek, Jan Kosík, Josef Hlavinka

∙•● Stavba prodejny Jednota, 1985



∙•● Tanečníci Moravské besedy na hasičském výletě, zprava (nahoře): Valenta Rudolf, 
Skříčil Václav, Valenta Ferdinand, Bagar Josef, Hlavinka Bohumil, Zlámal Bohuslav, (ní
že) četař Machalka Miroslav, (uprostřed) Ličmanová Ludmila, Mücková Marie, (dole) 
Humplíková Jiřina, Huvarová Anna (ze mlýna), Durmanová Zdenka

∙•● Průvod cvičenců na sokolskou zahradu pod vedením ředitele Miroslava Studýnky, vle
vo budova hasičské zbrojnice, 1951



∙•● Dožínky, srpen 1959, účinkující před sokolovnou

∙•● Draní peří u Staňků (čp. 115), 1966



∙•● Účastníci hodové mše sv. u příležitosti vysvěcení opravených křížů a Božích muk ve 
Velké, 13. září 2009, opravu provedli místní hasiči

∙•● Autoservis na místě Koláčkova statku, 4. února 2007



∙•● Hospodářské budovy Doskočilova mlýna v rozvalinách, vzadu pila, 1956

∙•● Bourání věže hasičské zbrojnice (hrozila zřícením), 9. listopadu 2005


