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   Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s .  
              Ročník X IV. (VIII. KHS)  -  20. leden 2015 

 

Vzpomínáme na konec roku. „Půlnoční“. 
 Již tradičně se v našem kostele v Jedlce konala, tentokrát za velmi deštivého 

počasí, štědrovečerní „půlnoční“ mše. Vánoční atmosféru doplňovaly dva velké ozdobené 

smrky. Na půlnoční se přišlo podívat kolem 35 návštěvníků. Pro ně na kůru s doprovodem 

varhan zpíval písně a koledy sedmičlenný sbor.  

 Bohoslužby v našem kostele se budou opět pravidelně jednou za 14 dní v neděli 

od 16,30 hodin. První se konala 4. ledna 2015. 

    
 

Tříkrálová sbírka 
                Také  letos se konala Tříkrálová sbírka, kterou zajišťovala farnost Jedlka.  Dne  7. ledna 2015 
procházeli obcí Tři králové s pokladničkami a na dveře psali známá písmena K+M+B 2015. Vybraná částka 
bude věnována na charitu.  

 
 Do kostela v Jedlce se podařilo správci farnosti získat větší betlém. 

Podle firemního štítku, který je umístěný na boku podstavce, pochází betlém z firmy 
„Mayer'sche Kunstanstalt München“ (Mayerova umělecká instituce v Mnichově). Tato 

továrna je pod stejným jménem v provozu od roku 1847 až do dnešní doby. Pracovnice firmy 
potvrdila, že církevní předměty se vyráběly v oddělení „Kunstanstalt für kirchliche Arbeiten“ 
(Umělecká instituce pro církevní práce) a uvedený betlém pochází z období kolem roku 1920. 
Bohužel ve válce shořely všechny archivní materiály, dokumentace i plány, takže nejsou 
k dispozici ani fotografie figurek, které se někdy v minulosti z tohoto betléma ztratily. Máme 
zájem je postupně doplnit. Cena jedné figurky je kolem 1.500,- Kč, proto hledáme dárce, 
sponzory, kteří by na zakoupení přispěli.  
 

Ze zasedání zastupitelstva obce 
 Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2014 se konalo 17. prosince 2014. Zastupitelé schválili 
rozpočet obce na rok 2015, projednali vydané nařízení vlády, podle kterého se mění odměny 
zastupitelů, schválili příspěvky na činnost sportovním oddílům a Kulturně – historickému sdružení, 
žádosti o pozemky a další. Na zasedání bylo 8 občanů. Starosta v různém přečetl také náš návrh, aby 
Veleňáček byl od letošního roku i obecním zpravodajem. Nikdo ze zastupitelů se ale nevyjádřil, 
zda s návrhem souhlasí nebo nesouhlasí, o návrhu zastupitelé vůbec nehlasovali.  
 Sportovní komisi  v dalším volebním období povede Luděk Stínil. 
 

Rozpočet Obecního úřadu v Malé Veleni 
  Rozpočtové příjmy celkem                                   4.600.000,- Kč 

Z toho např.: Daňové místní poplatky – fyzické i právnické osoby                                           3.940.000,- Kč 

 Státní správa          138.000,- 
 Lesní hospodářství          130.000,- 

 Vodní hospodářství        200.000,- 

 Bytové hospodářství – nájmy z bytů     126.000,-  atd. 

  Rozpočtové výdaje celkem                                  4.600.000,- Kč     
Z toho např.: Lesní hospodářství, práce v lese     120.000,- Kč 

 Pozemní komunikace, oprava, údržby komunikací    100.000,- 
 Vodní hospodářství, opravy, údržby, rozbory vody    990.000,- 

 Předškolní výchova, ZŠ, neinvestiční náklady na žáky    150.000,- 

 Kultura, kult.akce,el.energie, palivo, údržba     140.000,- 
 Komunální služby – veřej. osvětlení, údržba, opravy    276.000,- 

 Nakládání s odpady       400.000,- 

 Ochrana přírody,veřejně prospěšné práce, pojištění, údržba zeleně  490.000,- 
 Zastupitelské orgány, odměny funkcionářům         850.000,-  

 Regionální správa, knihy, časopisy, pohon.hmoty       890.000,- atd. 

Položky menší než 100.000,- Kč zde nejsou uvedeny. Převzato z www.mala-velen.cz 

http://www.mala-velen.cz/
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Oprava místních komunikací 
 Obecní zastupitelstvo na svém posledním 
veřejném zasedání v září 2014 rozhodlo, že se 
provedou opravy místních komunikací v Malé Veleni. 
Na snímku vlevo je 

opravená cesta k domu číslu 6. Cesta k popisnému číslu 8 (odbočka 
doleva) se neopravovala, protože je vydlážděná. Uprostřed je opravená 
cesta kolem Lamafarmy k popisným číslům 10 a 11. Vpravo je snímek 
nově vybudované asfaltové cesty k domu číslu 27.  
     

Oprava zdi u kostela 

 V říjnu 2014 byla dokončena oprava zdi u kostela. Téměř celá 

byla rozebraná a znovu postavená včetně pískovcových desek na vrcholu 

zdiva. Na snímcích vpravo je polorozbořená zeď během opravy. 

 

Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky 

         připravuje na rok 2015: 
21. března: Beseda nad kronikou, historie obce, historie kostela.  
Duben:   Velikonoční koncert – soubor Luscinia a Žentet z Ústí nad Labem.  
29. květen:  od 18 do 23 hod.  Noc kostelů, varhanní koncert . 
25. červenec: od 12 hod. Anenské odpoledne a setkání rodáků k 70.výročí osídlení obce.  
  Kroniky a fotografie.  Poutní mše k uctění sv. Anny (farnost Jedlka).  
  Koncert v kostele – Kytlický sbor,  hudba MP band před kult. domem.  Občerstvení. 
Konec října: Podzimní koncert (dušičkový). 
Prosinec: Vánoční nebo Adventní koncert. 
24. prosinec: Půlnoční  mše (farnost Jedlka).  
Po celý rok:   Na požádání prohlídky kostela  v Jedlce doplněné informacemi o jeho historii. 
  Veleňáček bude opět vycházet pravidelně vždy k 20. dni v měsíci. Je možno objednat.  
 

Z obecní kroniky před 50 lety - rok 1965 
 K 1. 1. 1965 pozemky našeho družstva převzalo JZD Nástup v Benešově n.Pl. Do něho vstoupili dosavadní 

členové, to celé pak převzal Státní statek v Heřmanově. 

 Přestal hospodařit poslední soukromý zemědělec J. Kadlec a vstoupil do Státního statku Heřmanov. 

 Zima v lednu byla mírná přes den až +7°C. 

 Na nové silnici v Soutěsce se pracuje a otevřena byla již v prosinci. 

 Konečně byl zbourán starý mlýn v M. Veleni, hospoda v Jedlce byla zrušena a sál je používán jako sklad. 

 Tuto zimu byla řeka Ploučnice bez ledu. 

 Škola beze změny. 1. máj v Benešově v kině, bez průvodu z naší obce. Školní rok byl zakončen slavnostně, slibem 

pionýrů.             O dalších událostech před 50 lety se z naší kroniky nedozvíme – toto je zápis za celý kalendářní rok. 
 

ČLNHL – víkendová předvánoční utkání 2014 
 Áčko Veleně si spolu s Katusicemi a Mladou Boleslaví zajistilo s předstihem účast ve finálové skupině 

 HC Malá Veleň,,A" - Barakudy 6:2 /3:1,1:1,2:0/ 

 Branky: 9. a 32. Lacina P., 15. a 60. Pova, 16. Bulín, 48. Špírek - 8. Šarbort, 34. Měchura 

 Sestava: Vilhám, Bulín, Pražan, Ženka, Fryc, Špírek, Kalaš, Zelenka, Pova, Lacina P., Lacina J. 

 Katusice - Biolit 9:8;   Ml.Boleslav - Stadion 22:0;    Stružnice - XXX 5:0 kont. 
Tabulka: 1. Katusice................................75:26.............21  6. Barakudy................................44:41..............10 
 2. Ml. Boleslav.........................93:19.............18  7. BC Českolipsko.....................40:49................6 

 3. Malá Veleň,,A"....................67:18.............18  8. Malá Veleň,,B"......................37:70................6 

 4. Buldoci.................................41:33.............13  9. Stružnice................................27:68................6 
 5. Biolit Děčín..........................58:60.............12  10. Stadion N.Bor......................24:85................3 

       11. XXX Ústí n.L......................19:67................0 

Ve vesnickém derby v sobotu 3. ledna 2015 padlo 28 branek 
 Veleňské derby přineslo velmi útočný hokej, zápas měl ovšem pod kontrolou A tým.  

 Malá Veleň,,A" - Malá Veleň,,B" 17:11 /9:4,2:3,6:4/ 
 Branky: 1.,9.a 33. Lacina J., 6.,44. a 60. Kouřil, 16,.18. a 55. Špírek, 16.,19, a 50. Svoboda, 2. a 38. Zelenka, 12. Ženka, 52. 

Kalaš, 53. Bulín - 8.,15. a 41. Časnocha, 37. a 58. Martin, 41. a 51. Grosse, 3. Pacholík, 10. Staněk, 24. Příhonský, 32. Valštýn. 
                    Roman Špírek 
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