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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce – rozpočet obce na rok 2017 …
Na veřejném zasedání v prosinci 2016 schválili zastupitelé pro rok 2017 vyrovnaný rozpočet obce 

ve výši    4,95 milionu korun. Zde jsou uvedeny pouze položky z příjmů a vydání, jejichž částka přesahuje půl milionu korun.
Příjmy: Daně fyzických a právnických osob, komunální odpad, správní poplatky 4,16   mil. Kč.
Výdaje: Pitná voda – údržba, opravy, rozbory vody 0,95   mil. Kč.

Vzhled obce, veřejná zeleň, mzdy za veřejně prospěšnou práci 0,55 mil. Kč.
Odměny funkcionářům a pojištění 0,85 mil. Kč.
Pohonné hmoty, elektrická energie, poštovné, telefony, časopisy … 0,95 mil. Kč.

Kromě rozpočtu obce zastupitelé obce  na veřejném zasedání schválili např. zaplacení faktury cca o,4 mil. Kč
za automobil Suzuki Vitara 1,6 VVT Comfort Algrip pro potřeby obce, úpravu platů členů zastupitelstva atd.

Další informace ze zasedání zastupitelstva obce najdete na www.mala-velen.cz.

Z vánočních oslav v kostele v Jedlce

V kostele v Jedlce se sešlo na 60 zpěváků, kteří zpívaly koledy s doprovodem kláves, kytary a varhan.

Vánoční atmosféru doplnily zapálené svíčky, cukroví i horký čaj na zahřátí.

Půlnoční se na Štědrý den konala již od  22 hodin. Nechyběly dva velké vánoční ozdobené smrky a nově upravený betlém.

Vánoční hra v kostele, kterou uvedlo Bel canto z Ústí n. L., byla nádherným zakončením vánočních svátků.



Foto z Vánoční hry Eliška Voráčková

Připravujeme besedu o historii - 25. března 2017 - změny v obci od roku 1945
Od roku 1945 se hodně změnilo – zbouralo, zaniklo, postavilo, vybudovalo… Zmizely mnohé 

cesty, jiné jsou naopak pravidelně opravovány. Mění se louky, pastviny, lesy…
Například všechny komunikace, po nichž vede cyklostezka, byly opraveny, zpevněny a dostaly 

nový povrch. Opravila se cesta v Malé Veleni navazující na 
cyklostezku, nový asfalt se položil na přístupové cesty 
k číslům 10, 8, 7 a zcela nová asfaltová komunikace byla 
vybudována k číslu 27. 

Kompletní opravou prošly v minulém roce také tři 
přejezdy z hlavní silnice - dva k domu č. 53 v Jedlce a jeden 
na louku k. č. 1088/1 - na snímku vpravo. 

Naproti tomuto přejezdu je prostor bývalé skládky
popílku, zarostlý křovinami a nálety, který je monitorovaný 
(kamerou?). 

Skládka je zde zakázaná pod pokutou 100.000,- Kč.

Richterův kříž – 260 let
Pamětníci si pamatují, že v obci u křižovatky v Jedlce u č. 35 býval tzv. Richterův kříž. Od jeho 

postavení uplynulo téměř 260 let. Po roce 1945 zde kříž na podstavci ještě stával. Postupem času zmizel 
kříž, později i podstavec. V současné době nám umístění kříže připomíná jen pískovcový blok v zemi.

Stolní tenisté Malé Veleně jsou po podzimu první
Na prvním místě skončili po podzimní části Okresního přeboru stolní tenisté Malé Veleně. 

Tabulku ovládli poté, co během podzimu neprohráli ani jeden zápas, pouze jednou remizovali. 
Tři hráči Malé Veleně jsou navíc v tabulce úspěšnosti v první desítce okresního žebříčku. Druhá 

část soutěže, kdy jsou na programu odvety, startuje již v lednu. L. Stínil
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