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Turistická stezka Benešov n. Pl. – Ovesná – Jedlka – Malá Veleň
Během uplynulých měsíců bylo nutné celou trasu nové turistické stezky 

upravit, odstranit náletové dřeviny (švestky i neprostupné hradby trnek na snímku L. 
Smejkala) a označit. Umístěny zde budou informační tabule, na kterých budou
vyznačena zajímavá místa - vyhlídky, odbočka k Havraním kamenům (Rabenstein), 
Borovicový kříž i kostel v Jedlce. Turistická stezka začíná na náměstí v Benešově n. 

Pl., pokračuje přes Ovesnou, kde odbočuje směrem na Jedlku, pokračuje lesem ke kostelu sv. Anny a 
končí u železniční zastávky v Malé Veleni. Většinou kopíruje původní cestu z Jedlky do Ovesné. O jejím 
otevření budete informováni.

Kronikář obce
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo 30. 3. 2017, schválilo po 

projednání bez výběrového řízení kronikáře pro obec Malá Veleň - Luďka Stínila z Jedlky č. 15.

Obecní kronika před 50 lety – rok 1967
V roce 1967 se uvažovalo o zavření školky pro některé závady a malý počet dětí. Po opravách 

zůstala v provozu. Rovněž škola. Děti měly být převedeny do Benešova n. Pl., ale s tím MNV nesouhlasil.
V říjnu byla dokončena oprava lávky v Soutěsce.
Vzhledem k úpravám pracovní doby a zavedením volných sobot v průmyslu, byl zaveden 

jedenáctidenní vyučovací cyklus  s jednou volnou sobotou. MDD se slavil tradičně na školním hřišti.
Během školního roku došlo ke změně školnice. Dosavadní školnice s. Krédlová z Malé Veleně 

byla vystřídána s. Kolačnou.    Toto je celý zápis z kroniky vedené před půl stoletím. 

Z oslavy Mezinárodního dne žen v Malé Veleni - Jedlce.
V sobotu 11. 3. 2017 se v kulturním domě v Jedlce konalo již 19. setkání žen i mužů. Šedesáti 

ženám, babičkám a dívkám jsme předali barevné květy primulek. Sál byl plně obsazen. Káva, čaj, roláda 
paní Mihalíkové i další občerstvení v restauraci u pultu je již samozřejmostí. 

Setkání uvedl, řídil a kapelu MW Combo kapelníka Witura představil předseda Oblastního výboru 
Benešov n. Pl. a zastupitel v jedné osobě. 

Ženám popřála předsedkyně LKŽ Božena Stiborová, poděkovala za práci žen v klubu i při přípravě 
voleb do krajského zastupitelstva. 

Mezi čestnými hosty jsme uvítali kandidátku voleb do parlamentu Bc. Jaroslavu Kamarýtovou 
Vršitou se synem a manželem. Dalšími hosty byli předseda OV KSČM ing. Váňo, místopředseda Láďa 
Hadrovský s manželkou i krajský zastupitel RSDr Horák. Na sále byla veselá zábava, dobré pivo natočené 
Milanem Hurtem i bohaté kolo štěstí. 

Velmi mě potěšilo, když jsem si na prezenční listině u jména paní Gocůmová přečetl poznámku:  
"Díky, že ještě někdo něco dělá". Ta patří samozřejmě pořadatelům, zvláště Mihalíkové, Šmídovi, 
Schejbalové, Hurtovi, Stiborové, Vodrážkové, Verešové. A také sponzorům - ZO KSČM Malé Veleně, 
Benešova n. Pl., Velké Bukoviny, Dolních Habartic, Valkeřic i OV KSČM, který přispěl na kytičky a
Obecnímu úřadu v Malé Veleni, který bezplatně nám sál zapůjčil. Snad jsem na někoho nezapomněl. 

K dobré zábavě přispěla hudba, i když už jsem zachytil na ni kritiku. Je to kapela, která nám 
pravidelně dobrovolně od počátku hrála, i když se ještě MDŽ nenosilo… ale taky už stárne. Fr.Stibor



Také u nás bývalo vítání občánků - Sbor pro občanské záležitosti
Pokud by dětičky z naší obce v současné době patřily do Benešova n. Pl., byly by při slavnostním 

vítání do života nejen přivítány starostou města, ale na každé dítko by také čekal i malý dárek. Vítání 
občánků probíhalo v minulosti i v naší obci. Připravoval ho Sbor pro občanské záležitosti. Sbor pro 
občanské záležitosti měl i svoji kroniku, do které byly narozené děti zapisovány. Kromě 
narozených dětí sem byla zapisována i další významná životní výročí našich obyvatel.
Kronika je nyní uložena v archivu v Děčíně. 

Je škoda, že zastupitelé obce o podobné akce již nemají zájem. Určitě by to potěšilo hlavně rodiče 
malých dětiček a byla to i příjemná vzpomínka pro doby pozdější.

Náhodně vybrané fotografie jsou z vítání nových občánků v obci jsou z roku 1979 a 1986.

Cyklostezka – vjezd do Malé Veleně od Benešova n. Pl.

Na dopravní značce je na cyklostezce v těchto místech nejen pro cyklisty, ale i pro všechny motoristy,
dodatková informační tabulka – „Zpomal, vjezd do obce“ – i když obec začíná mnohem dřív. Určitě je zde tato 
informace také proto, aby si všichni mohli dobře prohlédnout nejen toto nádherné panorama za značkou, ale i 
další, které se jim při průjezdu cyklostezkou nabízejí.

Historický úspěch: Stolní tenisté vyhráli Okresní přebor a postupují do kraje
Vůbec poprvé v historii vybojovali stolní tenisté Malé Veleně postup do krajského 

přeboru. A to bez jediné porážky. Z dvaceti zápasů 19x vyhráli, jednou remizovali. Celkem 
získali 59 bodů. Žebříček jednotlivců ovládl náš hráč Jaroslav Scháněl, který za sebou nechal 
více než padesát hráčů. V první desítce úspěšnosti jednotlivců skončili ostatně tři hráči 
z našeho klubu. Zápasy krajské soutěže se budou hrát pravděpodobně v pátek, stolní tenisté budou jezdit 
například do Ústí či Roudnice nad Labem. L. Stínil

Buldoci se vrátili do boje o první místo (březen 2017)
Novoborští Buldoci nedali šanci oběma veleňským týmům a jsou zpět v boji o titul.

Malá Veleň,,A" - Buldoci N.Bor 4:8 /2:2,1:2,1:4/ Malá Veleň,,A" - BC Česká Lípa 6:1 /3:0,1:0,2:1/
Malá Veleň,,B" - Buldoci N.Bor 6:8 /2:3,1:4,3:1/
Tabulka : 1. -4. místo
1. Veleň,,A"..........4........3-0-0-1........23:19......9b 2. Buldoci......4........3-0-0-1........28:25......9b
3. Veleň,,B"..........3........1-0-0-2........20:19......3b 4. HC BC........3........0-0-0-3........12:20......0b R.Špírek

Veleňáček je v obci doručován v tištěné verzi zdarma. Pokud byste chtěli požádat o pravidelné doručování Veleňáčku, zavolejte na telefon
(v tiráži), nebo napište na e-mail. Zdarma zveřejníme Vaše příspěvky, pochvalné i kritické názory, blahopřání k životnímu výročí, reklamy …

Kulturně – historický spolek Malá Veleň si letos připomíná 10. výročí od svého založení (2007). V současné době máme 21 členů. Máte-li 
zájem, můžete i Vy být členy našeho spolku, nebo jen poradit, pomoct… Není nutné mít trvalé bydliště v obci. Máme členy z Ústí n.L.,

Děčína, Č. Kamenice… Telefon v tiráži.
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