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Beseda o historii obce  
 V kulturním domě se v sobotu 17. dubna 2010 konala beseda  o historii naší obce 
spojená s výstavou starých fotografií a dokumentů. V sále kulturního domu občané se 
zájmem prohlédli kolem stovky vystavených materiálů, většinou na formátu A4. Nejstaršími 

nafotografovanými    exponáty   byly    čtyři    plastiky   z  
kostela  ze  3. čtvrtiny 14. století. Nejstarší známou 
kresbou byl most přes Ploučnici  z roku 1830 a nejstarší 
reprodukce pohlednice je datovaná rokem 1899. 
Zajímavé jsou i reprodukce katastrálních map z roku 
1843. Přítomní také měli možnost nahlédnout do 10 dílů  
soukromé kroniky Malé Veleně, Jedlky a Soutěsek. 
     V případě , že se někdo nemohl výstavy zúčastnit, a 
má zájem si  tyto materiály ještě prohlédnout, je možné 
kdykoliv domluvit místo a čas  prohlídky fotografií a 
dokumentů.             Adresa, telefon a e-mail v tiráži.  J.  Dostál 

 
Část  informací z besedy o historii  Malé Velen ě. 

Železnice  byla vybudována  v roce 1869. Při stavbě byl vyhlouben zářez železnice, 
zbourány některé domy a odkloněn potok, který dříve tekl ke mlýnu a do náhonu. 

K prohlédnutí byla i mapa této části obce v době, kdy ještě železnice nebyla. 
Po zprovoznění železnice byla na zastávce vybudována dřevěná prodejna jízdenek.   

Prodávaly se až do konce války. Po r. 1945 byla prodejna jízdenek zrušena a zbourána. Po 
roce 1948 je postavena nová čekárna  , na níž bylo odpracováno mnoho hodin brigádně – 
zdarma. Byla zde místnost i pro výdejnu jízdenek. Vzhledem k tomu, že  býval v čekárně 
stálý nepořádek, rozhodl správce budovy,  že se  zruší dveřní vchod a ponechá  jen  velký 
vstupní otvor, do kterého je vidět. 

Restaurace  U zastávky  byla spojena můstkem přes potok s protější plochou, na 
které  byl altán a tane ční parket . Stále zde zůstává kvalitní betonová plocha bývalého 
tanečního parketu. Směrem  k Benešovu, tam kde končí areál chovatelů,  stával dům. Je 
vidět na pohlednici zastávky z roku 1900. Dnes jsou znatelné  jen základy.  

Pivovar stával naproti přes ulici i s dalším domem. Oba dva byly zbourány. Jejich 
podoba se zachovala na vystavovaných fotografiích.  

Další restaurace  v Malé Veleni byla v č. 71 ( Stiborovi ). Zde býval i taneční sál. 
 Hradlo Dolina  je zrušené od roku 2009, stejně jako návěsti a dřevěné závory. Při 

stavbě železnice muselo být v prostoru bývalé Doliny odkloněno koryto řeky. Vznikl tak 
rybníček, dnes zanesený. Mnoho let byl  v zimě používaný  jako  kluziště. 
 Naproti hradlu Dolina v lese býval pískovcový lom , odkud se vozil písek na stavby v 
obci.  Po r. 1945 těžba nebyla obnovena . Později byl zasypán.  
 
Sport - HC Malá Vele ň se stala pot řetí v řadě vítězem Českolipské ligy  
neregistrovaných hokejistů. Ve finálové skupině prohráli veleňští jen jedno utkání. Velkým  
překvapením finálové skupiny se stali hráči Kovo Mladá Boleslav. Nováček soutěže  se tam 
kvalifikoval až na poslední chvíli, díky vítězství nad Českolipským  Reálem 5:4, ale nakonec 
sahal po celkovém trumfu. Ve finálovém utkání proti Malé  Veleni stačila Mladé Boleslavi 
jakákoliv výhra.  
  Samotné utkání se vyvíjelo příznivě pro Malou Veleň, která po 2.třetině vedla  3:1. V 
poslední třetině si ale zbytečnými fauly zkomplikovala situaci, Mladá  Boleslav snížila na 3:2 
a od 48. minuty hrála nepřetržitě přesilové hry až do  59.minuty. Malá Veleň rozhodla v 
oslabení a po té při soupeřově power play  pečetila do prázdné branky. 
  HC Malá Veleň - ZO OS KOVO Mladá Boleslav 5:2/2:1,1:0,2:1. 

Branky: 16. a 58. Ženka ml., 11.Pova, 37.Kouřil,60.Kalaš-7.a 48.Šeda. 
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Další výsledky 2.kola finálové skupiny: 
Č.Lípa-M.Boleslav 6:7 * M.Veleň - Buldoci 11:1 *  Č.Lípa-Buldoci 11:4 *   
Č.Lípa-M.Veleň  7:2 *  Ml.Boleslav-Buldoci 5:0   
 
Tabulka finálové skupiny:         Tabulka skupiny o 5.– 8.místo  
 1. HC Malá Vele ň    6-5-0-1  40:18 15   5. Reál Č.Lípa  6 4 0 2  46:27 13 
 2. KOVO M.Boleslav  6-4-0-2  29:28 12   6. VS Strá ž p.R.6 4 0 2  48:39 11 
 3. HC BC Č.Lípa     6-4-0-2  34:27  9   7. Biolit D ěčín 6 3 0 3  42:45 10 
 4. Buldoci Nový Bor 6-0-0-5  16:46  0   8. HC Stru žnice 6 1 0 5   9:34  2 
 
 Kanadské bodování finálové skupiny:  
 1. Kou řil/M.Vele ň/-15/8+7/   6. Konopka/M.Bol./----9/5+4/ 
 2. Řezá č/ Č.Lípa/---15/7+8/   7. Lacina J./M.Vele ň/ 9/3+6/   
 3. Mišaga/ Č.Lípa/--10/6+4/  8. Kalaš/M.Vele ň/-----8/4+4/  
 4. Bulín/M.Vele ň/--10/3+7/   9. Švarc M./ Č.Lípa/---8/2+6/  
 5. Zikán/ Č.Lípa/--- 9/8+1/  10.Špírek/M.Vele ň/--- 7/1+6/  
 
  HC Malou Vele ň reprezentovali : D.Vilhám, F.Gunza, P.Fujera, M.Pošusta, 
M.Habart,  M.Bulín, P.Lacina, J.Zeman, R.Ženka st., V.Čižmar, T.Kouřil, M.Pova, K.Pokorný,  
R.Špírek, Z.Jireš, M.Kalaš, M.Polcar, J.Scháněl, R.Ženka ml., J.Trnka,  J.Lacina. 
  Sezóna veleňským ještě nekončí. V polovině dubna se zúčastní kvalifikačního kola  
amatérského mistrovství republiky v Nymburce, kde loni prohráli až ve finále. 
  Hráči by touto cestou chtěli poděkovat obci Malá Veleň a ostatním sponzorům, bez 
kterých by účast v těchto soutěžích nebyla možná. Více na  www.hcmalavelen.estranky.cz a 
kompletní výsledkový servis celé soutěže na  www.clnhl.cz.      R. Špírek 
 

HC Malá Veleň na mistrovství republiky pátá  
    Hokejisté Malé Velen ě se zú častnili 6. ro čníku amatérského mistrovství 
republiky v Nymburce. Lo ňský úsp ěch v podob ě druhého místa nezopakovali.  
    V základní skupin ě porazili ú častníka pražské ligy/pllh/ Vlkan 
Vlkan čice 4:1 a  HC K řečhoř/VHL/ 2:1. Ve čtvrtfinále však vele ňští prohráli 
s vít ězem Jabloneckého okresního p řeboru HC Ji řetín 1:5 a bylo po nad ějích. 
Až p říliš krutý výsledek, když ješt ě 10 minut p řed koncem vedla Vele ň 1:0 a 
hru m ěla pod kontrolou. Ji řetín vyrovnal díky neš ťastné vlastní brance po 
te či vlastního obránce a pak potrestal vylou čení, za vyhození kotou če p řes 
mantinel/zdržování hry/. Vele ň v čase 19.16 za stavu 1:3 odvolala branká ře 
a ješt ě dvakrát inkasovala. 
    V utkání o 5 místo  si velenští poradili s hist oricky jedním z 
nejúsp ěšnějších ú častník ů turnaj ů o mistra republiky domácími Barony 
Nymburk 5:2, o to víc je mrzela porážka od Ji řetína. Ve finále porazili Spi 
Praha lo ňského vít ěze HC Neratovice 5:3, Ji řetín obsadil t řetí místo a 
čtvrtí byli HC Crocodiles Brno. 
     Kompletní výsledkový servis najdete na www.ssagency.cz .       R. Špírek 
 

Velikono ční turnaj  
O Velikonoční neděli byl uskutečněn turnaj ve stolním tenisu v Kulturním domě v 

Malé Veleni-Jedlce za účasti hráčů z Č.Kamenice, Benešova, Děčína, Markvartic, Malé 
Veleně a  Ústí n. L. - domu mládeže. 

 
V hlavním turnaji bylo pořadí:  Turnaj slabší výkonnosti: 

1. Lukáš Blažek D ěčín /SK Malá Vele ň C/ 1. David Schejbal M. Vele ň 
2. Jan Halgaš M.Vele ň /SK Malá Veleň C/ 2. Dana Janečková Ústí n.L. 
3. Pavel Gebhardt M. Vele ň /SK M. Veleň C/  3. Frant. Minařík Ústí n.L. 
4. Martin Proft Markvartice    4. Dominik Rokos Benešov n.Pl. 
5. Jakub Bleha Markvartice    5. Jana Schejbalová M. Vele ň 

Na závěr předány hodnotné ceny, diplomy, pamětní listy a Velikonoční balíčky všem 
účastníkům. 

Poděkování pořadatelům a sponzorům.                     Fr.Stibor 
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