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Jak pokračuje oprava kostela 
 O tom, jak pokračují práce na opravě kostela, se můžete přesvědčit sami. Opravu 
provádí firma Allkon z Meziboří. Je hotová fasáda – v nejbližší době bude proveden barevný 
nátěr. Jsou vyměněny kamenné prvky, které byly poničené. Pracuje se na odvzdušňovacím 
kanále kolem celého kostela. V restaurátorských dílnách probíhá oprava postranních oltářů, 
oprava všech dveří. Je dokončená výměna poškozených nosných trámů a krovů, připraveny 
jsou tašky pro novou krytinu. Odstranil se kříž z kopule věže, který byl  potřeba opravit. Je 
nutné jej znovu upevnit, protože některé části pro uchycení byly uvolněné, zrezivělé. 
 Uvnitř zedníci odstranili uvolněnou omítku na stropě 
a na stěnách, připravili vše pro rozvod elektřiny. Provádí se 
nahození stropu. Byl také dokončen restaurátorský průzkum, 
který zjistil, že interiér kostela byl nádherně barevný, zvlášť 
hlavice sloupů a portály kolem dveří. Podobně barevná 
barokní malba není známa v žádném kostele v  okolí. 
Rovněž obraz Kalvárie nad obloukem je možné někdy 
později uvést do původní podoby, protože je pouze lehce 
přemalovaný. Ovšem na kompletní obnovu původní 
barevnosti kostela, na restaurování původních omítek,  již 
nejsou peníze. Proto se odkryté části zakonzervují. To 
znamená, že se překryjí ochrannou textilní  vrstvou, kterou je 
možné později bez problémů odstranit a celý interiér se 
natře vápenným nátěrem v barevném ladění, které zde bylo 
provedeno před válkou. Bude-li někdy dostatek peněz na kompletní restaurování všech 
maleb, je možné jejich poměrně jednoduché  odkrytí a obnovení. 
 Na snímku část odkrytého ornamentu, který bude po překrytí přemalován. 
 

Železnice  
 
Oprava železnice je již 
dokončená. Nejlépe je vše vidět 
z mostu. Svahy kolem 
železnice jsou zpevněné 
kamennou zdí v kovových 
sítích. Propusť pod tratí 
k Benešovu n.Pl. je   
vybudovaná znovu. Z celého 
úseku železnice byl odvezen 
štěrk s bahnem  a nahrazen 
štěrkem novým.  Opravené je 
rovněž nástupiště u zastávky. 
 

 
Stolní tenis 

V sobotu 14.května v hale Lokomotivy v České Lípě na turnaji ve stolním tenisu se 
naše mládež neztratila. Jan Halgaš obsadil druhé místo, Lukáš Blažek třetí a slušně se 
umístil i David Schejbal. Kluci mají zase další poháry do sbírky. Díky za dobrou representaci.
                                 Fr. Stibor  
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HC Malá Veleň po čtvrté v řadě ovládla hokejovou soutěž v České Lípě. 

Sobota 23.4.2011. Základní část se veleňským moc nedařila, díky problémům se sestavou, zaviněným 
zraněními či pracovní vytížeností hráčů. S velkými ambicemi se do soutěže přihlásili HC Katusice, suveréni 
boleslavské ligy amatérských hokejistů. V základní části svými výsledky naznačili, že oprávněně. Základní část 
jasně vyhráli. Asi rozhodující okamžik semifinálové série mezi Katusicemi a Malou Velení nastal v prvním utkání 
série, když už Malá Veleň prohrávala 1:6, ale zápas nevzdala a dotáhla ho do přijatelné podoby pro odvetu 6:8.  

V odvetě jí stačilo vítězství 6:4 k postupu. 
Katusice nezvládli ani utkání o třetí místo, kdy za 

stavu 1:6 někteří hráči neunesli tíhu porážky a vyvolali 
potyčku, kterou rozhodčí vyřešili předčasným ukončením 
utkání a třetí místo tak přisoudili domácí HC BC Č. Lípa. 

Finále mělo dramatický průběh. Malá Veleň sice 
prohrávala 0:1, ale do konce první třetiny stačila vyrovnat 
a postupně náskok navýšit na 3:1. Mladá Boleslav utkání 
vyrovnala na 3:3, ale Velenští okamžitě kontrovali a přidali 
ještě jednu branku. Na výsledku už nic nezměnila ani 
závěrečná hra bez brankáře. 

HC Malá Veleň - ZO OS Kovo Škoda Mladá Boleslav 
5:3/1:1,2:1,2:1/  

Branky: Svoboda 3, Pova M., Kalaš. 
Na fotografii zleva stojící: Ženka nejml., Drnec, Polcar, masér Wlček, Kalaš, Jireš, Bulín, Pova M., Svoboda, Kouřil 

ml., Kouřil st., Lacina J., Špírek st. a ml. 
Zleva klečící: Wilhám, Zeman, Ženka nejst., Ženka ml., kustod Doležal, Lacina P. Na fotce ještě chybí Došlý, 

Pokorný a Scháněl. 
Hráči by touto cestou chtěli poděkovat obci Malá Veleň a ostatním svým sponzorům, bez kterých 

by se soutěže nemohli účastnit.         R.Špírek 
 
Mlýn na Ploučnici  

           Kresba od pátera Preisse z roku 1852. Originál kresby je uložen v Krajském muzeu 
v Ústí n.L. 
           Postavený splav na Ploučnici u česlic přetrval do dnešní doby a slouží pro 
současnou elektrárnu. Dnes tam ještě stojí domek , který je na kresbě vlevo. U řeky 
najdeme i původní  základy, na kterých stával domek ( na kresbě vpravo ). Mlýnská kola 
byla mezi hlavní budovou a domkem vpravo. Tyto dva objekty vyhořely v roce 1905. Dnes 
zde stojí  česlice.  
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