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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň Ročník XV. ( IX. KHS )  )  * 20. června  2016 

 

Den dětí  
Dětský den připravila Obec  Malá Veleň, Gorilateam a Sbor dobrovolných hasičů z 

Benešova n. Pl. Oslavy se konaly za velmi pěkného počasí na zahradě u mateřské školy. 
Benešovští dobrovolní hasiči zde předvedli svou techniku a pro děti byly připraveny 
soutěže.  

 

 
 

Pro ty “odvážné” byl take připraven skákací hrad a pro unavené návštěvníky i občerstvení. 
 

             
 

Jak probíhala Noc kostelů 
 Také letos se náš kostel připojil k  Noci kostelů. Návštěvníci zde mohli kromě 
komentované prohlídky zapálit svíčky za své blízké i vzdálené, podepsat se do pamětní 
knihy, odeslat pohlednici s námětem Noci kostelů nebo s vyobrazením kostela v Jedlce, do 
své putovní knížky otisknout razítko, nebo získat různé upomínkové předměty. Varhany si 
mohli všichni, kdo se přišli podívat, poslechnout nejen při koncertu, ale kdykoliv také na 
požádání.  

Kostelem v Jedlce letos prošlo celkem přes 150 návštěvníků. 
 

Anenské odpoledne v Jedlce 
 Na sobotu 30. července 2016 odpoledne připravuje Kulturně – historický 
spolek a Obec Malá Veleň Anenské odpoledne. Pokud se přijdete podívat, jistě si opět 
rádi poslechnete skupinu MP band, která zahraje od 15 hodin před kulturním domem v 
Jedlce. Zde naleznete místo na příjemné posezení,  stánek s občerstvením i skákací hrad 
pro děti. 

Kostel bude otevřen  od 12 hodin po celé odpoledne s možností  prohlídky. 
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Třídíme odpad…  

V současné době Ministerstvo životního prostředí zvažuje, že by bylo možné v obcích využít 
za likvidaci odpadu dvojí způsob platby. Buď ten dosavadní, kdy se platí roční poplatek za občana, 
nebo podle toho, kolik odpadu občan či rodina vyprodukuje. Záležet bude pouze na rozhodnutí 
zastupitelů, jaký způsob zpoplatnění za nakládání s odpady zvolí.  

Zastupitelé na posledním veřejném zasedání rozhodli o zvýšení ročního 
poplatku za likvidaci odpadu od roku 2017 ze 400,- na 450,- Kč na osobu. 

Pokud by občané platili za množství vyprodukovaného odpadu a nikoliv za pravidelně 
vyváženou, často (zejména v létě) i za poloprázdnou popelnici, protože se do ní nesype popel,  
zcela jistě by se zvýšilo třídění odpadu do velkoobjemových kontejnerů. Stále se stává, že lidé 
využívají černé popelnice u domů k odkládání veškerého odpadu, aby ji vždy před odvozem 
naplnili. A to i takového materiálu, který by bylo možné vytřídit. 
 
Včelařství 
 Včelaření bylo provozováno v našem kraji už od nepaměti. Dnes už v naší obci 
včelíny  neuvidíme. Škoda. V minulosti bývaly kvetoucí stromy obsypané včelami. Dnes 
stromy sice krásně kvetou, ale často chybí včely pro opylení květů. 

Velký včelín býval také kdysi postavený v lese za domem č. 34 v Malé Veleni. 
Nejdéle jsme měli možnost vidět včelín v zatáčce u televizního převaděče. 

 

 
Na snímku z roku 1960 je včelín postavený v lese v M. Veleni za číslem 34.  V pozadí vlevo je 
budova starého mlýna (zbouráno), vpravo pak dům č. 29 a dnes již zbourané stavení č. 30. 

 
Jak se mění naše obec 

 

       
Oba snímky Malé Veleně dělí od jejich pořízení asi 100 let. Pouze při důkladnějším 

pozorování poznáme, že se jedná o téměř totožný záběr. Ze současnosti je fotografie vpravo, 
zhotovená v zimě, protože v létě by přes ohromné množství různých listnatých stromů, náletů a 
keřů nebylo už vidět vůbec nic. Na obou snímcích poznáme most přes Ploučnici, vždy 
v pravé části snímku. V pozadí je totožný reliéf pohoří… a  to je pro porovnání všechno. 
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