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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň   *   Ročník XVI.  ( X. KHS )     *    20. květen 2017 

 
Noc kostelů v kostele sv. Anny v Jedlce – pátek 9. června 2017 od 17,30 do 24 hodin  
    

Začátek a konec Noci kostelů oznámí zvon z poloviny 15. století.   

19  hodin:  varhanní koncert v podání Anny Kavánové.  
   21 hodin: pěvecký sbor Amytaky z Liberce a Luscinia z Ústí nad Labem pod vedením 
Kristýny Přívarové. 

Až do půlnoci: na požádání Vám na varhany zahraje Simona Kosíková. 

Po celou dobu je možná prohlídka kostela doplněná komentářem o historii s výstavkou 
historických fotografií. Připraveny budou také pohlednice k  Noci kostelů, pexeso, putovní brožura 
s vyobrazením kostelů, které můžete navštívit i pamětní razítko do této knížky nebo na pohlednice. Každý 
bude mít možnost zapálit svíčku za své blízké (svíčky zdarma). 

Letos si můžete také prohlédnout opravenou dřevěnou konstrukci věže, vystoupat po schodišti do 
vyšších pater a prohlédnout  zvon z 15. století. Zájemci se také mohou podepsat do Knihy návštěv. 

Nejbližší otevřený kostel k prohlédnutí je v Benešově n. Pl. 
 

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického 
Milí přátelé, pozdravuji vás všechny na letošní Noci kostelů, ať už navštívíte známější nebo méně 

známou svatyni na území naší litoměřické diecéze, a přeji vám šťastné chvíle, prožité v prostoru 
vyčleněném bohoslužbám. Měli jste někdy, už jako dospělí lidé, zvídavou touhu dítěte podívat se do cizího 
a třeba i tajemného domu klíčovou dírkou? Vím, že se to dělat nemá, ale… Noc kostelů je příležitostí 

pominout jakékoliv klíčové dírky: dveře a brány chrámů a svatyň se otevírají. Stačí vstoupit…    
                           Více na www.nockostelu.cz 
Úprava nové turistické stezky 
   V sobotu 29. dubna 2017 v odpoledních hodinách proběhla  dobrovolnická akce na úpravě stezky 
„Havraní kameny“.Tentokrát se sešlo nejvíc účastníků, kteří přišli pomoci. Mezi brigádníky byl i 
benešovský starosta Filip Ušák.                          Text a foto L.Smejkal  

    
 
Jste spokojeni se stavem obecních komunikací? 

       
   To byla jedna z otázek naší ankety, jejíž výsledky jsou v tabulce. Na snímku vlevo je v nedávné 
době prvotřídně vybudovaná nová komunikace k číslu 27 v Malé Veleni v místech, kde dříve žádná cesta 
nebyla. Uprostřed je komunikace v odlehlejší části obce - u továrny Nikoh, která byla vybudovaná 
současně s tehdejší továrnou před více jak 150 lety, v roce 1843. V minulých dnech byla opravena… pouze 
ale tím způsobem, že na díry ve vozovce byla navezena vrstva štěrku a povrch urovnán. Na snímku 
vpravo je část místní komunikace v Soutěskách. 

http://www.nockostelu.cz/
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   Pozor si také dejte na nebezpečný 
most na jedné z místních komunikací. 
Pokud se vydáte po cyklostezce ze železničního 
mostu vlevo směrem na Benešov n. Pl., dejte 
velký pozor na můstku přes potok, který je 
hned vedle silnice. Od poloviny dubna zde 
chybí část kovového zábradlí a hrozí, že pokud 
se neopatrně přiblížíte, ocitnete se pod mostem 
v potoce. Je pravda, že zde je natažená 
červenobílá páska, ale mezi ní a okrajem mostu 

je dost značná vzdálenost, protože je upevněná šikmo od zbytku zábradlí 
k plotu u protějšího domu. Uplynul měsíc a v polovině května je zábradlí 
stále neopravené. Je štěstí, že se zatím nikomu nic nestalo.  
  

Rovněž není opravená díra u schodů k železniční zastávce 
(Veleňáček č. 3 z 1. března – snímek vlevo). K opravě by stačila kovová 
mřížka a trochu betonu. Je jenom štěstí, že se zatím nikomu nic nestalo. 
 

ČLNHL – duben 2017 - Pohár zůstává ve Veleni                         
   HC Malá Veleň,,A" obhájil prvenství v soutěži, když v rozhodujícím utkání zvítězil nad Buldoky 
Nový Bor o jednu branku. Historický úspěch “hokejové vesnice“ podtrhl třetím místem HC Malá 
Veleň,,B". 

HC Malá Veleň,,A" - Buldoci Nový Bor 6:5 /1:1,5:3,0:1/ * HC Malá Veleň,,B" - BC Česká Lípa 5:1 /1:1,2:0,2:0/ 

   
HC Malá Veleň „A“ -  HC Malá Veleň „B“  

Konečná tabulka: 1. - 4. místo 
1.Veleň,,A"......6-4-0-0-2…..12b…..32:28    3.Veleň,,B"......6-3-0-0-3..……9b…...31:31 
2.Buldoci.........6-3-0-1-2…..10b…..36:35  4.HC BC..........6-1-1-0-4..…….5b…...25:32 R.Špírek 
 
Výsledky první jarní ankety Veleňáčku, která byla i na www.mala-velen.estranky.cz. 

Anketa skončila 14. května 2017.  
 

1 - Líbí se vám obec ve které bydlíte? 
 ano: 20  částečně: 15   ne:  -  nezajímám se: -  
2 - Jste spokojeni s prací zastupitelů? 
 ano: 11  částečně: 1  ne: 23  nezajímám se: - 
3 - Jste spokojeni s možností sportovat v obci,  s využitím hřiště? 
 ano: 10  částečně: 3  ne: 20  nezajímám se: 1 
4 - Jste spokojeni kulturním životem v obci? 
 ano: 11  částečně: 8  ne: 13  nezajímám se: 1 
5 - Jste spokojeni se stavem obecních komunikací? 
 ano: 11  částečně: 12  ne: 11 nezajímám se: - 
6 - Jste spokojeni s tím, jak obec řeší Vaše připomínky, dotazy? 
 ano: 10  částečně: 7  ne: 15  nezajímám se: 1 
7 - Domníváte se, že by měl Veleňáček obsahovat i informace o práci našeho zastupitelstva? 
 ano: 22  částečně: 4  ne: 3 nezajímám se: 5 

Otázky do další ankety, která bude vyhlášena v druhé polovině roku, můžete také sami navrhnout…….. 
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