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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XVI. (X. KHS)  * 15. listopad 2017 

 
Výsledky druhé ankety Veleňáčku     Anketa byla ukončena 10. listopadu 2017.  

 
1 - Byli jste spokojeni s místem konání voleb? (1. poschodí Obecního úřadu) 

a/ ano:        19  b/ málo:       7 c/ ne 28 d/ nezajímám se     5 
2 - Jste spokojeni s tím, jak se vedení obce  zajímá o okrajové části obce?  

a/ ano:       17  b/ málo:    19 c/ ne 19 d/ nezajímám se     4 
3 - Bylo by vhodné v obci postavit další informační tabule? (u kulturního domu…) 

a/ ano:   26   b/ asi ano:    12 c/ ne 19 d/ nezajímám se     3 
4 - Měly by se kopie aktuálních dokumentů vyvěšovat na všechny plochy?  

a/ ano:   34  b/ částečně:      7 c/ ne 14 d/ nezajímám se     3 
5 - Měli by zastupitelé zveřejnit přehled, kdy se budou konat  veřejná zasedání? 

a/ ano:   38  b/ na půl roku:   3 c/ ne 11 d/ nezajímám se     5 
6 - Měl by se zveřejnit celý zápis ze zasedání? (vše, o čem se jednalo, včetně diskuze) 

a/ ano:   36  b/ důležité body:7 c/ ne 11 d/ nezajímám se     4 
7 - Mělo obnovit vítání občánků v obci se zápisem do pamětní knihy? 

a/ ano:   36  b/ asi ano:     6 c/ ne 10 d/ nezajímám se     3 
8 - Měl by se vybudovat za bývalou školou sportovně - kulturní areál? 

 a/ ano:   30  b/ asi ano:      5 c/ ne 21 d/ nezajímám se     1 
 

Hlasy sečteny z Veleňáčku a z www.mala-velen.estranky.cz. Děkujeme za Váš hlas. 
 

Ježíškova pošta: kostel Jedlka -  neděle 3. prosince 2017 od 16 do 16,30 hodin 
 

 Pohlednici s adresou a se známkou, na které byste chtěli mít razítko z Ježíškovy pošty 
na Božím Daru, můžete přinést v neděli 3. prosince 2017 od 16 do 16,30 hodin do 
kostela v Jedlce. Poštovní známky je zde možné zakoupit. Všechny pohlednice další den 
společně odešleme na poštu  Boží Dar. V neděli 3. a 17. prosince se od 16,30 hodin 
bude konat pravidelná adventní bohoslužba. 
 

Česko zpívá koledy – středa 13. prosince 2017 od 18 hodin 
 

Po úspěšném zpívání koled v minulých letech se letos opět sejdeme v kostele v Jedlce, 
kde si ve středu 13. prosince 2017 opět zazpíváme společně koledy. Texty koled budou 
připravené. Uvítáme všechny, kdo chtějí s námi prožít předvánoční pohodu a zazpívat si, 
nebo jen poslouchat. Pokud byste chtěli, můžete se přidat i k hudebnímu doprovodu. 
 
Sběrný dvůr 
 

  Několikrát do roka bývá Obecním 
úřadem vyhlášeno otevření sběrného dvora. 
Ten je ve staré požární zbrojnici v Malé 
Veleni, kam se sváží většinou pouze odpad 
nebezpečný a elektroodpad.  

Ve stanovený den a hodinu je 
přistaven v prostoru mostu přes Ploučnici 
velkoobjemový kontejner na velkoobjemový odpad. Mezi občany je vždycky velký zájem a 
kontejner bývá většinou zcela zaplněný. K dovezení odpadu využívají občané nejen svoje auta, 
přívěsy, ale i traktůrky, nebo ho jednoduše přivezou na kolečku. Odpad sem vozí i obecní 
multikára. Možná by bylo vhodné, kdyby dal Obecní úřad všem v obci na vědomí (třeba i ve 
Veleňáčku), že tato multikára odveze odpad i od občanů, kteří ho nemají možnost vlastními 
silami dopravit… 

http://www.mala-velen.estranky.cz/
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Úprava veřejných prostranství 
Obec upravila veřejně přístupná místa v obci navezením a zarovnáním broušenky.  

Zlepšil se tak vzhled prostoru před kulturním domem v Jedlce i u transformátoru v M. Veleni. 
Opraveno bylo také místo vedle komunikace u továrny NIKOH - příjezd k plechovým dveřím 
garáží. Škoda, že nebyly v těsné blízkosti také opraveny díry na cestě k mostu. Je jich tam 
opravdu dost. Tato komunikace byla nedávno opravovaná, ale navezená vrstva nebyla 
zpevněná (snímek vpravo). Je také otázka, jak se zachová pouze uhrabaná vrstva broušenky 
ve svahu při větším dešti. 

    
 
Kreslená mapa 

Je jistě zajímavé pro návštěvníky, kteří projíždějí naší obcí, že si při pohledu na mapu mohou 

naplánovat, zda pojedou do Benešova n. Pl., do Děčína, do Heřmanova… Dokonce turisté mohou mít 

dojem, že za kostelem vede cesta s obytnými domy, které jsou tam vyznačené. Naopak v Malé Veleni  

žádné domy nakreslené nejsou… Mapa je umístěná v Malé Veleni u mostu a v Jedlce u autobusové 

zastávky. Pokud si někdo tuto mapu prohlíží, o naší obci se 

dozví  velmi málo – pouze to, že je zde kostel, silnice, řeka, 

železnice a cyklostezka.  

Škoda, že někde poblíž není také mapka se 

zajímavými místy v obci (např. starý kamenolom nad 

objektem CO, Hadí vrch s kamennými poli, vodopády na 

potoce, stará uhelná štola, pomník v Jedlce …)  

 
Dřevěný model části obce Malá Veleň 

Dřevěný model zhotovil Pavel Přepechal, rodák z naší obce, podle historické 
pohlednice, která byla vydaná kolem roku 1930. V levé části jsou dva mosty a bývalá 
hospůdka u železniční zastávky, která byla zbourána při stavbě mostů nových. Místní 
obyvatelé, rodáci i další návštěvníci si mohou model prohlédnout v kostele, který je přístupný 
během pořádaných bohoslužeb, při akcích Kulturně – historického spolku, nebo kdykoliv na 
požádání. Stačí si prohlídku domluvit na tel.: 607 583 271. V případě zájmu máte možnost 
současně prohlédnout i kostel, další historické fotografie nebo dokumenty o historii obce. 

  
 

Staré negativy i diapozitivy, které máte doma na kinofilmu (barevné, černobílé) a chtěli 
byste je mít v počítači, zdarma převedu do pozitivu (klasická pohlednice) a uložím na Váš USB disk 
(flešku).                    Jaroslav Dostál 
 

Změna termínu: Veleňáček bude vycházet pravidelně vždy 15. v měsíci,  
mimořádná čísla k 1. dni v měsíci. Zveřejníme zaslané podepsané texty i fotografie.  

 
Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně  –  historického   spolku   Malá   Veleň   *   www.mala-velen.estranky.cz  * e-mail: mala-velen@seznam.cz  
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