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

     

 Příjemné prožití vánočních svátků  
přeje Kulturně – historický spolek Malá Veleň. 

 

Vánoční koncert - Guitar arte trio: 
29. prosince 2017 v 16 hodin v kostele sv. Anny v Jedlce 

Přesto, že zastupitelé obce neschválili finanční příspěvek  z obecního 
rozpočtu na tuto kulturní akci, koncert se bude konat díky sponzorskému 
daru, který se podařilo získat.  
 Představí se Vám kytarové trio Jindřich Kaulfers – Ivan Šoltys – Stanislav Prokeš, 
které se svými skladbami vystupuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

 

Kulturně – historický spolek Malá Veleň a jeho 
přátelé zpívali koledy 

Opět jsme se po roce sešli v kostele, abychom si 
společně zazpívali koledy. Doprovod na klávesy byl skvělý. 
Některé koledy doprovodila Iveta i na varhany. Zpívaly se 
nejen doporučené koledy, ale i další písničky. Nechybělo 
občerstvení, kde se u horkého čaje ochutnávalo vánoční 
cukroví – a samozřejmě skupinová fotografie na závěr. 
               Foto L. Stínil a archiv 

           
Na mnoha místech v republice se obyvatelé obcí a měst scházeli u 

slavnostního rozsvěcení vánočního stromku. U nás máme již několik let na 
vánoce rozsvícený stromek u kulturního domu. Škoda, že zastupitelé obce nepřipravili jeho 
slavnostní rozsvícení – stačilo by několik vánočních písní k doplnění vánoční nálady.… 

Vánoční bohoslužba se bude letos konat v pondělí 25. 12. 2017 od 16,30 hodin. 
Novoroční bohoslužba na Nový rok 1. ledna 2017 od 16,30 hodin. 

 
Návrh rozpočtu obce Malá Veleň na rok 2018 

Příjmy celkem:  5 570 576,- Kč  
Z toho: daně a poplatky:        4 754 000,- Kč 

Výdaje celkem:   5 570 736,- Kč  
Z toho: pitná voda                759 376,- Kč 
    mzdy zaměstnanců obce, mzdy veřejně prospěšné práce, pojištění, údržba zeleně     
                 550 000,- Kč 
 odměny funkcionářům, pojištění   1 100 000,- Kč 

Celý návrh rozpočtu je na www stránkách Obecního úřadu  www.mala-velen.cz.   
Zde uvádíme pouze kapitoly, jejichž položky přesahují 500.000,- Kč. 

 

Českolipská NHL 
   Veleňský A tým se skvělým Pošustou v brance nedal Barakudám šanci, B tým pak s 
přehledem přehrál Novoborský Stadion. 

HC Malá Veleň,,A" - Barakudy 10:3 /3:0,4:3,3:0/. 
Branky: Ženka ml. 2, Rubeš T. 2, Kalaš 2, Kouřil 1, Špírek 1, Pražan 1, Lacina J. 1. 
Sestava: Pošusta - Bulín, Lacina P., Pražan, Zeman, Ženka st., Ženka ml., Kouřil, Rubeš, Špírek, 
Kalaš, Lacina J. 

HC Malá Veleň,,B" - Stadion 9:3.     R. Špírek 

http://www.mala-velen.cz/
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Vzpomínáme: 
Jak Děčínský deník  
v  roce 2003 informoval 
o životě v naší obci 
a co se od té doby 
změnilo…       

 
… Od této doby uplynulo již téměř 15 let, 

ale slova v nadpisu jsou stále aktuální.  
  Ano, lidé stále chtějí být informovaní.    
  Je škoda, že se myšlení zastupitelů za 

uplynulé roky změnilo a nezveřejňují téměř nic 
ze své činnosti (i když o to byli nedávno písemně 

požádáni). Zřejmě nemají zájem, aby občané o činnosti (nebo nečinnosti?) 
vedoucích pracovníků a zákonem stanovených výborů byli informováni. 

 

 
 

Veleňáček vychází  pravidelně vždy 15. v měsíci. Mimořádná čísla podle potřeby  k 1. v měsíci. Do  Veleňáčku můžete 

kdykoliv přispět svými názory, pochvalou i kritikou. Podepsané příspěvky (texty i fotografie) otiskneme vždy v nejbližším 

vydání Veleňáčku. Doručování tištěného Veleňáčku v obci je zdarma, dodávání si můžete objednat – kontakt v tiráži. 
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