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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň Ročník XVIII. (XII. KHS)  * 15. duben 2019 

 

Beseda o historii – změny v obci v průběhu 100 let 
 

    
 

   V polovině března se konala v kulturním době beseda o tom, jak se naše obec měnila 

v průběhu uplynulých 100 let. K nahlédnutí byly kroniky obce, fotografie i dokumenty.  

Obec Malá Veleň zajistila vytištění publikace (50 stran A4 v kroužkové vazbě), ve 

které je na fotografiích vidět, jak jednotlivé části obce vypadaly dřív a jak vypadají stejná 

místa v současnosti. Účastníkům besedy byly tyto knížky rozdávány zdarma. 

 Je škoda, že se z besedy omluvil současný kronikář obce Luděk Stínil. Zájemci si 

proto nemohli prohlédnout nově psanou kroniku obce, která je v několika posledních letech 

vedená v elektronické podobě. 
 

    
 

Úklid hřiště u Ploučnice 
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 V sobotu 30. března 2019 proběhla u příležitosti vítání jara brigáda, při které se 
provedl jarní úklid nového hřiště u Ploučnice. Buřtíky se tentokrát pekly na špalkách a 
nechybělo ani další občerstvení. Slavnostně byla upálena Morana (bohyně a vládkyně zimy) a 
podle starobylého zvyku utopena v řece. 
   Fotografie, které připomínají atmosféru celé akce, jsou od L. Stínila a  I. Pavlisové. 
Letos budou 30. dubna 2019 na novém hřišti u Ploučnice čarodějnice a 1. června 2019    
Dětský den.                     J. Chvapil 
 

Nové pohlednice obce 
 

    
 

    
Poštovní pohlednice obce vydané v březnu 2019 -  kontakt pro info v tiráži. 

 Mimo naši obec je možné zaslat zájemcům poštou. 
 

Stolní tenisté postupují do vyšší soutěže 
Tým SK Malá Veleň A proplul poslední sezonou Okresního přeboru bez jediné porážky a 

zaslouženě celou soutěž vyhrál. Současně také postoupil do vyšší soutěže: do krajského přeboru. Týmu 
béčka se naopak nedařilo, skončil poslední a pravděpodobně sestoupí do nižší soutěže.                    L. Stínil 
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