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

      Čarodějnice na hřišti u Ploučnice  

   
 

      Úpravy na hřišti u Ploučnice 

   
Na hřišti bylo provedeno zarovnání volného prostoru. Vyčištění svahu od náletů provedli energetici pod 

vedením vysokého napětí. Masivní dřevěné lavičky jsou dárek od Pavla Ptáka. 

 
 
 
 
Kostel sv. Anny v Jedlce bude otevřen již od 17,30 hodin do 23 hodin. Začátek i konec Noci 

kostelů oznámí zvonění zvonu z 15. století.  
V 18 hodin vystoupí pěvecký soubor SaH z Děčína. 
Ve 20 hodin si můžete poslechnout varhanní koncert, kterým si současně připomeneme 

10. výročí obnovení Fellérových varhan v našem kostele.  
Varhany také zazní na přání kdykoliv během celého večera. 

 Po celou dobu bude probíhat komentovaná prohlídka doplněná výstavkou historických fotografií. 
Každý bude mít možnost zapálit svíčku za své blízké i vzdálené, odeslat poštovní pohlednici s pozdravem 
z Jedlky, nebo se může podepsat do Pamětní knihy. 

Ti odvážnější si mohou prohlédnout opravenou dřevěnou konstrukci věže a zvon.  

 
Výtvarná soutěž – Noc kostelů: Téma: Noemova archa  
  Kategorie: I. děti do 6 let / II. děti 7-11 let / III. děti 12-15 let. Libovolná technika a formát.  
 Výtvarné práce zasílejte od 25. května do 15. července 2019 na adresu:  
  Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice. Obálku označte heslem „SOUTĚŽ“.  
  Na zadní stranu obrázku uveďte: Jméno a příjmení dítěte, věk, adresu popř. e-mail.   
 Fotografická soutěž – Noc kostelů 
  Pro všechny od 16 let. Téma: „Tvář kostela“ aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu.  
Fotografie zasílejte od 25. května do 15. července 2019 na e-mail solnickova@dltm.cz.  

 Uvádějte jméno, příjmení, město, obec + název objektu. Do předmětu e-mailu uveďte "SOUTĚŽ". 

 
Z veřejného zasedání 
 Na veřejném zasedání v polovině dubna proběhla také diskuze o tom, jak zajistit náhradní 
dopravu přes železnici v Malé Veleni v době, kdy se bude opravovat most. Projektant navrhl pouze 
lávku pro pěší s  tím, že auta budou objíždět přes Velkou Veleň a Hartu. To se však přítomným 
občanům moc nelíbilo. Mluvilo se i o variantě, že by se mohl postavit podobný provizorní most pro 
osobní auta, jako zde stával před padesáti lety, když se nový most stavěl. Fotografie na druhé straně 
ukazuje nově postavený i tehdejší provizorní most – ale prý by v současné době pro jeho postavení 
nebylo místo. Nakonec se zastupitelé dohodli, že budou požadovat možnost průjezdu osobních aut po 
cyklostezce směrem na Benešov n. Pl.                                                                                                            
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  Otázkou zůstává, zda nevznikne na silnici za Ploučnicí směrem k Jedlce velké parkoviště 
osobních aut. Pro mnoho občanů Malé Veleně by určitě bylo přijatelnější řešení přejít postavenou 
lávku a most přes řeku pěšky a pak odjet s autem zaparkovaným u silnice za řekou do Děčína, než 
jezdit objížďkou přes Benešov n. Pl. nebo přes Velkou Veleň.  

  
Na snímku vlevo je provizorní montovaný most pro auta v době, kdy se mosty stavěly. Vpravo je současný snímek 

místa, kde byl náhradní most položený. 
 

 Zastupitelé také  jednomyslně rozhodli, že se od ledna 2019 zvýší cena vody na 25,- Kč / m3. 
Cena hřbitovního místa se bude počítat podle jeho velikosti – za 1 m2 ročně 10,- Kč + 50,- Kč 

za služby. Za vsypovou loučku občané zaplatí 300,- Kč na 10 let. 
Také odpadové hospodářství (popelnice, sběrný dvůr) stojí obec dost peněz. Zazněl návrh, že 

by se v letních měsících, kdy do popelnic nedáváme popel z kamen, mohlo omezit jejich vyvážení - 1x 
za 14 dní. Tento návrh neprošel. Důvodem bylo, že by prý popelnice pod okny velmi zapáchala. 
 

Čekárna na železnici 
 Nedávno jsme byli svědky toho, že k zastávce ČD 
přijeli hasiči – někdo zapálil nový odpadový koš a postavil 
pod lavičku. Ta samozřejmě shořela také. K opravě 
zakouřené čekárny zatím nedošlo. Majitel objektu však 
vymyslel řešení – zakryl celý vchod i dvoje boční dveře 
dřevěnými deskami, takže v případě nepříznivého počasí 
se nemají cestující kde  schovat. Prý se jedná o řešení 
provizorní … 
 

Před více než 40 lety se měla v obci vybudovat nová prodejna 
 V roce 1977 byla uzavřena dohoda mezi TDV (Továrna dětských vozidel) závod Jedlka a 
MNV o postavení nové potravinové prodejny. Stará prodejna již nevyhovovala.  

V budoucnosti počítalo TDV také s bytovou výstavbou, proto bylo nutno  se postarat o 
prodejnu novou, větší, pro širší sortiment zboží. Na tuto prodejnu přislíbil mateřský závod Mělník 
400.000 Kč.                 ze zápisu v obecní kronice 

Prodejna měla být vybudována v místech, které je na fotografii. A dnes? Nemáme ani 
novou, ani starou prodejnu v Jedlce, ani v Soutěskách, ani v Malé Veleni.  

V dobách minulých, když musela být prodejna uzavřena, jezdila do obce pojízdná 
prodejna… 

 
V místech, kde měla sát nová prodejna bývalo dřív rašeliniště, později zahradnictví. V minulých 

letech už jen vlhkou půdu  připomínaly jen  trsy rákosu, které zde vyrůstaly. 
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