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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. 

www.mala-velen.estranky.cz      *    Ročník VII ( I. KHS )   *   Číslo 7  *  12.  prosinec 2008. 
 

                        Krásné prožití vánočních svátků, hodně radosti, spokojenosti a dobré pohody  

             v novém roce přejí členové Kulturně – historického sdružení.                       
 

             
      Pozvánka na koncert                       Opravený pomník v Jedlce            Opravený pilíř a zeď u kostela 
 

 Slyšeli jsme na veřejném zasedání zastupitelstva 14.11.2008 
* Doplatek na opravu fasády na domě v Jedlce č. 46 ( obecní úřad ) je 263.000,- Kč. 
* Oprava pomníku v Jedlce byla za 29.500,- Kč. 
* Zástupcem pro honební společenstvo v Heřmanově byl jmenován Pavel Potápek. 
* Pozemek nad lomem byl pronajatý firmě Weiss za 1.300,- Kč ročně. 
* Řeší se vlhkost v bytě v Jedlce č.24 ( bývalá škola )  – bude použita tlaková injektáž. 
* Územní plán obce je doplněn studií o vlivu na životní prostředí za 30.000,- Kč. 
   Celková částka 400.000,- Kč   za zpracování územního plánu by neměla být překročena.                    
* Bude uhrazena ztráta MŠ ve výši 29.000,- Kč za rok 2007 z rezervního fondu. 
* Zastupitelstvo souhlasí s dotací sportovcům ( tenis ) na rok 2009 částkou 5.000,- Kč. 
* Zastupitelstvo souhlasí s dotací HC Malá Veleň na rok 2009 částkou 10.000,- Kč. 
* Dotaz, zda chce obec nebo  podnikatelé využít pozemek u Benešova n.Pl. – bývalá skládka. 
* Technické služby Děčín zdraží všechny své práce  v roce 2009 o 8 %. 
* Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem sálu pro TJ Slavoj –   vždy 300 Kč / 2 hod. 
* Sdružení obcí Benešovska hospodařilo s příjmem 151.000,- Kč a výdaji  106.000,- Kč. 
* Stále se diskutuje o přechodu v Jedlce a v Soutěsce. Obecní úřad hledá fotografie, na kterých by přechody byly vidět. 
* Na opravené cestě za 130.000,- Kč v Malé Veleni  u pana Hurta se stále drží voda. Uvažuje se o  odvodnění. 
* Kulturně – historické sdružení požádalo zastupitelstvo, zda je ochotno se podílet na opravě druhého  

    pilíře a přilehlé zdi k vodovodnímu kohoutku. Souhlasilo 5 ze 7 přítomných zastupitelů. 
* Na obecním úřadu je možno zakoupit pohlednice obce po 5,- Kč. Je vydáno zatím 5 druhů. 
 

Kulturně – historické sdružení nabízí k prodeji :  
E. Neder:Historie kostela v Jedlce– 59,- Kč.  

    E. Neder : Historie hradu Ostrý – 19,- Kč .                     Obě knížky za 70,- Kč. 
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Oprava levého pilíře a přilehlého zdiva  u kostela  
Kulturně – historické sdružení nechalo opravit levý pilíř u hlavního vchodu ke kostelu a přilehlou 

zeď. Děkujeme tímto Střední škole v Křešicích za perfektně odvedenou práci, obecnímu úřadu za 
písek a zapůjčení multikáry pro dovoz a odvoz,  firmě Weiss - kamenolomu, za kámen na stavbu. 

Celková výše opravy činí   10.700,- Kč. 
Z toho :  naše  sdružení  80 %    8.700,- Kč ( sponzorský dar ) 
    ObÚ písek, doprava    15 %     1.500,- Kč 
    kámen  kamenolom   5 %         500,- Kč 
Na jaře příštího roku plánujeme opravit druhý pilíř a současně opravit zeď směrem k vodovodní přípojce, 

která je místy rozsypaná úplně. Mnozí z vás, kteří chodíte na hřbitov vidíte, jak se zdivo rozpadá. 
  

Hledáme sponzory, kteří jsou ochotni pomoci při realizaci                          

  Tel.: 607 583 271., č. účtu u ČSOB 6699, kód banky 0300, specifický symbol 0023 147 988 

           
           Lešení v kostele pro opravu oken     Opravená komunikace za 130.000,- Kč v Malé Veleni u č.76 
 

Blahopřání   -  v prosinci oslaví životní výročí: Doutnáč Miroslav, Fišarová Miloslava, 

Havránek  Miroslav, Kroutil  Stanislav a  Kroutil Vlastimil. 
 

 

6.Mikulášský turnaj 

 
                 Foto: Milan Dostál 

 
V sobotu 6.12.2008 se uskutečnil již 6.ročník Mikulášského turnaje mládeže ve 

stolním tenisu na sále Kulturního domu v Malé Veleni. 
Po slavnostním nástupu ve kterém byli připomenuti sponzoři,Obecní úřad v Malé 

Veleni a Klub KSČM zastupitelstva Ústeckého kraje,nastoupilo 16 chlapců a jedno děvče 
do soutěží ve třech věkových kategoriích. Boje byly urputné i v závěrečném vyřazovacím 
turnaji bez rozdílu věku.  

V nejmladší kategorii vyhrál  Halgaš ( 11 let ). Ve střední kategorii zvítězil 
Minařík ( 14 roků ). V nejstarší kategorii do 19 let nastoupil i Standa Dusík       
(10 let), který zde s převahou vyhrál. Po obědě byl sehrán seniorský turnaj, kde hráli 
i nejlepší z mládežnických skupin. Vyhrál Luděk Stínil. Druhý z mládeže byl Špaček. 
Turnaje se zúčastnili zástupci z Benešova n.Pl., Děčína-Březin, Habartic, Soutěsek, 
Jedlky i pořádající Malé Veleně. Slavnostním nástupem s předáním diplomů i hodnotných 
cen, Mikulášských balíčků i společnou fotografií, byl 6.ročník turnaje ukončen. 

Poděkování za hladký průběh turnaje, i dobrého oběda v restauraci " U Madony", 
patří pořadatelům.                     Fr. Stibor 
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Kulturně – historické sdružení vydalo k 1. 12. 2008 soubor tří barevných  pohlednic  – zimní motivy. 

       
Návrh, grafické zpracování a tisk Milan Dostál.                  Cena 4,- Kč, soubor tří pohlednic 10,- Kč.     
 Prodej: ( i pohlednice obecního úřadu po 5,- Kč) – Jaroslav Dostál, kontakt v tiráži, možno i poštou.    

.      
    Píší o nás  :  časopis  Dějiny a současnost 10 / 2008 

                                                 Vydavatelství : Lidové noviny             
     

 
 

Zpravodaj Veleňáček bude vycházet každé 2 měsíce a podle potřeby mimořádně. 
Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně  –  historického   sdružení   Malé Veleně ,  Jedlky  a  Soutěsky ,  o . s  - www.mala-velen.estranky.cz 

e-mail: mala-velen@seznam.cz   -   Odp. redaktor : Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29 -  Tel: 607 583 271 - Tisk: Milan Dostál 
Členové redakce: M. Hurt., Fr. Stibor - Foto archiv a   M.Dostál  -  Grafická úprava kalendáře : Z. Kakarová - Náklad: 140 výtisků 

Distribuce a  odesílání povinných výtisků : Obecní úřad  Malá Veleň -   Povoleno MK ČR  reg. číslo : E 18183 - Neprodejné - Redakce neodpovídá  
za obsah podepsaných článků -  Rozesíláme e-mailem - Uzávěrka dalšího čísla je 15. února 2009  -  Toto číslo vyšlo 12. prosince 2008 
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