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Na úvod o  Kulturně – historickém  sdružení 
Krásné pohodové dny v novém roce. Dostáváte do rukou letošní 1. číslo Veleňáčku, který již 

nebude občasník, ale bude vycházet pravidelně každý měsíc. Uzávěrka bude vždy k 20. v měsíci, do té 
doby můžete poslat svoje názory, kritiku, pochvalu, návrhy, ale i svůj inzerát nebo zajímavou 
fotografii.  

Kulturně – historické sdružení pracuje v naší obci od poloviny roku 2007. V současné době 
má 17 členů , kteří mají o historii zájem, a to nejen z naší obce, ale i z okolí. Kdyby nám někdo další 
chtěl pomáhat v naší činnosti, je možné se přihlásit ( kontakt v tiráži). 
 
Za rok 2008 se nám podařilo uskutečnit tyto akce 
* oprava levého pilíře u vchodu do kostela s přilehlou zdí a oprava křížku směrem na Benešov n.Pl. 
* překlad a vydání 2 publikací E. Nedera ( Historie kostela v Jedlce, Historie hradu Ostrý ) 
* odhalení pamětní desky Emilu Nederovi s výstavou o jeho činnosti a historii obce           
* koncert v červenci na Sv. Annu a vánoční koncert v prosinci 
* společenský ples s kulturním programem 
* obnovení slunečních hodin na kostele 
* vydání souboru pohlednic se zimním motivem 
* vydávání Veleňáčku. Tyto noviny se čtou nejen u nás, v Děčíně,             
Benešově n.Pl., České Kamenici, ale i v Ústí n.L. 
 
Vánoční koncert  

V neděli 28. prosince 2008 se konal v kostele 
vánoční koncert. Bylo zde kolem   90   posluchačů, z velké 
části z okolních obcí, ale také až z Roudnice n.L. 

Poděkování patří skupině Bel Canto pod vedením 
prof. Jany Scholzeové – Hodulíkové, která koncert 
připravila. Je pravda, že ani účinkující, ani posluchači, to 
neměli vůbec lehké v chladném až mrazivém prostředí 
kostela. 

Koncert byl pro přítomné zdarma. Jelikož se provádí v kostele opravy, museli přítomní 
prominout lešení, které je uvnitř postavené. Zato měli možnost vidět, že se již pracuje na 
nových oknech. Je hotové jedno velké vitrážové  vpravo od dveří a jedna barevná vitráž za 
oltářem ke hřbitovu, na které je podle dobových zápisů zobrazen Svatý Zikmund. Pracuje se 
na opravě varhan, které budou letos na podzim hotové. 

 

Vánoce v MŠ 
Závěr roku a nadílka od Ježíška 

je i u dětí z MŠ Sluníčko Malá Veleň 
nejoblíbenějším obdobím. Tentokrát si 
děti zkrátily čekání na Ježíškovu nadílku 
pásmem písniček, říkadel a tanečkem s 
koledou. 

Odměnou 14 šikovným 
andílkům byla nadílka hraček pod 
stromečkem, výborné maminčino 
cukroví a skvělá vánoční nálada... 

To byly krásné Vánoce 2008!! 
              Text a foto: Kamila Randová 



 
Žádost o příspěvek - veřejné zasedání zastupitelstva v prosinci 2008 
Kulturně – historické sdružení žádá od  obecního zastupitelstva  příspěvek na činnost 10.000,- Kč v roce 

2009. Tento požadavek na prospěšnou činnost sdružení , na zlepšení kultury v obci, na opravy historických 
památek, se nepovedlo prosadit. 

Boh. Růžičková  vysvětluje,  že každý by si mohl založit sdružení a pak žádat o příspěvek.  
Na minulém zasedání byla našemu sdružení přislíbena pomoc obce při opravě pilíře a přilehlé zdi u 

vchodu na hřbitov. Upřesněna materiální pomoc v hodnotě  6.000,- Kč. Schváleno.  
 

Cyklotrasa v Malé Veleni 
 

Projeli jsme tuto značenou 
trasu z Malé Veleně do 
Benešova n.Pl. Víc než 
cyklotrasu připomíná cesta 
pod Dolinou,  a pak lesem od 
posledního domku v Malé 
Veleni do Benešova n.Pl. , 
obtížnou závodní trasu pro 
terénní automobily, která je 

v době, kdy nemrzne,  plná bláta  , vody a hlubokých výmolů. Nedá se projít pěšky ani na 
kole. Zatím nám není jasné, kdo za úpravu a sjízdnost cyklotrasy zodpovídá. Část obce, 
kterou vidíme za železnicí u Benešova n.Pl. patří také k Malé Veleni.  

      
 

Ze zasedání zastupitelstva 
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce byl bodem programu i návrh rozpočtu 

obce Malá Veleň na rok 2009. Byla konstatována jen suchá čísla rozpočtu. Připomínal 

jsem, že suchá čísla nám nedávají informaci, na co konkrétně budou peníze z 

rozpočtu použity. Protože se snažím podle svých schopností a možností dlouhodobě 

řešit  sportovní vyžití mládeže a asi i proto, že vím, co v obci schází,přimlouvám 

se tímto způsobem, aby část prostředků z rozpočtu byla použita na dokončení 

sportovního areálu u Ploučnice.  

Zastupitelé kraje každoročně vyhlašují dotační programy z kterých lze až 60 % 

nákladů pokrýt. Je potřeba  zadat vypracování projektu a etapově slušný areál 

vybudovat. Věřím, že potom se sníží i neblahá činnost mládeže, která se projevuje 

na počmáraných a zničených čekárnách autobusových i vlakové.  Zastupitel F.Stibor 

 

Zamyšlení na závěr 
V minulém Veleňáčku je fotografie místní 

komunikace u domu č. 76. Kritika na  lživost fotografie 
není oprávněná.  

Předsedkyně kulturní a školské komise a 
předsedkyně kontrolní a revizní komise Boh. Růžičková  
se na veřejném zasedání vyjádřila o Veleňáčku, že je to 
snůška lží a polopravd. Pokud máte jako čtenáři dojem, 
že náš měsíčník nepíše pravdivě, napište nám. Věřte, že 
váš názor zveřejníme. 

J. Major si nepřeje uveřejňovat svoje jméno a 
to, jak hlasoval.  Ale zasedání jsou veřejná, i když to na 
pozvánce k  poslednímu   zasedání nebylo uvedeno, takže 
můžeme zveřejnit jména, jak kdo hlasoval a co řekl. 
Nesmíme zveřejňovat pouze osobní data a důvěrné 
informace. 

Někteří zastupitelé se posměšně vyjadřovali 
k požadavku např. o sdělení jmen členů komisí a o 
informace k jejich činnosti ( pro zápis do kroniky ). 
Pouze Fr. Stibor se snažil zastupitelům vysvětlit důvod, 
proč se kronika píše a co by v ní mělo být zapsáno. 
 Hlavní informace obecního úřadu ( výroční 

zpráva, rozpočet atd. ) by měly být ze zákona přístupné i 
dálkově po internetu . 

Pro informaci  občanů 
 o co mohou požádat, citujeme zákon č. 128 / 2000 Sb, 
který v dílu 2, § 16 odst. e říká, že občan obce, který 
dosáhl 18 let má právo . . . 
„ nahlížet do rozpočtu obce a do 

závěrečného účtu obce za uplynulý  

kalendářní rok, do usnesení a zápisů z 

jednání zastupitelstva obce, do 

usnesení rady obce, výborů 

zastupitelstva obce a komisí rady obce 

a pořizovat si z nich výpisy.“ Konec 
citace zákona. Domníváme se, že každý zastupitel by měl 
znát přesné znění zákona  a v souladu s těmito zákony 
také jednat. 
 

Moc se omlouváme panu Votápkovi za chybně 
napsané jeho jméno u honebního společenstva – 
opravdu je nám líto, že jsme toto při recenzi novin 
přehlédli. 

 
Souhrnná kronika obce – 70 stran A4, 54 historických i současných reprodukcí – možno objednat ( kontakt v tiráži ) – cena 100,- Kč 

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   -   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 20. února 2009  -  Toto číslo vyšlo 27. ledna 2009 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


