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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. *  ročník VIII ( II. KHS )   *   Číslo 4  *  28. dubna 2009 

 

Kulturně – historické sdružení 
Pracuje v obci od roku 2007, v současné době má 

19 členů. Většina z nich  sice v obci nebydlí, ale narodili 
se tady a mají ke svému rodišti stále trvalý nádherný 
vztah. Velmi příjemně nás překvapilo a jsme moc  rádi,  
že   pomoc  ( a to i finanční ) nabídli  i občané, kteří 
v naší obci bydleli. Také nám pomáhá několik 
podnikatelů z okolí, kterým rovněž není osud naší 
historické památky ( kostela Sv. Anny ), mimo jiné  
nejstarší  v regionu, lhostejný. 

Členy sdružení  a příznivce našeho sdružení proto najdeme  v Benešově n.Pl., České 
Kamenici, Rumburku, ale také v Děčíně, Ústí n.L., Roudnici n.L. Všem, kdo nám pomáhají patří velký 
dík.  Případnou další pomoc od našich občanů, i od podnikatelů, uvítáme.                               Jaroslav Dostál 

 

Hokejová reprezentace 
 
Finále letošního ro čníku Českolipské hokejové ligy m ělo 

očekávané aktéry HC Malou Vele ň a HC Českou Lípu "B". Po 
opatrném za čátku postupn ě p řebírali aktivní hrou iniciativu 
vele ňští. V 18.minut ě vybojoval za brankou puk Z.Jireš a z 
jeho p řihrávky vst řelil M.Bulín úvodní branku. Tentýž hrá č byl 
ve 29.minut ě i u druhé branky vele ňských, když v p řesilové h ře 
st řílenou p řihrávkou vybídl k úsp ěšné te či M.Povu. Kone čnou 
podobu výsledku dal ve 32.minut ě M.Kalaš, který zadovkou 
zužitkoval p řihrávku R.Špírka. 

Díky častým vylu čováním v posledních deseti minutách si 
českolipští vynutili p řevahu, ale své šance díky skv ělému 
výkonu branká ře D.Vilháma nevyužili. 

Sestava HC Malá Vele ň v této sezón ě: 
Branká ři: D. Vilhám, P. Fujera 

Obránci: M. Bulín, P. Lacina, J. 
Zeman, R.Ženka st., K.Žídek  
Úto čníci: J. Lacina, R. Špírek, M. 
Kalaš, T. Kou řil, Z. Jireš, M. Pova, 
K. Pokorný, L. Drnec, J. 
Scháněl,J.Trnka, R.Ženka ml. 
Realiza ční tým: J. Wl ček, V. Lacina, 
R. Špirek ml. 

Za naši obec hrají ješt ě Aleš 
Martinec a Karel Brynda, oba se však 
na tuto sezónu omluvili.  
                                                          Roman Špírek 
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Mistrovství České republiky amatér ů v ledním hokeji  

VELEŇŠTÍ   HOKEJISTÉ   PROHRÁLI   AŽ   VE   FINÁLE 
 

Vynikajícího úsp ěchu dosáhli hokejisté Malé Velen ě, kte ří se o 
víkendu  zú častnili kvalifika čního turnaje o mistra republiky. Ze čty ř  
kvalifika čních  turnaj ů / Kop řivnice, Jind řich ův Hradec, Nymburk 1 a 
Nymburk 2/ postupují pouze  vít ězové do finálového turnaje. Každého turnaje 
se ú častní 12 tým ů. 
     HC Malá Vele ň byla nalosována do skupiny C, kde zvít ězila nad Torpédem 
Praha   5:1 a nad druhým týmem první pražské ligy S ONY-ERICSSON Praha 2:1 a 
tím se  vyhnula  osmifinálovým boj ům a postoupila p římo do čtvrtfinále. Tam 
si vít ězstvím 4:2 nad HC K řečhoř zajistila semifinálovou ú čast, kde jí 
čekal její lo ňský p řemožitel HC  Crocodiles Brno. Vele ňští Brnu vrátili 
lo ňskou porážku 0:3 i s úroky a po výh ře  4:0 postoupili do finále. 
Finálové utkání proti HC M ěsto Neratovice bylo skute čným vyvrcholením 
turnaje. Vele ňští se ujali vedení, ale soupe ř i díky využitým p řesilovkám 
odsko čil na 1:4.Malá Vele ň už jen sta čila snížit na kone čných 2:4.  

Kompletní výsledkový servis najdete na stránkách www.hcmalavelen.cz  a 
www.ssagency.cz . 

Děkujeme všem našim sponzor ům, kte ří mají na našich letošních 
vít ězstvích také sv ůj podíl: Obec Malá Vele ň, Martin Ros ůlek- 
Rosservis, Lešení Jaroslav Votápek, Auto Anex - aut orizovaný 
prodejce voz ů VW a AUDI, Gerústbau Peter Leutlof, Oceán Zdraví p aní 
Ireny Ivy Kolá řové, Pro-Reklama Pavel Urx, Českomoravská stavební 
spo řitelna, Restaurace U Madony Malá Vele ň. 

Mediální partne ři: DC Deník, Princip, Benešovské noviny, Vele ňáček. 
                 Roman Špírek 

Velikonoční turnaj mládeže v Malé Veleni 
Na základě plánu sportovní komise Obecního úřadu v Malé Veleni a dle požadavků mládeže 

byl 12. dubna o Velikonoční neděli uskutečněn turnaj mládeže se závěrečným brífinkem. Pavel 
Gebhardt a Jan Halgaš vyrobili plakáty a společně se členy sportovní komise uklidili a připravili 
v sobotu večer sál, udělali dárkové balíčky z čokolády, ovoce, oplatek a dalších dobrot. 
 V neděli ve 13 hodin nastoupilo 7 chlapců ve skupině mladší mládeže a 7 ve starší skupině 
k tvrdému souboji o prvá místa a absolutního vítěze. Ve skupině mladší mládeže byl vítězem Jiří 
Minařík z Benešova, druhý Daniel Pavle a třetí Mirek Kuchař. Ve skupině starší mládežník byl první 
Tomáš Vopat, druhý Václav Hurt a třetí Radek Dostál. O vítěze v absolutním pořadí se utkali Jiří 
Minařík s Tomášem Vopatem. 
 Turnaje se zúčastnili chlapci z Veleně, Jedlky, Benešova, Děčína, Dolních a Horních Habartic 
a z Březin. Na závěrečné besedě, kam byl pozván host učitel ing. Josef Váňo z učiliště v Děčíně, jsme 
s mládeží besedovali nejen na téma současné krize, nezaměstnanosti, potřebě mládeže na vzdělávání , 
ale i o tom, jak si může mládež  sama  řídit svoje sportovní i kulturní vyžití.      Fr. Stibor 

 
Od pátku 24. dubna 2009 po dobu 5 dn ů (24. – 28. 4. 2009 ) 

bude probíhat v okrese D ěčín vakcinace voln ě pobíhajících 
lišek. Vzhledem k dobré nákazové situaci ve výskytu vztekliny na území ČR došlo k omezení orální 
vakcinace lišek. Vakcinace je zaměřena zejména na hraniční oblasti s Polskem a Slovenskem. Návnady budou 
opět pokládány letecky, plošně po celém území okresu Děčín. K vakcinaci bude použito 22 400 vakcinačních 
dávek uložených v návnadových  kapslích.                        MM Děčín  

 
Hledáme: staré fotografie, dokumenty. Zkopírujeme, vrátíme. 

Hledáme : občany, kteří  doručí Veleňáček vždy koncem měsíce  v některé části obce. 
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