
 1 

    
 

 

           9 
 Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. *  Ročník VIII ( II. KHS )   *   Číslo 9  *   21. října  2009 

 

 
Svěcení  varhan  
10.10.  2009 v 10 hodin 
 Přípravě svěcení varhan bylo 
věnováno mnoho času, byla vykonána 
spousta záslužné práce. Všem, kteří jakkoliv 
pomáhali, patří naše poděkování. 
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant  
požehnal při mši svaté restaurované 
varhany. Nikdo z nás, ani z těch nejstarších, 
neslyšel varhany znít tak jako dnes, protože 
v období 1. a 2. světové války byly píšťaly z  
tohoto nástroje zabaveny.  

  
 
Všichni měli možnost se o historii varhan dozvědět víc ze slov PhDr. 

Víta Honyse z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a také 
z publikace, kterou k této příležitosti vydalo Kulturně – historické sdružení. Na 
varhany  zahrál regenschori z baziliky Nanebevzetí Panny Marie Mgr. Jiří 
Chlum a zpěvem doprovodila  Dagmar Čemusová.   

Po skončení poseděl biskup litoměřický na občerstvení  U Madony, 
kde pobesedoval  se všemi, kdo si jej chtěli poslechnout, případně se na 
cokoliv zeptat. Bylo zde velmi příjemné prostředí. Přítomným vadila pouze 
velmi dlouhá čekací doba na objednaná jídla. 
   Nádhernou květinovou výzdobu zajistila paní Hofmanová z vazárny 
věnců v Děčíně.             Foto Zita Kakarová a Milan Dostál  

Z veřejného  zasedání koncem září 09 
V  úvodu vystoupil M gr. M arcel H rubý, správce farnosti v  Jed lce, který inform oval o probíhajících  opravách  v  kostele. P otřebné peníz e jsou 

z ískávány z  M inisterstva kultury na obnovu části om ítek , od  něm ecké organizace K irche in  N ot, která síd lí v  K önigsteinu u F rankfurtu n. M .  D alší 

vydatná pom oc přišla  i z  K rajského úřadu v  Ú stí nad  L abem  .Z m ínil se i o  svěcení varhan. „ Snad, doufám , budete m ít  z  opravené vaší pam átky alespoň 

radost“, zakončil správce farnosti svoje vystoupení. 
  Informace pro občany: V obecních lesích těží dřevo, které  je určeno jako palivové dříví za cenu 600,- Kč/m² i s dovozem 
pro všechny z obce, kdo si o něj požádají. 

 
Na snímku dříví z lesů na skládce v Soutěsce u  silnice a maringotka pracovníků, kteří pracují na potoce v Malé Veleni 

 

Čištění potoka 
 Od konce září probíhá čištění potoka v Malé Veleni. Práce organizuje majitel potoka – Lesy České republiky. Začíná se od pramene potoka 
ve Velké Veleni, kde se čistí rybníček, ze kterého potok pramení a postupně se vyčistí jeho koryto až k řece Ploučnici. V Malé Veleni u 
transformátoru je postavena maringotka, kde budou po dobu asi dvou měsíců pracovníci bydlet.  
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Před čištěním potoka – pohled na udržované i neudržované části potoka. 

 

Nově otevřeno – Pohostinství kulturní dům 
V pátek 9. října otevřel Michal Čermák Pohostinství kulturní dům. Hned druhý 

den jsme  požádali, zda bychom u něho mohli umístit  kolem třiceti lidí, kteří přijeli na 
svěcení varhan a pro které měla farnost připravené  vlastní občerstvení. I když nebývá 
zvykem, že se do pohostinství nosí vlastní jídlo, majitel nám bez problémů vyšel vstříc. 
Nejen, že poskytl všem posezení, ale provedl po konzumaci jídla i úklid a umytí nádobí. 
Samozřejmě všem poskytl nápoje podle jejich výběru. A jak jsme viděli, je zde velký 
výběr nealkoholických i alkoholických nápojů, točené  pivo Březňák za 17,- Kč, 
Gambrinus za 20,- Kč. 

Majitel pohostinství si dovoluje tímto všechny pozvat k příjemnému posezení. 
Na závěr roku připravuje Silvestrovský večer, který by se v případě většího zájmu 
návštěvníků mohl konat nejen v pohostinství, ale  i na sále kulturního domu. 

  
Okresní sout ěž ve stolním tenisu  

Pro letošní herní rok jsme p řihlásili již t řetí mužstvo stolního tenisu SK Malá Vele ň C do 
oficiální sout ěže. Je to mužstvo nejmladších milovník ů této krásné hry i když to nemusí znamenat, 
že je složeno jen z nejlepších hrá čů. Nejmladšímu je 11 let. První zápas byl ve znamení  trémy z 
očekávání soupe řů i odlišného prost ředí v krásné hale bývalého Kovo D ěčín v D ěčín ě-Podmoklech. Náš 
soupe ř SK ST D ěčín F p ředčil všechna naše o čekávání. Hráli za n ě starší hrá či, bývalá elita 
Děčínského stolního tenisu. Po zásluze jsme prohráli. Jen jeden set vyhrál Vašek Hurt. 

Další zápas 14.10.09 jsme hráli v domácím prost ředí s SKST D ěčín G. Taktéž velmi silný soupe ř 
ve kterém hraje velmi dobrá sle čna Rádzcová už nekon čil kanárem . První vít ězství slavili Vašek 
Hurt dvakrát a Lukáš Blažek jedenkrát. I v dalších zápasech jsme byli vyrovnaným soupe řem. Zatím 
tedy žádný oslnivý výsledek, ale kluci mají chu ť do hry a v ěřím, že se poda ří i n ějaké utkání 
vyhrát. 23.10.09 hrajeme s SKST D ěčín G od 17 hodin v D ěčín ě a 28.10.09 v domácím prost ředí od 18 
hodin se Sokolem Filipov C. P řij ďte nás povzbudit.          Vedoucí družstva Stibor.  
 

Hokej – HC Malá Veleň 
Ve druhém mistrovském utkání potvrdili velenští rol i favorita a zvít ězili p řesv ědčiv ě 10:0 

/2:0,5:0,3:0/. Další utkání sehrají v sobotu 10.10. 2009 proti rezerv ě Č.Lípy od 11.30 v České Líp ě. 
Hokejová sout ěž bez licencí pokra čuje 13. ro čníkem v České Líp ě. Sout ěž opustili  Provodínské 

Písky, místo nich se p řihlásil ZO OS KOVO Škoda Auto Mladá Boleslav,  Crys talex se p řejmenoval na 
Buldoci Nový Bor,HC Česká Lípa B na HC BC,  zbytek  z ůstává stejný - HC Malá Vele ň, HC Biolit 
Děčín, Reál Česká Lípa, HC Stružnice, VS  Stráž p. Ralskem. Hraj í se dv ě kola každý s každým, po 
skon čení základní části  se vytvo ří dv ě skupiny po čty řech týmech, kde si to mužstva rozdají o 
kone čná  umíst ění. Za čne se od nuly op ět na dv ě kola. Systém bodování je stejný jako v  extralize.  
V dresu Buldok ů se letos objevuje bývalý hrá č D ěčína Martin Postl. 

Výsledky, soupisky a kanadské bodování soutěže je možno najít na  www.hcmalavelen.estranky.cz. 
Dosud odehraná utkání: Malá Vele ň - Biolit 16:1, HC BC - VS Stráž 9:1, Buldoci -  Re ál 9:4, 

HC BC - Biolit 17:4, Malá Vele ň - VS Stráž 10:0, Reál - Stružnice  10:0, Buldoci -  Ml. Boleslav 4:3 
po samostatných nájezdech. 
  Tabulka: 1. HC Malá Vele ň  26:1   6b  5. Ml.Boleslav      3:4   1b 
           2. HC BC           26:5   6b  6. Stružni ce        0:10  0b 
           3. Buldoci         13:7   5b  7. VS Strá ž         1:19  0b 
           4. Reál            14:9   3b  8. Biolit           5:33  0b         Roman Špírek 
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