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Příjemné prožití vánočních svátků a hodně spokojenosti a dobré pohody v Novém roce přeje  

reakční rada Veleňáčku. 

 ������������������������������������������������������������������������ 
Na obrázku vpravo 

vidíte kostel, který 

byl letos, k 777. 

výročí jeho založení, 

kompletně opraven. 

Na  kopuli věže je již                           

umístěný nový kříž. 

Pf  2012              
 
Dokumenty nalezené  v tubusu ve 
věži kostela 

Ve starém tubusu ve věži kostela, který byl při 
opravě nalezen, se nacházejí historické záznamy. 
V minulém Veleňáčku jste měli možnost shlédnout část 
dokumentu z roku 1718, nyní je na snímku první ze dvou 
stránek zápisu z roku 1924 a doslovný překlad části z 
první stránky.  
  Pokud byste měli zájem o celý text, můžete si jej přečíst v soukromé kronice 
Jaroslava Dostála -  kontakt v tiráži. 

    Na památku! 
V  neděli   dne  2. prosince 1917   ve  2  hodiny   odpoledne   ve 

 4. rok krvavé světové války byl silnou bouří svržen kříž na věži i 
s kopulí. Vzhledem k nedostatku lidí se tehdy nemohlo ani pomyslet na 
opětovné postavení. 

Po skončení světové války byly výdaje tak obrovské, že 
jakákoliv oprava věže, i když se ukázala jako nezbytná, byla 
nemyslitelná. A tak zůstala celá záležitost nevyřešená a kostel se 
žádným způsobem nemohl využívat, neboť byl shora prosakujícím 
deštěm stále poškozován. Na neustálé námitky faráře Františka Wirtha 
se nakonec v roce 1923 rozhodl patronátní úřad v Benešově zajistit na 
farním kostele sv. Anny v Jedlce zabezpečovací práce. 

V říjnu 1923 se na faře konalo konkurenční jednání a vrchní 
státní stavební rada česka v Děčíně nařídila opravu plechové krytiny, 
dále opětovné vystavení kříže s novou kopulí a omítnutí věže a jižního 
průčelí kostela. Na základě odhadu nákladů, které vyčíslil stavitel 
Rotsch z Benešova na 15.000 Kč, bylo předáno provedení zmíněných 

zabezpečovacích prací staviteli Františku Fürtigovi z Děčína za 
12.000 Kč. 

 

9.Mikulášský turnaj. 
  V sobotu 3.12.2011 se uskutečnil v pořadí již 9. turnaj ve stolním tenise v Malé Veleni 
- Jedlce opětně s mezinárodní účastí. 27 hráčů od 10 do 73 let soutěžilo ve třech kategoriích. 
Mládež od 8 do 14 let, ženy a děvčata bez rozdílu věku. V nejsilnější kategorii bylo 27 hráčů. 
Vyhráli všichni, kteří soutěžili, ale pro pořádek uvádím:  

V první kategorii vyhrál Jiří Donáth z Horních Habartic, druhý Zdeněk Vlach 
z Benešova, třetí z nejmladších byl Rostislav Pilík z Malé Veleně.  
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Nejlepší z žen byla Petra Janečková z Ústí nad Labem.  
V nejvíce obsazené kategorii kde společně nastoupili junioři i senioři byl první Zdeněk 

Tuzar z České Lípy, druhý Jan Halgaš z Jedlky a třetí Folke Urmoneit z Noistadtu Německa.  
Poděkování patří pořadatelům i sponzorům, Obecnímu úřadu v Malé Veleni, OV 

KSČM z Děčína, ZO KSČM z Malé Veleně a krajskému zastupiteli Ústeckého kraje Oldřichu 
Bubeníčkovi, předsedovi výboru pro školství, tělovýchovu a vzdělání.          Fr.Stibor 
    

Pak přišel Mikuláš … 
 

   
…a naděloval dárkové balíčky dětem z naší obce v kulturním domě. Celou akci zajišťoval za Obecní 

úřad František Stibor. 
 

Malá Veleň vyhrála, Ženka se blýskl hattrickem. 
HC Malá Veleň začala utkání velkým náporem, ze kterého vytěžila 

jednobrankové vedení. Druhá třetina byla vyrovnaná, Boleslav dvakrát vedla, ale 
velenští stačili vyrovnat. V poslední třetině už opět dominovali velenští, kteří soupeře 
do žádné vážnější šance nepustili. Výborné utkání sehrál Radoslav Ženka, který 
třemi góly a jednou asistencí výrazně přispěl k výhře. 
  HC Malá Veleň - Kovo Mladá Boleslav 6:3 ( 1:0, 2:3, 3:0 ). 

Sestava: Pošusta, Bulín, Lacina P., Ženka Radomír, Šarman, Kouřil, Lacina 
J., Špírek, Kalaš, Michálek D., Pova, Ženka Radoslav, Fryc. 
  Branky: Ženka Radoslav 3, Fryc, Lacina J., Lacina P. 
 

Tabulka: 

1.  Kovo Mladá Boleslav 7---6--0--0--1---18---64:21 

2.  HC Malá Veleň  7---6--0--0--1---18---48:20 

3.  HC Barakudy ČL 7---6--0--0--1---18---40:14 

4.  HC Katusice  6---4--0--0--2---12---36:26 

5.  Buldoci Nový Bor 6---3--0--1--2---10---49:35 

6.  Biolit Děčín  6---3--0--0--3----9---29:31 

7.  HC BC Česká Lípa 7---2--1--0--4----7---17:32 

8.  AAS Českolipská 7---1--0--0--6----3---18:49 

9.  HC Stružnice  7---1--0--0--6----3---15:56 

10. Reál Česká Lípa 6---0--0--0--6----0-- 13:48 

 
Plechové magnety Finesa – sběratelská kolekce 
 ( Jedlka  kostel  -  fotografie  kolem roku 1900 ) 
 Magnety jsou v prodeji v restauraci U Madony v Jedlce nebo na adrese Jaroslav Dostál, Malá 

Veleň 29.         Cena 60,- Kč / ks 
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