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Jak pokračuje oprava potoka 

     
 S nástupem jara pracovníci na potoce dokončili úsek potoka naproti transformátoru. Nejedná se o 
klasickou regulaci, kdy se kameny ručně skládají do malty a vyspárují, ale ohromné kameny se do břehů a dna 
ukládají  pomocí bagru, aniž by se používalo malty nebo betonu. Klasicky postavené jsou pouze jednotlivé 
stupně. 
 Práce pokračují dál po proudu potoka. Nejprve byl připraven vjezd pro bagr , potom odstraněny můstky, 
odbagrována stará regulace na pravé straně potoka. Pak už se začíná  stavět zeď a přepadové stupně po pravé 
straně,  jejichž plocha je vykládána velkými kameny.  Vyčištěna byla i nádrž pod můstkem. 

 
Velikonoční turnaj 

O velikonoční neděli 8. dubna 2012 se konal pravidelný Velikonoční turnaj ve stolním tenisu doplněný již 
po druhé soutěží o nejhezčí velikonoční vajíčko. Odměnou za výsledky i zápal ze hry byly hodnotné ceny a velký 
pohár pro absolutního vítěze. 
 V soutěži o nejhezčí velikonoční vajíčko vyhrálo velké zdobené vajíčko  Květy Mihalíkové ze Soutěsek a 
další byly vajíčka od Boženy Stiborové z Malé Veleně s tématikou jarní zeleně. 
 Velikonoční pohár a dárkový balíček vyhrál Luděk Stínil z Jedlky, druhý byl Lukáš Blažek z Horních 
Habartic a třetí Drahotský z České Lípy. V soutěži útěchy byl první Ponocný Martin z České Lípy, druhý David 
Schejbal z Jedlky a třetí Pavel Gebhardt z Jedlky. V soutěži žen byla první slečna Vašáková z Březin a druhé 
místo obsadila dívenka Didiová, školačka z Děčína. 
 Z výčtu výsledků je patrné, že soutěž byla bohatě obsazena nejen domácími hráči, ale i hosty z Děčína, 
z České Lípy a z okolních obcí. 
 Poděkování patří Obecním u úřadu v Malé Veleni, OV KSČM v Děčíně a členům Kulturní komise Malé 
Veleně.                       Fr. Stibor 
 
Připravujeme „ Noc kostelů“ 
  Náš kostel se připravuje pro slavnostní otevření 22. září 
2012. Zbývá odvézt staré varhany, provést restaurování obrazu 
nad obloukem před hlavním oltářem ( lešení je již postavené )  a 

následně lešení odvézt. Pak provést opravu 
vstupních portálů u dveří, zavěsit obrazy, 
doplnit obraz do oltáře, na vhodná místa 
umístit plastiky.  

Farnost Jedlka a Kulturně – historické 
sdružení se připojuje k  celosvětové akci  „Noc kostelů“, která se 
uskuteční 1.června 2012 od 18 do 23 hodin. Interiér kostela po opravě si 
v této době můžete prohlédnout, připravená bude výstavka o historii 
kostela doplněná mluveným slovem. Vystoupí zde pěvecký soubor Bel 
Canto a zazní i několik skladeb , které budou zahrány na  opravené 

varhany.  
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Co v kostele již nenaleznete 
Plastiky, které byly dříve v inventáři kostela. Vlevo je 

Madona s Ježíškem ze 14. století, výška 103 cm.  Vpravo 
Apollonia , plastika vysoká 96 cm z  15. stol. Obě uvedené 
plastiky jsou v současné době v  expozici Okresního muzea  
v Děčíně. Pieta z Jedlky  z  počátku  15. stol. je dlouhodobě 
zapůjčena ve Sbírce starého umění Národní galerie v  Praze. 
Plastika, která byla sejmutá z kříže v kostele před jeho opravou, 
je uložená v muzeu v Děčíně. 
 

Pivovar v Malé Veleni 
Významnou budovou v naší obci býval pivovar, který stával proti bývalé restauraci u železniční zastávky. 

Jeho výstavba je datována kolem roku 1650 společně s dalšími budovami, kde bydleli sládkové a pracovníci 
pivovaru. Velká část objektů, které patřili k pivovaru,  byla zbourána při stavbě železnice ( 1867 – 1869 ). Některé 
domy správa dráhy nechala postavit znovu . 

Vybudování železnice značně změnilo ráz krajiny. Nejen to, že musely některé domy ustoupit výstavbě, 
ale změnil se i tok potoka, který nyní pokračuje pod železnicí a protéká těsně podle tehdejší hospody. Ta byla 
zbourána při stavbě mostů v roce 1969. 

 Musel být vybudován most přes železnici ( dřevěný ). Most přes Ploučnici ( železobetonový ) byl 
vybudován v roce 1881. Změnily se i trasy místních cest. 

K pivovaru patřil i tzv. šenk ( krčma ), č. 36, tento dům stojí dosud.  Byl postaven v roce 1642. Krčma  
tehdy byla i střediskem společenského života všech tří našich osad. Konaly se zde křestní i svatební hostiny 
nebo také taneční zábavy. Pravidelnými hosty byli farář, učitel, rychtář, mlynář, dvorní vazač, sladovník atd. 

Další vyhledávanou budovou v obci byla hospoda u zastávky, postavená 
v roce 1600. Její společenské využití však začíná až po výstavbě železnice, když  
v roce 1903 požádal lázeňský Ritschel o zřízení parních a vanových lázní. 
Součástí hostince byla  terasa, která byla v prostoru nad  železniční zastávkou. Na 
ní bylo možné vyjít přímo z hospody po můstku přes potok nebo po schodech od 
železniční zastávky. Bylo zde množství stolů pro posezení, altánek pro hudbu a 
betonová plocha pro tanec. Ta se dochovala do současné doby. Lázně byly 
vyhledávaným místem obyvatel z okolních měst a obcí.  
 

HC Malá Veleň 
Hokejisté Malé Veleně obhájili titul v Českolipské neregistrované hokejové lize. V posledním utkání 

nastoupili proti Mladé Boleslavi s vědomím, že už nemohou být bodově dostiženi. Utkání si náležitě užili a díky 
skvělému výkonu brankáře Filipa Gundzy zvítězili 4:2. 
  Hráči by touto cestou chtěli poděkovat obci Malá Veleň, která přispívá nejen hokejistům, ale i stolním 
tenistům a futsalistům. 
  Historicky nejúspěšnější sezónu zažil i Děčínský Biolit, který se poprvé v historii probojoval do finálové 
skupiny. 
 
  HC Malá Veleň - Biolit Děčín 5:0 kontumačně/Biolit se z utkání omluvil/ HC Malá Veleň - Kovo Mladá 
Boleslav 4:2 (1:0,0:0,3:2)..Branky: Špírek 1, Lacina Jan 1, Lacina Petr 1, Ženka Radoslav. 
  Sestava: Gundza-Bulín, Ženka Radomír, Fryc, Špírek, Prášil, Kalaš, Lacina Jan, Lacina Petr, Ženka 
Radoslav. 
  Malou Veleň letos reprezentovali: Brankáři Gundza F., Vilhám D., Pošusta M., obránci Bulín M., Zeman 
J., Ženka Radomír, Lacina P., Šarman B., Fryc L., Brynda K., útočníci Ženka Radoslav, Kouřil T., Michálek D., 
Špírek R., Kalaš M., Jireš Z., Pova M., Lacina J., Prášil M., Došlý D. 
 

Tabulka finálové skupiny: 

1. HC Malá Veleň--------12--69:44---30  4. HC Katusice----------11--47:58...12 

2. Barakudy Č.Lípa------11--65:40---21  5. Biolit Děčín---------12--42:95----3 

3. Kovo Mladá Boleslav--12--68:54---21      R. Špírek 
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