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 Půlnoční mše na Štědrý večer 
 Týden před vánočními svátky byly v  kostele postaveny dva velké smrky 
z Jetřichovic, aby připomínaly vánoční atmosféru. Na Štědrý večer před půlnocí se 
opět otevřel náš kostel, aby přivítal všechny, kdo chtěli být přítomni u tradiční 
„půlnoční“… Mezi 60 přítomnými bylo mnoho těch, kteří se na půlnoční mši do 
opraveného kostela  v Jedlce přijeli podívat z okolí. 
 
Bel Canto -  vánoční koncert 2013 
 

   
 

 Na konci roku 2013 u nás opět s vánočními písněmi a koledami vystoupil 
pěvecký soubor BEL CANTO pod vedením Jany Hodulíkové – Scholzeové. Soubor 
doprovázel a sólo na varhany zahrál prof. Václav Krahulík. Ti, kdo na koncerty 
v kostele chodí, vědí, že zde tento soubor  nebyl poprvé. Se svými skladbami 
vystupoval několikrát. Poprvé již v roce 2007. Tehdy prostory nebyly vymalované a 
zrestaurované jako v současné době. 
 Tentokrát se na koncert přišlo podívat asi 80 posluchačů.  
 
 Veleňáček - historie a současnost 
 Název Veleňáček vzniká již před 37 roky v březnu roku 1977, kdy začala tehdejší Osvětová beseda 
vydávat ručně psaná vydání. Ta vycházela  pravidelně každý měsíc. V prosinci roku 1990 bylo vydávání 
Veleňáčku zrušeno, protože tehdejší představitelé obce ve vývěsní skříňce chtěl mít pouze informace z obce. A 
to i přesto, že žádné informace sami neposkytovali… Vyšlo celkem 166 ručně psaných čísel. 

 Příloha č. 88 obecní kroniky Malé Veleně z roku 1987 informuje o tom, 
že jedno z vydání našich nástěnných novin Veleňáček bylo na výstavě v Praze. 
Okresní kulturní středisko v Děčíně jej použilo  jako vzorový příklad  názorné 
agitace. 
  V letech 1991 – 1998 Veleňáček nevychází. 
 Název Veleňáček v roce 1999 převzal tehdejší zpravodaj Obecního 
úřadu. Vydáno bylo několik tištěných čísel. V letech 2000 – 2002 opět 
nevycházel a v období 2003 – 2007 vycházel nepravidelně.  

 V roce 2008 vydávání Veleňáčku zaregistrovalo Kulturně – historické 
sdružení a od roku 2009 vychází Veleňáček pravidelně jako měsíčník. 
 Veleňáček vydává Kulturně – historické sdružení ve své režii a doručuje 
zdarma do schránek občanům, kteří o něj mají zájem. Kromě toho jsou noviny 
rozesílány po internetu nejen v obci, ale i do vzdálenějších míst. Vycházejí 
pravidelně vždy 20. v měsíci. 
 Doručování Veleňáčku je možné objednat.  
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Snímek Malé Veleně kolem roku 1930. Levá část snímku se hodně změnila. Na místě, kde vidíme bílou budovu 

(starý mlýn) dnes stojí transformátor. 
 

První historické derby týmů z Malé Veleně ovládlo ,,áčko" 
  Na konci prosince 2013 se konalo historicky první utkání obou hokejových týmů z Malé 
Veleně. Stav utkání byl ještě v polovině zápasu 3:2, poté se projevila větší zkušenost na straně A týmu 
a utkání se stalo jeho jednoznačnou záležitostí. 
  HC Malá Veleň,,A" - HC Malá Veleň,,B" 9:2 (3:1,3:1,3:0). 
  Branky: 8., 15. a 35. Ženka ml., 29. a 31. Kouřil, 12. Svoboda, 45. Jireš, 49. Špírek st., 52. 
Zelenka, 17. Růžička, 23. Grosse. 
  HC Malá Veleň,,A": 

 Vilhám - Bulín, Lacina P., Fryc, Ženka nejstarší, Pražan, Brynda, Kouřil, Pova, Zelenka, 
Špírek st., Svoboda, Ženka ml., Kalaš, Jireš, Prášil, Lacina J. 
 HC Malá Veleň,,B": 
 Procházka - Martinec, Příhonský, Ženka nejmladší, Donátek ml., Martin, Bajak, Staněk, 

Pacholík, Grosse, Scháněl, Holada, Puk, Růžička, Špírek ml., Hós. 
  
Tabulka: 
1. Katusice   5------5---0---0----60:9------15 
2. Buldoci   5------4---0---0----54:27----12 
3. Kovo Ml.Boleslav 5------4---0---0----33:12----12 
4. Barakudy  5------3---0---2----32:15-----9 
5. Malá Veleň,,A" 4------3---0---1----23:17-----9 
6. Biolit Děčín  7------2---0---5----34:51-----6 
7. Stružnice  6------1---1---4----18:48-----4 
8. Stadion N.Bor 7------1---1---5----20:60-----4 
9. Malá Veleň,,B" 6------1---0---5----22:48-----3 
  
  Na snímku vlevo kapitáni týmů Špírek st., Špírek ml. 
 

Před 100 lety, v roce 1914,  byla plánována výstavba čekárny na vlakové zastávce. 
 V německé kronice čteme: 
 Na pokojné obecní schůzi byly odhlasovány příspěvky na 
výstavbu železniční zastávky. Jen pro informaci, kolik bylo vybráno: 
Benešov 100,- Kč, Heřmanov 10,- Kč, Velká Veleň 15,- Kč, 
z horského Česko-saského spolku 10,- Kč.  Sesuv půdy  na železnici 
v Schönborn (Krásný Studenec) znepokojil kancelář starosty 
v Podmoklech, on proto daruje  15,- Kč.  
 
 Na litografii kolem roku 1900 vidíme, že na zastávce byla pouze 
prodejna jízdenek. Zastávka se postavila až po roce 1945. 
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