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            Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň, Ročník XV. (  IX. KHS ) *  20. ledna 2016 

 
Jaký byl advent a vánoce 2015? 
 Již tradičně se konala na Štědrý večer „půlnoční“. Jako vždy začínala o půlnoci. Podívat se 
přišlo kolem 40 osob, kteří si poslechli nejen mluvené slovo, ale i vánoční písně a koledy 
s doprovodem varhan. 

  
V kostele nechyběla po celou dobu svátků vánoční výzdoba - dva velké a několik malých 

ozdobených a rozsvícených vánočních stromků a betlém. Návštěvníci obdivovali šikovnost řezbáře 
pana Přepechala, který do něj vytvořil dřevěné figurky. 

 

   
   Následující neděli všichni, kdo měli zájem, si mohli poslechnout šestnáctičlenný Děčínský 
pěvecký chrámový sbor, který doplnil skvělou vánoční atmosféru při nedělní bohoslužbě. K tónům 
varhan se kromě zpěvu připojily i dva klarinety a flétna.  
 
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva – prosinec 2015 
 V polovině prosince loňského roku se konalo poslední letošní zasedání zastupitelstva, 
tentokrát v restaurační části kulturního domu. Byl např. schválen rozpočet obce na rok 2016 ve výši 
4 700 000,- Kč. Přítomni byli 2 (slovy dva) občané … dost málo. 
 

    
Před více než 30 lety, v roce 1983, bývalo na schůzích mnohem víc našich obyvatel, jak je 

vidět na fotografiích. Tehdejší zastupitelstvo obce připravilo pro občany i malé občerstvení.  
  
Tříkrálová sbírka 
 Stalo se již tradicí, že naší obcí po Novém roce procházejí Tři králové, aby vybrali nějakou 
korunku pro charitu v novoroční tříkrálové sbírce. Stejně jako v minulých letech, tak i letos, přišli Tři 
králové ze školy z Markvartic a procházeli našimi obcemi 7. ledna 2016. 

Celkovou vybranou částku zveřejníme v příštím Veleňáčku. 
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Připravujeme.            Pomůžete??? 

 Jelikož při různých akcích v minulých letech byl 
zájem o školní kroniku, připravujeme na neděli 21. února 

2016 od 16 hodin v restauraci U Madony v Jedlce 
besedu nad školní kronikou a nad fotografiemi bývalých 
žáků školy. Je to již 70 let, co nejstarší generace začínala 
chodit do školy v Jedlce a byly pořízeny první fotografie 
z české školy. Za dobu její existence se nashromáždily 
různé fotografie, včetně skupin dětí při zakončení školního roku. A protože lidská paměť často 
zapomíná, stává se, že už nevíme, které děti na fotografiích jsou. Budoucí generace jistě uvítá, když 
budou u žáků připojena i jména.  

Fotografie budou připravené jednotlivě na formátu A4, kam bude možné ke každé osobě na 
připravenou linku jméno dopisovat. Kromě fotek žáků školy bude možné dopsat jména (případně rok 
pořízení fotografie) i do některých fotografií skupin dospělých občanů obce. Vpravo je ukázka  
připravené fotografie na listu ve formátu A4. 

Věříme, že se přijdou podívat všichni, kteří chtějí k fotografiím doplnit nejen své 

jméno, ale i jména svých bývalých spolužáků.    
   K nahlédnutí bude kromě školní kroniky i zpracovaná a doplněná Historie naší obce. JD 
 
Oprava věže kostela 
 Věž kostela, tak jak ji známe dnes, zde stojí již 300 let. Byla postavena poté, co vichřice zničila věž, 
která původně stávala na západní straně od Děčína.  
 Po celou tu dobu se dřevěná konstrukce ve věži neopravovala. Částečně byly poškozeny některé trámy, 
schodiště, podlahy a další dřevěné části věže. Vše se v současné době opravuje. Práce budou skončeny zřejmě 
na jaře letošního roku. 

 
Český svaz chovatelů definitivně skončil 
 Ke konci minulého roku ukončil definitivně v naší obci svoji činnost Český svaz chovatelů. Část 
majetku byla předána do Verneřic (výstavní klece), část do Benešova n.Pl (inventář z chaty chovatelů). Celý 
prostor nad zastávkou, včetně chaty chovatelů, bude postupně předán jinému majiteli. 
 

        
Chovatelé stavěli tuto chatu v roce 1980… 

       
Poslední pohled do chaty chovatelů před vystěhováním a po vystěhování. 
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