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40 let Veleňáčku
Veleňáček vznikl před 40 lety, v březnu 1977. Vycházel pravidelně 1x měsíčně v ručně psané verzi, 

doplněný fotografiemi, ve vývěsní skříňce u autobusové zastávky v Jedlce. Později tento název převzal 
tištěný občasník Obecního úřadu a od roku 2007 vydává Veleňáček pravidelně 1x měsíčně Kulturně –
historické sdružení, nyní Kulturně – historický spolek Malá Veleň.

MDŽ  2017 - pozvánka: 
Malá Veleň - kulturní dům v Jedlce

sobota 11. března 2017 od 14.00 hodin.
Setkání žen a mužů u příležitosti 

Mezinárodního dne žen. 
Hudba k poslechu  i k tanci MW Combo

kapelníka Witura, pohoštění, kolo štěstí.
Snímkem si připomínáme oslavu MDŽ před 40 lety, v roce 1977, na sále kulturního domu v Jedlce.

Beseda o historii - jak se měnila naše obec od roku 1945
18. března 2017 od 17 hodin v kulturním domě v Jedlce

Od roku 1945, kdy se do obce přistěhovali po válce první 
osadníci, se naše obec hodně změnila. Bylo zbouráno mnoho domů. 
Pokud se zachovaly jejich fotografie, můžete si je prohlédnout na 
připravované besedě. Jiné domy byly naopak opravené, postavené.

Kdysi obdělávaná pole se postupně změnila na pastviny, které
jsou dnes většinou již nevyužívané, často rozryté od divočáků a 
zarůstají nálety, křovinami. Na snímku vlevo jsou louky na západní 
straně Malé Veleně před 50 lety. 

Změnil se také pohled na naše okolní lesy a kopce, které jsou 
nyní „zarámovány“ technickými vymoženostmi dnešní doby.

Zaniklo také mnoho 
cest – například z Malé Veleně 
do Heřmanova (v roce 1945 
tudy projížděli vojáci). 

Pamětníci si také jistě vzpomenou na terénní závody motocyklů
cestou za kostelem do Ovesné, po které se v dobách minulých 
vozilo obilí do mlýna na Ploučnici. Cesta pro povozy byla také 
kolem Hadího vrchu na Chlum. K většině pozemků bývaly 
vybudovány přístupové cesty. Pokud ještě existují, jsou u nich často zabudované závory.

Na besedě si připomeneme, jak se naše obec za 70 let změnila a necháme každému na posouzení, 
zda k lepšímu, či k horšímu. Budete mít možnost prohlédnout dochované fotografie, nahlédnout do opisu
obecní kroniky 1945 - 2008, nebo prolistovat kopii české školní kroniky, nahlédnout do publikace o 
historii obce, kostela atd.

Skládka popílku

Pamětníci si vzpomenou, že se jednalo o bývalou navážku popílku z Kovohutí. Kdysi dávno  
bylo na okrese rozhodnuto, že toto místo  uprostřed našich osad (pod stromy zde kdysi rostly i 



houby) bude vhodné  pro skládku. Auta sem několikrát za den po mnoho měsíců vozila většinou 
jemný  černý popílek, který  při sebemenším závanu větru byl jako oblak prachu sfoukáván na Jedlku. 
Někdy se však vozil i jiný odpad, který byl popílkem zahrnován.

Teprve až  po zdlouhavém  jednání  Městského národního výboru v Benešově n. Pl.,
kam jsme jako středisková obec od roku 1980 patřili, bylo 21. 4. 1981  navážení popílku 
zastaveno. Vše bylo překryto  zeminou.  Skládka  měla  podle původního plánu zavézt i úložiště  
tekutého kalu,  které je  pod ní. Sem vyvážela  jedovatý odpad, který vznikl při chromování, nejen továrna 
v Jedlce, ale i Koh-i-noor Děčín a jiné  podniky. Toto úložiště je zde do současné doby. Zarůstá, mizí, ale 
navezený odpad zůstává.

Tříkrálová sbírka
V celé Litoměřické diecézi bylo ve Tříkrálové sbírce vybráno 2.349.886,- Kč.
Ve farnostech, které spadají pod Srbskou Kamenici, se vybralo 140.886,- Kč.
V naší obci (farnost Jedlka) se vybralo celkem 6.331,- Kč.

Restaurace "U Madony" v Jedlce
Nabízí dovoz zatavených jídel. Cena jídla je včetně dovozu. Pokud byste měli zájem, stačí napsat 
objednávku s adresou doručení na email: umadony.malavelen@seznam.cz, nebo zavolat na 736 681 255. 

Oběd č.1 a č.2 - do vlastního jídlonosiče - cena 70,- Kč včetně polévky (na požádání zatavení za 10,- Kč).
Oběd č.3 - nutričně vyvážené jídlo (olivový olej, těstoviny 100% semolina, špaldová mouka...)

- jídlo je zatavené – cena 80,- Kč, bez polévky.                

Po 20.2. 1. Krůtí karbanátek, šťouchaný brambor 2. Těstovinový salát se šunkou a vejci
3. Krůtí karbanátek, šťouchaný brambor, čerstvá zelenina

Út 21.2. 1. Moravský vrabec, knedlík, červené zelí 2. Vdolky, káva
3. Štíhlé nudle s cherry rajčátky, čerstvá zelenina

St 22.2. 1. Čočka na kyselo, vejce 2. Srbské kuře, brambor
3. Kuřecí plátek s čočkou, čerstvá zelenina

Čt 23.2. 1. Zapečené těstoviny s uzeným masem, kompot 2. Pražská pečeně, knedlík
3. Těstoviny s parmskou šunkou a smetanou, parmazán, čerstvá zelenina

Pá 24.2. 1. Kuřecí s toskánskou omáčkou, rýže 2. Smažený vepřový řízek,bramborová kaše,okurka
3. Kuřecí plátek na víně s dušenou mrkví, kuskus, čerstvá zelenina

Po 27.2. 1. Vařená vejce s koprovou omáčkou,knedlík 2. Přírodní kuřecí plátek, rýže
3. Losos s koprovou omáčkou, brambor, čerstvá zelenina

Út 28.2. 1. Vepřový plátek v houbové omáčce, těstoviny 2. Opékaná uzenina, hrachová kaše, okurka
3. Špaldová palačinka plněná houbovou směsí sypaná sýrem, čerstvá zelenina R Špírek

„Hrady“ v Malé Veleni
V dobách minulých stávaly v Malé Veleni dva „hrady“. Nikoliv

opravdové, jednalo se pouze o zmenšené napodobeniny. 
Ten první stával u hradla Dolina (snímek vpravo), které bylo 

zrušeno a zbouráno. S ním zanikl i „hrad“, který stával před domečkem 
na malé zahrádce. 

Druhý „hrad“ stával u domu č. 34 od roku 1955 (snímek vpravo
dole) a byl také zbourán.          

Hokej  - leden 2017: Veleňské derby ovládlo „áčko“
Malá Veleň ,,A" - Malá Veleň ,,B" 6:3 /2:0,2:2,2:1/
M.Veleň,,B" - Stadion N.Bor 15:3 
M.Veleň,,A" - Biolit Děčín 5:0 k.

Do finálové skupiny postoupily oba veleňské týmy
HC Malá Veleň "B" - HC Stružnice 10:4  /1:1,3:2,6:1/

Tabulka:
1. M. Veleň,,A"......6-0-0-0…...63:18…....18b
2. Buldoci N.Bor…5-0-1-1.......62:47…....16b
3. M. Veleň,,B"…..4-1-0-2.......46:34…....14b
4. HC BC ..............3-1-1-2........55:59.......12b R.Špírek

Veleňáček, zpravodaj  Kulturně  – historického   spolku Malá Veleň * www.mala-velen.estranky.cz * e-mail: mala-velen@seznam.cz
Odp. redaktor: Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29   *   tel: 607 583 271 * Členové redakce: Milan Hurt, František Stibor, Michal Kober * Foto archiv
Tisk: Milan Dostál * Povoleno MKČR, reg. číslo E 18183 * Redakce neodpovídá za obsah podepsaných článků Náklad: 110 výtisků * Neprodejné
Uzávěrka dalšího čísla je  24. 2. 2017 Toto číslo vyšlo 20. února 2017

http://www.mala-velen.estr�nky.cz/

