
 1 

              13 

Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň   *   Ročník XVI. (X. KHS)   *   1. září 2017 
 

Emil Neder – 150. výročí narození 
11. 9. 1867 – 15. 11. 1939 

         
Emil Neder a dům v Jedlce č. 38, první v „milionářské“ ulici, který si v roce 1926 postavil a kde bydlel.  

V roce 1889 nastoupil do školy v Jedlce jako učitel, později byl jmenován řídícím učitelem. 

 
Výstava a beseda o životě a díle E. Nedera: 

sobota 9. září 2017 v kulturním domě v Jedlce od 14 do 17 hodin. 
K nahlédnutí bude i opis obecní kroniky obce 1945 – 2008 a 2016. 

 
Jak hodnotí uplynulé tři roky volebního období předseda finančního výboru  
a předsedkyně kontrolního a revizního výboru v obci Malá Veleň   
     V polovině července byl písemně požádán předseda finančního výboru a také předsedkyně 

kontrolního a revizního výboru (č.j.: OB/260/2017), aby čtenářům Veleňáčku stručně v několika větách 

sdělili, co v uplynulých ¾ volebního období považují ve své práci za největší úspěch, co se jim za tři 

roky podařilo, případně nepodařilo, uskutečnit.  

I když od podání dotazu na podatelnu Obecního úřadu v Malé Veleni opět uplynul již víc než 

měsíc, tak neodpověděl ani předseda finančního výboru ing. Miroslav Kubík, ani předsedkyně 

kontrolního a revizního výboru Bohumila Růžičková. Buď jsou oba ve své práci tak velice 

zaneprázdnění, že nestíhají v zákonné lhůtě ani krátkou odpověď, nebo prostě nemají zájem něco 

občanům o své práci na obecním úřadu a v zastupitelstvu sdělovat. Nevíme, kdo jsou členové 

finančního a kontrolního výboru, jejich jména nenajdeme ani na www stránkách obce, ani nebyla 

sdělena na veřejném zasedání zastupitelstva obce.  

Víme například, že obě tyto funkce předsedů výborů v zastupitelstvu jsou placené (1480,- Kč za 

funkci předsedy plus 510,- Kč jako zastupitel, tj. 1990,- Kč měsíčně … informace z veřejného zasedání 

v prosinci 2016). Víme také, že obec má vyrovnaný rozpočet  - téměř 5 mil. Kč (nejdůležitější položky 

jsme zveřejnili ve Veleňáčku č. 1/2017), že byla vydána protihluková vyhláška, která byla  po roce 

zrušena, protože ji neměl kdo kontrolovat, že se provádí závěrem každého roku inventura majetku… 

Možná by předsedové výborů o své práci sdělili o něco víc… 

 
Paní Jarmila Opavová – poděkování 
 Narodila se 20. srpna 1923, bydlí se synem v Malé Veleni č. 54 a ve 
svých 94 letech je zřejmě nejstarší občankou naší obce. Pochází z osmi dětí 
z Kundratic u Nového Města na Moravě. Pracovala nejdříve ve škole jako 
uklízečka, později na pile a od svých 54 let až do důchodu uklízela 
v nemocnici v Liberci. 
 Její syn říká: „Velmi příjemně nás překvapilo, když k výročí 94. 
narozenin přijel mamince osobně blahopřát starosta obce, pan Václav 
Růžička, který jí současně předal květinu a dárkový balíček. Za tuto milou 
pozornost od obce panu starostovi srdečně děkujeme“.           Jaroslav Opava 
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Anenská lípa 
 Křižovatka na cyklostezce za domem č. 73 v Malé Veleni byla v minulých dobách 
místem, kde z vozové cesty na Benešov odbočovaly vozy, většinou tažené koňmi. Bývala to 
nejkratší cesta do Heřmanova. Po mnoho let na uvedené křižovatce stávala mohutná lípa. Vždy 
se zde proto říkalo „U Lípy“. Dnes již tato cesta za posledními dvěma domky končí. Zbývající 
část je zcela zarostlá. 
  

     
 

V letošním létě však musela být lípa vzhledem ke svému špatnému stavu pokácena. 
Kulturně – historický spolek a někteří místní občané se rozhodli, že zde vysadí novou lípu. 
Protože patronkou našeho kostela i našich obcí, které do farnosti patří, je sv. Anna, byla lípa 
vysazena na svátek Anny a pojmenována Anenská lípa. Všichni, kdo lípu vysazovali, věří, že se 
jí zde bude dařit nejméně dalších sto let. Věří také tomu, že nejen lidem, kteří projdou kolem, 
ale i lidem v obci, přinese klid, přátelství a pohodu. Možná se i pozastaví, zavzpomínají na doby 
minulé a třeba také na obyvatele, kteří zde bydlívali a lípu zasadili. 
 

Zastávka ČD v Malé Veleni  

     
 

     
 

 Každý, kdo přijede vlakem do Malé Veleně jistě nahlédne do otevřené zastávky a udělá 
si představu nejen o kultuře cestování, ale i pořádku v naší obci. Při tom by stačilo tak málo - 
koupit kbelík barvy a štětku (na vybílení není nutno najímat profesionálního malíře), trochu 
malty, smeták, koště, kbelík s vodou na podlahu. Kdo je za tento stav zodpovědný? Podívá se 
ale na zastávku i ten, kdo jezdí pouze autem? Ten uvidí jen rezavé zábradlí kolem silnice na 
mostech,  značně zarostlý potok, rozbořenou opěrnou zeď a zastávku ČD s poničenou fasádou. 
 

Do Veleňáčku můžete kdykoliv přispět svými názory, pochvalou i kritikou. Můžete sdělit, co se vám 

v obci líbí, co se vám nelíbí, nebo co byste chtěli změnit. Pak už záleží jen na osobách, kterých se kritika týkala, jak 

dokáží daný problém vyřešit. Možná se ozvou i ti, kdo nás na veřejném zasedání kritizovali, že žádnou kritiku 

nezveřejníme. Podepsané příspěvky (texty i fotografie) otiskneme vždy v nejbližším vydání Veleňáčku. 
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