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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XVII. ( XI. KHS )  * 15. únor 2018 

 
Prezidentské volby v naší obci 
   Prvního kola voleb se v naší obci zúčastnilo 231 voličů (62,1%), druhého kola 246 
voličů (66,13%).  

V prvním kole získal M. Zeman  - 104 hlasy/45,02%, J. Drahoš - 60 hlasů/25,97%. 
V druhém kole získal Miloš Zeman 147 hlasů/60,0%. 

   
Tříkrálová sbírka  

Na začátku ledna 2018 procházeli i naší obcí Tři 
králové. Protože je obec značně rozsáhlá, procházely 
obcí dvě „tříkrálové“ skupiny. U nás v obci se vybralo 
9.824,- Kč. Ve všech farnostech, které jsou  spravované 
ze Srbské Kamenice, celkem 177.194,- Kč.  

Farnost dostane zpět na účet 65% tohoto 
výnosu. Správce farnosti Marcel Hrubý ze srdce děkuje 
za pomoc při organizování této akce i za vaši štědrost. 

 

Pozvánka  - MDŽ  

Malá Veleň - kulturní dům v Jedlce 10. března 2018 od 15 hodin. 

Setkání žen a mužů u příležitosti Mezinárodního dne žen. Hudba 

k poslechu i tanci kapelníka pana Bříška. Pohoštění, kolo štěstí.  Fr. Stibor 

 
Na konci ledna 2018 jsme poslali zastupitelům obce tuto nabídku: 

Na podzim letošního roku končí volební období zastupitelů. Pokud mají zájem  - 
starosta, místostarosta, předseda finančního výboru, předsedkyně kontrolního a 
revizního výboru i další zastupitelé, mohou sdělit nejen čtenářům Veleňáčku, co se jim ve 
funkci zastupitele obce za uplynulé období podařilo, případně nepodařilo. Uzávěrka 
Veleňáčku je vždy 10. v měsíci a místo pro jejich sdělení je každý měsíc rezervováno. 
 

Únor 1948 v kronikách naší obce – uplynulo 70 let 
Kronikář obce popisuje únorové události 1948 v naší  obci pouze čtyřmi větami: 
  „Po nezdařeném puči reakce byl v Malé Veleni utvořen Akční výbor, jehož předsedou se 
stal Bartoš Alois. V tuto dobu byl také rušný život v naší obci. Schůze byly bojovné a velmi 
rušné. Nebylo jedné schůze,  kde nebylo na přednesu kdo jaký nábytek zcizil.“ 
Ve školní kronice není žádná zmínka o únorových dnech 1948 v naší obci,  

  jenom obecné konstatování:  
        „Dne 28. února 1948 se stala velká změna v dosavadních poměrech. Ve vládě došlo 
k rozporu, zrádní ministři podali  demisi a jen malá většina zůstala věrna dělnické straně. Proto 
se všechen pražský lid sešel na Staroměstském náměstí, kde spolu s  Klementem Gottwaldem 
manifestoval za svržení protiústavních živlů a za vytvoření nové vlády. Tato manifestace se 
nesmazatelně vryla do paměti všem lidem v celé naší republice. Mnoho pokolení po nás bude 
vzpomínat na Únor 1948, kdy se lid postavil za svá práva a zvítězil.“ 

 

Připomínáme si kulatá výročí z historie kostela v naší obci 
   Před 300 lety, v roce 1718, byla dokončena výstavba nové věže kostela.    
Mimořádné číslo Veleňáčku k tomuto výročí vyjde 1. března 2018. 
Prohlídka věže, zvonu, fotografií, dokumentů je možná kdykoliv - tel. 607 583 271. 
      Před 100 lety, 8. března 1918, sejmul montér varhanářské firmy 36 cínových 
píšťal z varhan v kostele. Ty byly zabaveny pro válečné účely  stejně jako dva zvony.  
 Před 90 lety, v roce 1928, byly zvony zabavené  v 1. světové válce znovu odlity a 
zavěšeny do věže. Ve 2. světové válce však byly opět zabaveny a roztaveny. Od té doby je 
ve věži pouze jeden nejstarší zvon. 

 

Jak šel čas  
  Zdaleka viditelnou dominantou na kostelní věži jsou sluneční hodiny, které v roce 1780 

nechal zhotovit farář Benedikt Krolop. Jejich vzhled se měnil tak, jak zachycují fotografie. 
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První zleva pochází zřejmě z doby kolem roku 1800. Hodiny byly postupně upravovány do 

podoby, která je na druhé fotografii z počátku 20. století. Ve výklencích vedle dveří jsou také vidět 

tehdy umístěné  sochy. Po roce 1945 byly hodiny neodborně přemalovány (třetí a čtvrtá fotografie 

zleva). Postupně chátraly, omítka opadávala. Nakonec při opravě věže v roce 1999 byly hodiny 

zcela odstraněny a zůstala jen bílá plocha s kovovou konstrukcí. 

      
   V roce 2008 bylo domluveno se správcem kostela a s památkáři, že sluneční hodiny na 

kostele v Jedlce budou obnoveny do podoby, jakou měly před 100 lety na počátku vzniku naší 

republiky. 

  V roce 1975, když již začínala omítka hodin hodně opadávat, vyšel v Jiskře (tehdejší okresní 

noviny) krátký článeček v tomto znění, doplněný fotografií rozpadávajících se slunečních hodin: 

 „Možná málokdo ví, že při státní silnici Děčín – Benešov n. Pl. jsou na věži kostela hodiny. 

Ne obyčejné, ne vždycky ukazují, ale zato se o ně nikdo nemusí starat – nemusejí se mazat ani 

natahovat. Jsou to hodiny sluneční, které spolehlivě ukazují čas – a to i v noci, když jasně svítí 

měsíc. Podobné budete těžko v okolí hledat. 

 Jenomže nic netrvá věčně. I na tomto díle začíná hlodat zub času. Takže nezbývá, než se jít 

brzy na sluneční hodiny podívat. Nebo by se snad našel někdo, kdo by vypadávající omítku 

opravil? Myslím, že by jich bylo škoda...“  

 Kdo by si tehdy pomyslel, že za 40 let budou opravené nejen sluneční hodiny, ale také celý kostel. 

 

Z kroniky před 100 lety, v roce 1918 
Školní výuku bylo nutno znovu omezit kvůli špatnému zásobování  uhlím, 

kterým se musí stále šetřit. Ve škole je 126 žáků.  
(Kronikář dál postupně popisuje průběh bitev v Evropě před koncem války). 

Dochází k neskutečnému zvyšování cen. Chleba, který byl v roce 1914 za 
0,80 Kč, stojí v roce 1918 až 18 Kč. Cena mouky se za 4 roky zvedla z 0,28 Kč až na 
15 Kč/kg. Pivovary vyrábějí stále pivo, i když velmi skromně. Vyrábí i trochu 
nealkoholických nápojů. 

Vojáci se pomalu postupně vracejí z války zpátky do obce. Pomalu 
především proto, že provoz železnice, kvůli velkému vytížení ve válce, velmi utrpěl 
a je potřeba železnici opravit. Město Podmokly vydává nouzové peníze, protože 
staré jsou shromažďovány, aby mohla začít platit nová měna. 

V roce 1918 se narodilo 12 dětí, zemřelo 26 obyvatel. V následujících letech 
se pak výrazně zvýšil počet mnoha navrátilců z války a z válečného zajetí. Mnoho 

lidí, i z naší obce, se nevrátilo zpět. (Jejich jména jsou zapsaná v kronice).    Kráceno 
Pozn.: Jména bývala napsána také na památníku u hlavní silnice v Jedlce. Obec je po roce 1945 

odstranila a současně nechala odsekat německý text – snímek vlevo).       
 

ČLNHL – leden 2018 
   V lednu 2018 se Malá Veleň už se dotahuje na Barakudy. Biolit už není poslední. 
   Malá Veleň,,A" - Stadion N.Bor 12:5 /3:1,5:2,4:2/. 
   Veleňské áčko v sobotu 3. února 2018 porazilo Buldoky, v neděli 4. února 2018 pak 
Stružnici. Béčko překvapivě podlehlo Biolitu. 

HC Malá Veleň,,A" - Buldoci Nový Bor 6:4 /3:1,2:3,1:0/ 
HC Malá Veleň,,A" - HC Stružnice 24:3 /10:1,3:2,11:0/ 

 
1. M. Veleň A..9..0..0..1...27b..113:51  4. Reál...............6..0..1..3....19b...80:63   7. Biolit............2..0..0..8......6b...37:86 
2. Barakudy…....7..2..0..1...25b..67:44  5. Buldoci..........4..1..0..4....14b...56:52   8. Stružnice…..1..0..2..8…....5b...48:89 
3. Divočáci.........6..1..0..2...20b.67:38   6. M.Veleň B...4..0..0..5....12b...62:54   9. Stadion........1..0..1..8…....4b...48:100  
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