
 1 

    13 

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

 

Od srpna 1968 uplynulo již 50 let  
 Našim „přátelům“ v zahraničí se nelíbila politická 
práce v naší vlasti a tak nám „přišli na pomoc“. Před 50 
lety přijeli s tanky, stříleli a vynucovali si poslušnost. 
Naši republiku obsadila vojska Varšavské smlouvy, která 
zde měla být pouze dočasně, dokud se neprovede 
normalizace. Nakonec tu zůstala pouze vojska sovětská. 
Pro pracující lid to bylo velké zklamání. Vojska, která 
osvobozovala naši republiku v roce 1945, nás obsadila v srpnu 1968. Jejich nejbližší vojenská 
posádka byla zabydlena na Děčínském zámku, který vojáci po mnohaletém užívání zanechali ve 
velmi zpustošeném stavu. Dočasný pobyt okupačních vojsk se protáhl. Ze zámku v Děčíně 
odešla poslední vojska v roce 1991. U nás v obci lidé tuto skutečnost pasivně snášeli.                  

Na snímku průjezd vlaků s tanky zastávkou v Malé Veleni. 

 
Z Anenských oslav 
 Tradice Anenských oslav - „Annafest“ - sahá hluboko do minulosti. Při této červencové 
slavnosti zde bývalo velké množství prodejních stánků (kronikář uvádí někdy i přes 70),  
houpačky, kolotoč, cirkus, střelnice… Po roce 1945 se svátek Anny, patronky obce, neslavil.  
  Tradici obnovilo až Kulturně – historické sdružení v roce 2009 při 775. výročí založení 
kostela. Tehdy zde byly kolem cesty různé prodejní stánky, občerstvení, k tomu hrála hudba, na 
louce za školou předváděli své umění šermíři a v kostele se konal pěvecký koncert. 
   Letos bylo na Anenském odpoledni pořádně horko, takže přišlo vhod občerstvení ve 
stánku. Skákací hrad se kvůli horkému počasí moc nevyužíval. Někteří si zkusili lukostřelbu.  

Kostel, zasvěcený sv. Anně, si mohli zájemci také prohlédnout . 

       
Skákací hrad před kulturním domem a jediné místo s prodejem suvenýrů před bývalou  restaurací. 

 

         
Živá hudba hrála odpoledne k poslechu. Zájemci si mohli posedět ve stínu i vyzkoušet lukostřelbu. 

 

Komunální volby se budou konat 5. a 6. října 2018 
 Dne 13. 7. 2018 vydal starosta obce informaci k volbám – bude se volit 7 členů nového 
zastupitelstva v budově Obecního úřadu. I když pro mnohé občany by jistě bylo mnohem 
příjemnější a dostupnější prostředí kulturního domu, který byl původně pro podobné 
slavnostní, kulturní a společenské akce místními občany před 40 lety postaven. Možná by se 
zvýšila i volební účast. V současné době se v sále kulturního domu hraje pravidelně pouze stolní 
tenis, občas se zde sejde zastupitelstvo, koná se oslava MDŽ a Mikulášská nadílka…  A byla zde 
na začátku prázdnin otevřena hospůdka. 
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Před 10 lety, v roce 2008, pracovalo po volbách obecní zastupitelstvo v tomto 
složení: Starosta obce – Místostarosta - Finanční výbor - Kontrolní výbor - Komise školská a 
kulturní - Zemědělská komise - Sportovní komise - Komise výstavby. Otázkou zůstává, jak se  
rozhodnou nově zvolení zastupitelé, jaké komise si odhlasují, co budou chtít pro naše občany 
udělat a jestli něco ze své činnosti budou veřejně sdělovat občanům.  
 
Vývěsní plochy a vývěsní skříňky v obci 
 

 Pouze na těchto místech si můžete přečíst informace o dění v obci. U veřejných 
vývěsních ploch, kde mohou jakékoliv dokumenty zveřejňovat všichni, kteří chtějí občanům 
cokoliv sdělit, jsou také zasklené skříňky, využívané výhradně Obecním úřadem. 

       
  Zleva: vývěsní plocha u železniční zastávky v Malé Veleni * uzavřená skříňka v Malé 
Veleni, kterou využívá KSČM * vývěsní plocha v Jedlce u Obecního úřadu – v uzavřené 
skříňce zveřejňuje ObÚ informace pro občany ze všech částí obce *  uzavřená skříňka 
na autobusové zastávce v Jedlce, kterou využívá ObÚ *  uzavřené skříňky na kostele  v Jedlce 
využívá farnost a Kult. - hist. spolek * vývěsní plocha u autobusové zastávky v Soutěskách *  
vývěsní plocha u cesty k Ploučnici v Soutěskách. 
  Vývěsní plocha u továrny NIKOH byla letos v létě zrušená. 
 
Zbouráno u továrny NIKOH 
 

       
Továrna NIKOH, v pozadí „zámeček“. Vpředu betonová plocha, která zůstala po zbourání 
přistavěného objektu. Na tomto domku byla také vývěsní plocha pro tuto část obce. 
 
Kontejnery u Ploučnice 
 

        
Kontejnery na tříděný odpad – mají hezké barvy… Ale pokud jsou přeplněné, jistě si 

leckdo, když jde přes most nad  Ploučnicí řekne, že by bylo mnohem lepší, kdyby nebyly hned u 
silnice. O několik málo metrů dál, na bývalé silnici, by bylo místo mnohem vhodnější. I  auta, 
která při vykládání odpadu stojí na hlavní silnici, by mohla zaparkovat mimo vozovku. A nebyl 
by ani velký problém zhotovit zídku, stěnu, za kterou by kontejnery byly uloženy. 

 

Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně  –  historického   spolku Malá Veleň * www.mala-velen.estranky.cz * tel: 607 583 271 

e-mail: mala-velen@seznam.cz. Odp. redaktor: Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29. Členové redakce: Milan Hurt, František Stibor. 

Tisk: Milan Dostál. Foto archiv. Neprodejné. Pravidelné doručování tištěné verze v obci je možné objednat.  

Povoleno MKČR, reg. číslo: E 18183. Redakce neodpovídá  za obsah podepsaných článků. Náklad: 110 výtisků.              

Uzávěrka dalšího čísla   25. 8.  2018.                          Toto číslo vyšlo 15. srpna 2018 

http://www.mala-velen.estránky.cz/
mailto:mala-velen@seznam.cz

