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Pár slov na úvod. . . 

Dostává se vám do rukou nové číslo 
Veleňáčku. Vzpomínáte na nástěnné noviny 
Veleňáček, v Jedlce u autobusové zastávky? 
Tehdy vydávali noviny lidé, kteří pracovali 
v Osvětové besedě, vymýšleli různé akce pro 
občany. Některé velmi zdařilé, jako třeba 
masopustní průvod, pečení perníčků, různé 
oslavy (dětský den, MDŽ), ale i mnoho brigád 
na zvelebování obce.  
 Doba se mění i u nás v obci. Založili 
jsme Kulturně – historické sdružení, které 
začíná pracovat. A také bude vydávat tento 
občasník. V trochu jiné formě, možná i 
zajímavější, ale to záleží i na Vás. Napište, 
sdělte nám svoje náměty, návrhy. Rádi 
otiskneme vaše příspěvky, a to i 
kritické..Nemusí to být jen pochvala.A 
můžeme vkládat vaše zaslané  

fotografie, i  inzerci . Začínáme číslem, které 
navazuje na bývalé nástěnné noviny, které  
kromě zpráv z obce obsahovaly i různé 
zajímavosti, fotografie, kresby a novinky.  

 
Zasedání obecního zastupitelstva se 

konalo 26. 3. 2008 
Byly projednány mimo jiné také žádosti 
občanů. Zápis najdete na vývěsních plochách. 
 

Kulturní akce. 
8. března odpoledne se v kulturním 

domě tančilo, připravená akce byla hlavně 
pro ženy z obce i z okolí. Připomínal se MDŽ 
– Mezinárodní den žen. K tanci poslechu 
hrálo MV-Combo kapelníka Milana Witura. 
Každá žena dostala květinu. Vše připravila 
skupina našich občanů pod vedením 
Františka Stibora.  
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Trochu historie 

 
První zmínka o obci je z roku 1190, 

postavení kostela je datováno na rok 1234, 
železniční trať Děčín - Benešov n.Pl. byla 
vyměřená v roce 1858.  Od té doby uplynulo 
již 150 let . . . 
 Před rokem 1945 žilo v naší obci 
převážně německé obyvatelstvo, kolem 99%. 
Proto také kroniky jsou psány německy. 
V archivu je uložena kronika od bývalého 
řídícího učitele a  regionálního historika 
Emila Nedera, který si postavil dům v Jedlce 
(bývalý obecní úřad). Druhou kroniku, také 
uloženou, psal kronikář Banset. 
 Česká poválečná historie se datuje od 
roku 1945, kdy se do pohraničí stěhovali čeští 
obyvatelé z vnitrozemí. Zkusme nahlédnout, 
co zapsali kronikáři . 

 
Před 60 lety, rok 1948.  

O významu Února, ať kladném nebo 
záporném, se píše a mluví často, nás ale 
zajímá historie obce. Cituji z kroniky Malé 
Veleně, str. 16 a další, kterou psal kronikář 
František Aubrecht. 
  

„ I v MNV byly časté změny 
funkcionářů. Po předsedovi Novákovi 
nastoupil soudruh Pokorný Jaroslav, který 
také dlouho tuto funkci nevykonával. 
V Děčíně při pivě pronesl některé výroky, 
které zaslechl tajný. Jednalo se o činnost 
MNV. Z rozhodnutí ONV musel být odvolán 
a po něm se ujal funkce předsedy s. Macal, 
který funkci vykonával až do roku 1952. 
 V roce 1947 byl do naší obce dosazen 
tajemník s. Bobek, který tuto funkci 
vykonával do roku 1949. V té době byl MNV 
přestěhován do budovy č. 46 ( dnešní budova 
mateřské školy a obecního úřadu. Původně 
měly správní komise a později také MNV 
úřadovny v domě č. 13, dnešní restaurace U 
Madony – pozn. red.) Nastěhoval se tam 
v době, kdy byt byl uvolněn po tajemníkovi 
MNV. Dole byly úřadovny MNV, nahoře 
bydlel ředitel školy Průcha .( Původně se 
v roce 1945 přistěhoval do Malé Veleně č. 29.  
– pozn.red.) 
 Mateřská školka byla původně 
v Jedlce č. 38. ( bývalý obecní úřad. První 

dětský útulek byl v domě č. 22 u továrny, 
sloužil pro děti zaměstnanců – pozn.red.)
 Tato budova se uvolnila po 
národním správci paní  Hodíkové, která se 
odstěhovala.. 
 V roce 1948 , po nezdařeném puči 
reakce, byl také v Malé Veleni utvořen 
Akční výbor, jehož předsedou se stal Alois 
Bartoš. V tuto dobu nastal také rušný život 
v naší obci. Schůze byly bojovné a velmi 
rušné. Nebylo jedné schůze, aby nebyl na 
přednesu kdo jaký nábytek zcizil atd. 
V tomto roce byl také MNV přestěhován 
do budovy č. 13. ( Zde byl až do roku 
2006, kdy se přestěhoval opět do budovy č. 
46, kde jsou kanceláře v 1. poschodí – 
pozn. red. ). 
  

V tomto roce se pokračovalo ve 
výkopu železniční zastávky. ( Původně 
byla zeď u železnice v jedné rovině, 
jízdenky se prodávaly v dřevěném domku 
nad tratí, přibližně v místech, kde 
chovatelé mají vstup do svého areálu – 
pozn. red.) Vinou nadřízených úřadů se 
stalo, že provedený výkop a rozbouraná 
zeď se znovu stavěla a výkop se dělal o 
něco dál. Jako v Kocourkově. Tím nebyla 
o práci nouze. Na stavbu zastávky 
poukázal KNV 120.000,- korun. Velké 
množství hodin bylo odpracováno 
svépomocí některých občanů, ovšem 
těchto obětavých bylo málo. Ostatní 
řemeslnické práce byly placeny. 
 Zastávka byla slavnostním aktem 
otevřena v roce 1949 a dána do užívání 
veřejnosti. Tohoto aktu se zúčastnili 
zástupci ČSD, KNV a ONV. Slavnostní 
přestřižení pásky provedl předseda MNV a 
po krátkém projevu měl hlavní proslov 
přednosta stanice ČSD z Benešova n. Pl. 
Při tom účinkovala dechová železniční 
hudba a večer byla společná zábava 
v hostinci u silnice v Jedlce při hudbě 
reprodukované.  V té době byl již 
v provozu také hostinec u zastávky, kde 
byl národním správcem Václav Berka.
 (Hostinec u zastávky ČD byl 
zbourán při stavbě mostů, hospoda u 
odbočky k továrně byla zbourána  také. 
Hostinec býval i v Jedlce č. 1 – pozn.red.)  
Konec citace z kroniky.



 3 

KHS, Kulturně-historické sdružení, připravuje na 18. dubna 
Jarní společenský ples. V kulturním domě bude omezený počet míst. Ples bude nekuřácký,s  

kulturním programem po zahájení a před půlnocí. Dobré víno, možnost zajistit  i večeři. 
 

 

 
 
Životní kulaté výročí oslavili 
V lednu - Kavalír Miloslav, Košán František, Marek Břetislav a Koukalová Petra. 

V únoru -  Denisová Hana, Hamplová Zdeňka, Malá Vlasta a Stiborová Božena 

V březnu - Černá Alena, Dvořák Oldřich, Havránková Jitka,Chochelová Marie, Janáková 
Emilie, Kolář  František, Macholdová Vlastimila, Michalík Štefan   a Rulf Zdeněk. 

V dubnu své výročí oslaví  Černá Věra a  Plicka Jiří. 

 
Všem jmenovaným blahopřeje zastupitelstvo obce a redakční rada Veleňáčku

HC Malá Veleň 
 
Hokejisté HC Malá Veleň se od 25. 4. do  27. 4. 2008 zúčastní 1. ročníku Mistrovství republiky 
amatérských hokejistů. Po loňském vítězství v Českolipském regionálním přeboru si naši 
hokejisté chtějí vyzkoušet konfrontaci s ostatními týmy naší republiky. V rámci přípravných 
zápasů jsme dosud neprohráli.  

 
Výsledky : 
HC Malá Veleň  -    Ice Doggs Lovosice 8:8 v Lovosicích a  12:9 v Děčíně.  HC Malá  
Veleň - Crystalex Nový Bor 14:8 v Děčíně a mimořádně cenné vítězství v Neratovicích nad 
místním HC 3 : 2, který už dva roky v Mělnickém přeboru nepoznal porážku. Soupeře našeho 
týmu v nadcházejícím dubnovém Mistrovství republiky najdete na stránkách ssagency.cz. 
Hokejisté by touto cestou chtěli poděkovat místnímu Obecnímu úřadu a sponzorům, bez kterých 
by tuto náročnou soutěž nemohli absolvovat. 
www.hcmalavelen.estránky.cz 
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Ukončení zimní sálové sportovní sezóny Pomlázkovým turnajem. 

 
O Velikonoční neděli 23.3.2008 vyvrcholilo  závěrečným  turnajem  ve  stolním  tenisu  a 

dámě pravidelné nedělní sportovní odpoledne pro mládež z Malé Veleně a okolí. Pomlázkového 
turnaje se zúčastnili chlapci a děvčata z Jedlky, Soutěsek, Malé Veleně a hosté z Markvartic. 

Odměnou úporně bojujícím soupeřům byly sladkosti, ovoce, barevná vejce i dárky, na 
které přispěl Obecní úřad v Malé Veleni. První místa patřila Standovi Dusíků ze Soutěsek a 
Denise Frühaufové z Jedlky. Dobře si vedl i nejmladší, v dubnu šestiletý, Pavlík Hurt z Malé 
Veleně. Za účinnou pořadatelskou pomoc děkuje členům sportovní komise J.Schejbalové, 
J.Hodboďovi a T.Vopatovi předseda sportovní komise a krajský zastupitel F.Stibor. 

 
Vakcína proti vzteklině 
V okrese Děčín se opět začne s vakcinací lišek proti vzteklině.Souvisí to s blízkostí sousedních 
států, kde se vzteklina ještě objevuje.Především se to týká Polska. 

         Na Děčínsku bude vakcinace provedena letecky a to 25 dávek na čtverečný kilometr. Shazování 
dávek je naplánováno na  15. až 19. dubna. Lidé se o svoje domácí zvířata bát nemusí. Pokud by 
pes nebo kočka vakcínu pozřeli, nic se jim nestane. Vakcína je účinná pouze pro lišky. 
Majitelům psů tedy nemůže nahradit povinné očkování. 

 
 

Kopie originální pohlednice - zastávka, bývalá hospoda s parními a vanovými lázněmi  u zas-
távky. Pohlednici posílal bývalý kronikář Banset.  Při stavbě mostů byla hospoda  zbourána. 

 

 
Občasník Veleňáček můžeme  také zaslat e-mailem, pokud nám zašlete vaši adresu 
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