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             Pamětní deska historikovi Emilu Nederovi bude odhalena 

v sobotu 13. září 2008 ve 14 hodin na domě v Jedlce č. 38 
(bývalý obecní úřad ), kde E. Neder žil  a pracoval. Po slavnostním aktu je připravena beseda 

 s výstavkou  reprodukcí a  fotografií z jeho života  i z historie obce, v kulturním domě v Jedlce. 

Hodnota pamětní desky bude asi 50.000,- Kč. Tuto akci jsme mohli uskutečnit díky finanční 
dotaci 40.000,- Kč z fondu hejtmana Ústeckého kraje  ing. Jiřího Šulce, příspěvku Obecního 

úřadu v Malé Veleni ve výši 5.000,- Kč a sponzorskému daru. 
 

Kulturně – historické  sdružení ve spolupráci s tiskárnou vydalo překlad  publikace E. Nedera  
Historie kostela v Jedlce u Benešova 1234 – 1903, česky i německy. Je možné ji zakoupit na 

adrese uvedené v tiráži, kde je pro objednání i číslo telefonu nebo e-mail. Cena 59,-Kč. 
 

Z archivu kroniky 

        
27. srpen 1968 – zastávka v Malé Veleni. Tento vlak pouze projížděl. 
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Jako současný kronikář vím, že zapisovat události roku 1968 do kroniky bylo pro tehdejší 
kronikáře velmi těžké. Všechny zápisy byly cenzurovány, ty nevhodné bylo nutné vyjmout a 
napsat text podle předloženého vzoru. Proto jsou zápisy v obecních kronikách tak strohé.  

O  situaci  v tomto  roce  se  pak hodně píše po odchodu sovětských vojsk a po roce 1989.  
U nás k žádným protestům v tomto roce opravdu nedocházelo, každý si prožíval toto období jen 
v kruhu rodiny nebo na pracovištích, kde se o všem tehdy hodně mluvilo. Zklamání většiny 
obyvatel z okupace  ale bylo veliké. 
           Kronikář J. Dostál 

                               Koncert operní hudby 
 

V sobotu 26. července 2008 jste měli možnost  poslouchat v místním kostele nádherné operní 
árie, s kterými se představily posluchačky pěvecké třídy prof. Jany Scholzeové – Hodulíkové. 
Jako host vystoupila sólistka Státní opery v Praze Dana Koklesová. Účinkující doprovázel na 
klávesy sbormistr a dirigent Státní opery v Praze MgrA. Adolf Melichar. Všichni  vystupovali 
zdarma. Bylo to nádherné, kostel má skvělou akustiku.  

 

 
 

Blahopřání 
V září přejeme k životnímu výročí 

Bohumile Baumové, Karlu Hubáčkovi, Boženě Medunové a  Danuši Říhové. 

 
Jistě jste si všimli, že budova obecního úřadu a mateřské školy má novou fasádu. Původní barva byla 

změněna na světle zelenou. Kolemjdoucí upoutá a dětem ze školky se bude líbit. 
Všem školákům, i těm našim z mateřské školy, přejeme dobrý start do nového školního roku. 

 
Mimořádné číslo Veleňáčku vyjde 13. září 2008, získat ho můžete při odhalení desky v Jedlce. 

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