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Slavnostní odhalení pamětní desky 13. září 2008. 
        

      
 

Pamětní deska mohla být odhalena díky finanční dotaci 40.000,- Kč z fondu hejtmana ing. 
Jiřího Šulce, příspěvku Obecního úřadu v Malé Veleni ve výši 5.000,- Kč a sponzorům. 

 

Emil Neder 
regionální historik a řídící učitel           11. září 1867 – 15. listopadu  1939 

Narodil se v Novém Městě pod Smrkem, studoval učitelský ústav, působil jako učitel na 
Liberecku, také na školách v našem okolí. Od roku 1889 u nás v Jedlce, kde ve funkci řídícího 
učitele zůstal natrvalo. Zpočátku bydlel v Jedlce č.2,  v roce 1926 si postavil vilku v Jedlce. Za 
hlavními dveřmi v terasu podlahy najdete symbol se jménem a datem postavení tohoto  domu. 

Pole jeho působnosti se  rozkládalo  od  Šluknovska  až  po  Ústecko.  Studoval  městské a 
farní archivy,  přičemž  probíral  cechovní  i  obecní  truhlice  a  všude sháněl prameny ke svému 
studiu. Často navštěvoval  archivy  v Praze  a  Drážďanech.  Většinou  tato  bádání  prováděl za 
nemalé  finanční  částky  na zakázku šlechtických rodů.  Vedle   učení  a   archivního  bádání  byl 
zastoupen  v několika  veřejných  organizacích,  jako  např.  ve  školní  radě  pro Děčínský okres,  



v Severočeském  vlastivědném  spolku, kde  byl  dokonce  pověřencem  pro  finanční záležitosti. 
Kromě vily v  Jedlce ,  mimochodem  na  svou  dobu velice luxusní , vlastnil   další dvě vily také 
v Drážďanech, které dlouhodobě pravidelně pronajímal.                   
       

Nějaký čas byl také členem Archivní rady Vídeň. Byl činný i jako vedoucí spolku 
pečujícího o památky a pomníky pro okres Děčín. 
 Převážnou část svého zájmu věnoval dějinám Severočeských měst a obcí, ať už v dílčích 
článcích nebo souhrnných zpracováních. K jeho pracím tohoto typu patří i četné kroniky, které 
mají z jeho pera  některé obce Děčínska. Dodnes jsou z toho zachovány obecní kroniky Benešova 
n. Pl., Hřenska, Malé Veleně a Děčína - Starého Města. Psal i kroniky dalších obcí, které jsou 
dnes zachovány v konceptech. 
 V roce 1906 založil otevřené Městské muzeum na zámku v Benešově n.Pl. , byl prvním 
předsedou zdejšího muzejního spolku od roku 1906. Mimo jiné byl i spoluzakladatelem muzea 
v Děčíně, České Kamenici a ve Verneřicích . Za 1. světové války začal Emil Neder obstarávat 
běžnou správu Městského muzea v Děčíně. Roku 1914 se stal konzervátorem pro Děčínský a 
Ústecký okres, toto místo zastával i po roce 1918.      
                  Vybráno ze seminární práce  
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 Pracujeme od června roku 2007.  V letošním roce jsme připravili výstavku 
historických fotografií na obecním úřadu.  V dubnu se konal 1. jarní ples, kde 
s kulturním programem vystoupila skupina Bel Canto. V loňském i letošním roce se 
konal v červenci na Svatou Annu v kostele koncert duchovní hudby, v prosinci pak 
loni vánoční hra s koledami a se zpěvy. Letos připravujeme v prosinci v kostele 
vánoční koncert. Na věži kostela jsme obnovili zaniklé sluneční hodiny. 
 Na internetových stránkách www.mala-velen.estranky.cz  si můžete prohlédnout 
fotografie ze současnosti i z historie obce, články z kroniky i jiné. Letos jsme převzali 
vydávání Veleňáčku, který zatím vychází jako občasník vždy za  1 – 2  měsíce. Stále 
hledáme  zajímavé fotografie, dokumenty, mohou to být i vaše články k historii, 
k současnosti. Hledáme i sponzory, kteří nám pomohou v činnosti našeho sdružení. 

  V červnu byly odborně prohlédnuty varhany, které  se  již  opravují, na podzim  by se 
mohlo začít s opravou oken. 

Připravili  jsme  překlad  knížky  E.  Nedera :  Historie  kostela  v Jedlce 1234 – 1903 
s několika historickými fotografiemi.  

Výtisky jsou v českém nebo německém jazyce, jejich cena je 59,- Kč.  
 . 

Jistě víte, že kostel v Jedlce byl založen v roce 1234. Ale asi málokdo z vás si 
uvědomí, že za dva roky  budeme oslavovat 777. výročí jeho založení. 

 

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