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Kostel 

Oprava kostela pokračuje. V současné době je téměř hotová venkovní 
fasáda, která se v létě barevně upraví. Nastoupili odborníci na kámen, aby 
opravili, doplnili pískovcové a čedičové kamenné prvky. Uvnitř probíhá 
restaurátorský průzkum, který má za úkol zjistit nejen barevnost vnitřních 
omítek, ale také najít případné staré malby. Na snímku vlevo provedená 
sonda, která odkryla původní malbu. Připravuje se kompletní výměna střešní 
krytiny, střecha od západu je již odkrytá, současně se provede oprava, 
případně výměna všech dřevěných prvků  - krovy, strop. Materiál na opravu je 
již připravený. Rovněž probíhá oprava nebo výměna všech dveří v objektu.   

 

Obecní kronika 
   Do roku 1939 byly vedeny dvě obecní kroniky Malé Veleně psané německy ( kurentem ). Jedna je od kronikáře 
Ottokara Banseta a Ernsta Schneidera, který pokračuje v psaní této kroniky od roku 1936 do roku 1939. Schneider  v  
roce 1935 nastupuje jako řídící učitel v Malé Veleni po Emilu Nederovi, který odchází do důchodu. Emil  Neder píše 
současně druhou německou  kroniku Malé Veleně. Jeho zápisy končí  v roce 1939, kdy umírá. V době 2.světové války 
není kronika obce vedená.Obě kroniky jsou uložené ve Státním archivu v Děčíně.  

Současné české obyvatelstvo obce je v naší obci od roku 1945 a od té doby se píše česká kronika.  Prvním 
kronikářem po roce 1945 byl Aubrecht František. Zápisy v naší kronice však  končí rokem 2008 a další záznamy již 
psány nejsou i když zákon č. 132/ 2006 o kronikách v §1 říká, že každá obec vede kroniku obce.   
 

Obecní kronika – rok 1945 – úvodní zápis  
           ( Pozn.: Titulní stránku kroniky zhotovil akademický malíř Miroslav Fojta. Přepis následujícího textu je  bez úprav.) 
 
Po vypuzení nacistických hord v roce 1945 Sovětskou armádou, vedenou J. V.  Stalinem, vyhlásila 

naše vláda, že je nutné, aby český a slovenský národ obsadil pohraniční území. Zprvu sem byly vyslány nově 
zřízené vojenské útvary, aby zajistily klid novým občanům a za nimi přicházeli z různých krajů naší republiky 
dělníci, úředníci, zemědělci a ostatní lid, aby si zde založili nový život. 

Jelikož se v tu dobu prožívala ještě poválečná vřava, a vláda nemohla ještě dostatečně provést 
přísné kontroly, spěchalo sem záhy mnoho dobrodruhů a špatných lidí, kteří kvůli svému prospěchu a 
obohacení zde natropili mnoho škod na našem národním majetku. 
 Dali se zvoliti mezi sebou do národních výborů a správních komisí, a tam úřadovali dle svých 
možností pro sebe a jejich příbuzné do té doby, než jim občanstvo na to přišlo a zvolilo výbor jiný. Tyto 
nesnáze prodělala snad každá obec v pohraničí, až konečně byly vládou zřízeny různé složky a orgány, které 
zavedly v národních výborech a obcích náležitý pořádek. 

 Často slyšíme, že některý nespokojenec řekne : Já se musím z pohraničí vystěhovat, nevyhovuje mi to zde a vymlouvá se 
na zdravotní důvody a podobně. Zapomíná, že dnes v naší lidově demokratické republice neexistuje pojem pohraničí a vnitrozemí a 
že mu dává naše vláda všechny možnosti, aby mohl spokojeně a klidně síti jako jinde. 
 Zajisté, že naše mladá generace nikdy takto uvažovati nebude a jednou provždy se zde bude cítiti opravdu doma. Stačí, 
aby každý z nás si vzpomněl na minulá léta, která se nám nelíbila  a nic se nedalo dělati, kapitalismus byl neúprostný. 
 Dnes máme naši obec Malou Veleň, Jedlku a Soutěsku v našich rukou a je to náš nový domov a nikdo nás nemůže z něho 
vyhnati a záleží jen na nás, všech občanech, jak si zde vybudujeme životní úroveň. 
 Každý máme možnost rozhodování o zlepšení a zvelebení naší obce a každý máme přiložiti ruku k dílu, kterého na nás 
čeká dost a bude nám všem k prospěchu. 
 Děkujeme všem, kteří se již zúčastnili prací na výstavbě našeho socialismu a pomohli nám splniti naše úkoly. Splnění 
dalších úkolů zvládneme v první řadě, když budeme v naší obci. 
 Tato naše I. pamětní kniha ať jest svědkem a informátorem budoucím občanům Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky. 

Na výzvu naší vlády jsem se přestěhoval do pohraničí 24. září 1946 a  vzal si rodinný domek do vlastnictví v Malé veleni a 
jsem v novém domově úplně spokojen. O historii jsem měl zájem hned v mládí a proto jsem byl občanstvem Malé Veleně a 
připojených obcí zvolen obecním kronikářem. 
 Děkuji všem občanům za jejich důvěru a doufám pevně, že budou spokojeni s psaním událostí, které budou běžně do 
pamětní knihy zaznamenávány.       Aubrecht František  



                   
 

ČLNHL - HC Malá Vele ň ve finále  
Hokejisté Malé Veleně porazili v semifinálové odvetě HC Katusice a budou po roce obhajovat prvenství v 

soutěži. 
Veleňští museli dotahovat dvoubrankové manko z minulého utkání, v němž prohráli 6:8. Z počátku bylo utkání 

vyrovnané, i když veleňští pouze dotahovali náskok soupeře. Ve druhé třetině však Malá Veleň odskočila na rozdíl dvou 
branek a vedla 4:2. Katusičtí začátkem druhé třetiny vyrovnali na 4:4, ale Malá Veleň rozhodla ve dvou přesilových 
hrách a skóre 6:4 už udržela do konce zápasu. 15 vteřin před koncem utkání se ještě hráč Katusic řítil sám na branáře 
Vilháma, ale ten mu nedal šanci a s zákrokem utkání podržel své mužstvo.  

I když se veleňským v sezóně tolik nedařilo, opět ukázali, že rozhodující zápasy umí zvládnout.  
Finále se hraje v sobotu 23.4. od 15.15 hodin na Zimním stadionu v České Lípě. Finálovým soupeřem 

veleňských bude někdo z dvojice Kovo M.Boleslav, nebo HC BC Česká Lípa/první semifinále 8:4/ 
HC Malá Veleň-HC Katusice 6:4 / 2:2, 2:0, 2:2 / 
Branky: Bulín 2, Polcar, Zeman, Drnec, Pova  Miroslav. 
Sestava: Vilhám - Bulín, Lacina P., Zeman, Ženka ml. - Drnec, Kalaš, Pova M., Lacina J.,Svoboda, Došlý, 

Špírek, Polcar.           R.Špírek 
   

 
Oprava železnice  
  Do konce března byl úsek železnice po povodni průjezdný jen 
velmi pomalu, protože koleje jsou po povodni zanesené bahnem. 
Provádí se oprava – to znamená vyčištění kolejového lože (kamení 
pod pražci), oprava okolní stráně, která se již odbagrovala a staví se 
opěrná zeď na obě strany od potoka. 

Na snímku budování opěrné zdi proti budově zastávky a 
oprava propusti za zastávkou směr Benešov n.Pl. Podle předběžných informací by oprava měla být 
hotová  do konce dubna. 
 

Barevná velikonoční vajíčka                  
     5  ks  pudinků dovážíme na 50 dkg hladkou moukou  
     3  ks    žloutky 
   30 dkg  Hery 
    l5 dkg  cukru moučky 
     ( dáme pudink buď vanilkový, malinový nebo kakaový ). 

 
Na vále vypracujeme těsto, vykrájíme tvary vajíček. Upečené slepíme marmeládou (nugetou) a 
podle fantazie ozdobíme.  
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