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Pozvání na Dušičkový vzpomínkový koncert  
 Každým rokem si začátkem listopadu všichni připomínají své blízké, kteří již nejsou mezi 

námi. V letošním roce připravuje Kulturně - historický spolek Dušičkový vzpomínkový koncert 

v kostele v Jedlce na sobotu 31. října 2015 od 16 hodin. 

 Uslyšíte Fellérovy varhany, na které zahraje Jiří Svoboda a zpívat bude Ondřej Dvořák (např. 

písně: Rájem, Den jako den, Na cestu s námi, Toužím, Madona atd.) 

 Kostel bude otevřený pro prohlídku již od 13 hodin. Každý, kdo přijde, bude mít také možnost 

jako vzpomínku na své blízké, na které vzpomínáme, zapálit v kostele svíčky.  Ty si můžete donést, 

nebo použít zdarma některou z těch, kterých bude v kostele dostatek.  
 Vstupné je jako vždy dobrovolné. Parkování v okolí kostela. Občerstvení v restauraci U Madony. 
Opis z www stránek Obecního úřadu Malá Veleň: 
 „ … Usnesení č. 9.5.:    Zastupitelstvo obce po projednání    n e s c h v á l i l o   návrh Kulturně 

historického sdružení o.s. na pořádání dušičkového koncertu  …“. 

          Koncert se však koná. Pořádá jej pouze Kulturně-historický spolek bez spoluúčasti Obecního úřadu. 

 
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce v polovině září 2015 

 Kromě projednávaných bodů jednání se zastupitelé shodli na tom, že protihlukovou vyhlášku, která 
byla schválena před rokem, v září 2014, a měla omezovat hlučnější činnosti o víkendech, někteří občané 
nedodržují. Proto se rozhodli na tomto zasedání zastupitelstva  ji okamžitě zrušit.  
 
Uplynul rok od komunálních voleb 
 Co se změnilo? Byla provedena oprava vodovodního řádu v Malé Veleni, zabudovány  panely 
s kreslenou mapou Děčínska (informační panel, kde by byla důležitá a zajímavá místa v obci, zatím není), byly 
zajištěny hnědé malinké kontejnery na bioodpad, zvýšeny poplatky za odpad a za vodu… Obec zůstává stále 
zarostlá různými keři a nálety. Nelze nikde najít jakýkoliv kontakt na jednotlivé zastupitele. Zastupitelstvo 
kromě povinného kontrolního a finančního výboru nemá žádnou komisi, která by se starala o tělovýchovu, 
kulturu, školství, bydlení atd., takže např. na www stránkách obce v kulturních akcích již po čtyři roky 
čteme, že se v obci konala jediná kulturní akce – a to 8. 10. 2011 Taneček, v tělovýchovných akcích jsme zase 
několik let informováni pouze o dávno uplynulé hokejové sezóně v roce 2012-2013. Jako by se žádné jiné 
sportovní a kulturní akce v obci nekonaly. Sál kulturního domu zůstává zatím stále jen tělocvičnou. Nejsou zde 
ani velkoplošné obrazy od akademického malíře Miroslava Fojty, které byly pro  tento sál namalovány (kde 
v současné době vůbec jsou a kdy zastupitelé rozhodli o jejich odstranění?) … Třeba se zastupitelé obce 
rozhodnou zveřejnit, co se jim za uplynulý rok od voleb podařilo či nepodařilo udělat. Chcete-li napsat i Vy svůj 
názor na práci zastupitelů, váš příspěvek ve Veleňáčku zveřejníme. 
 

Oprava obecní komunikace a pozemku 

   
V polovině září letošního roku pracovníci obecního úřadu opravili obecní komunikaci u transformátoru v Malé 
Veleni – obrázek vlevo. Navezli drobný štěrk a uhrabali – možná bylo potřeba navezený materiál uválcovat, aby 
ho při prvním větším dešti neodplavila voda. Zbývající obecní pozemek zůstal neopravený (foto vpravo). 
  

Jak se žilo dříve… 

 Lidé hodně šetřili. Nic se zbytečně nevyhazovalo. Nebylo potřeba řešit nádoby na bioodpad, 
kompostéry… Zbytky jídla spotřebovala domácí zvířata, tráva se sušila – v zimě bylo vždy nějaké to seno 
potřeba. Nebyly umělohmotné obaly, vše se balilo do papíru. Nebylo ústřední topení, v každé místnosti se topilo 
v kamnech a papír byl potřeba každý den na zatápění. Nebylo potřeba mít sběrné nádoby nebo pytle na plasty. 
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Mléko a nápoje se prodávaly ve skleněných lahvích, které se poctivě vracely, jelikož byly zálohované. Je 
pravdou, že to byla zvýšená zátěž na kupující, na prodavače – ale nevznikal tím žádný odpad. 
 Dříve si každý vedoucí pracovník či zástupce organizace vedl deník nebo něco podobného, do kterého 
se vše zapisovalo. Psalo se z obou stran papíru. Dnes vychrlí tiskárny u počítačů nespočitatelné množství 
potištěného papíru, většinou pouze z jedné strany, mnohdy třeba jen několik řádků, z čehož se pak většina 
vyhodí. Často se zbytečně využívají skenery ke kopírování nepotřebných dokumentů, které dříve stačilo jen 
prohlédnout a udělat poznámku, že jsou nebo nejsou dál potřebné.  
 Peněz nebylo po válce nazbyt. Kromě toho se uskutečnila v roce 1953 měna, která do posledních hodin 
byla držena v tajnosti. Peníze se měnily v poměru 1:5, ale pouze do částky 300,- korun na osobu. Kdo měl peněz 
víc, tomu je banka nebo spořitelna vyměnila v poměru 1:50, takže vlastně lidé, kteří měli nějakou tu korunku 
naspořenou, o své úspory přišli. V té době byl také zrušen přídělový systém. Při něm měli lidé určeno, kolik 
mohou nakoupit mouky, cukru, masa … přídělové lístky byly i na oblečení, obuv … 
 Ve dne i v noci byl slyšet potok, v létě jen malý potůček, ve kterém i v největším horku byla stále voda 
a který  protékal mezi kameny neregulovaného potoka. Návštěvy nám tento zvuk záviděly. V lese rostla spousta 
hub, bylo příjemné se v nich procházet, protože lesy byly ještě udržované, nezarostlé různými nálety, křovinami, 
kopřivami… 
 Toto je jen několik střípků vzpomínek. Určitě si vzpomenete na mnoho dalšího, co by čtenáře 
Veleňáčku zajímalo, na co jsem zapomněl, protože za uplynulých 70 let se toho opravdu hodně změnilo. Na 
poválečná léta vzpomíná už jen několik těch nejstarších obyvatel.    Jaroslav Dostál 

 

Historická pozvánka 
Je to již stopatnáct let. Psal se rok 1900, byli jsme  ještě součástí Rakouska - Uherska. Na sále ve 

Fellerově hospůdce v Jedlce (stávala nad továrnou u silnice) uspořádal 

v září koncert Pěvecký pracovní soubor z Březin. Na pozvánce se 

podepsal již zub času. Byla nalezena v dnešní továrně NIKOH pod 

parapetem okna, které se opravovalo. 

 

Divadelní scéna v hospůdce „U Eliščina údolí“. 
Velký úspěch se svým vystoupením míval také ve 30. letech 

minulého století divadelní spolek (na snímku členové spolku na jevišti 
v sále hostince „U Eliščina údolí“ - v hospůdce u hlavní silnice nad 
továrnou).  

        
 

I po roce 1945 se zde několikrát za rok konaly zábavy. Hrálo se zde i divadlo. V roce 1950 škola 
nacvičila a předvedla zde dětské divadelní představení pod názvem „Cesta do Ameriky“. V této hře se děti 
rozhodly odejít do Ameriky. Vydaly se směrem na Velkou Veleň. A protože jim cestou do kopce značně 
„vyhládlo“, s chutí se na jevišti pustily do buchet (hlavně makových), které jim maminky „na cestu“ napekly.  

 
Na snímku se předškoláci loučí s MŠ. Který je to rok? 
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