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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň  *  Ročník XV. ( IX. KHS )  *  20. března 2016 

 

ve stolním tenise neregistrovaných bez rozdílu věku  
v Kulturním domě Malá Veleň - Jedlka  

27. března 2016     od 9 hodin      Startovné 50,-Kč. 

Současně vyhodnotíme soutěž o nejhezčí velikonoční  kraslici. 
Závazné přihlášky na tel.   737 432 430  do  19. 3. 2016 

 

Velikonoční koncert  *  2. dubna 2016 od 15 hodin  
Kulturně – historický spolek Vás srdečně zve v sobotu 2. dubna 2016 v 15 hodin  

do kostela sv. Anny v Jedlce na velikonoční koncert. 
Účinkuje: Dana Pěnkava Koklesová, sólistka Státní opery Praha, Národního 

divadla Brno, Severočeského divadla opery a baletu Ústí n. L., Moravského divadla Olomouc a 
Štátnej opery Banská Bystrica.  

Na programu budou např. Biblické písně od  A. Dvořáka, od W.A.Mozarta - Fialka, nebo 
Fr.Schubert - Ave Maria, L.Janáček – Zdrávas Královno, A.Scarlatti - Caldo sangue a velikonoční písně. 

Na klávesy doprovodí sbormistr Národního divadla Praha Adolf Melichar a 
zahraje: B.M.Černohorský-Toccata C dur; J.K.Kuchař-Fantasie g moll; G.F.Handel-Koncert G Dur-2.věta. 

Vstupné dobrovolné.  
Kostel bude otevřený k prohlídce již od 13 hodin (historické fotografie, pohlednice). 

Parkování je zajištěné v okolí kostela, občerstvení v restauraci „U Madony“.  
Finanční dotace na tuto akci: Obec Malá Veleň. 

 
Prohlédli jsme na besedě v restauraci U Madony nejen školní fotografie dětí z dob minulých 

 Staré fotografie a texty nám připomínají doby minulé. Většinou je máme uložené doma 
v šuplíku, někdy je prohlédneme a zavzpomínáme. Při tom si uvědomíme, že zapomínáme jména 
těch, se kterými jsme kdysi prožívali školní léta.  

Nejstarší školní fotografie byly pořízeny před 70 lety…  Na únorové besedě jsme se snažili 
společně jména doplnit, přesto některá jména stále chybí. Listy s fotografiemi a se jmény jsou 
kdykoliv nejen k nahlédnutí ale i k dalšímu dopsání chybějících jmen.    JD 
 
Ze zápisu v obecní kronice o naší bývalé škole v Jedlce čteme:  

Zdejší ZDŠ od roku 1976 vyučuje v jedné třídě 1-2-3 vyučovací ročník. Dětí ubývá. Od dob, kdy ve 
škole byly dvě třídy, se mnoho změnilo. Jsou nové učební osnovy, na školách se vyučují  děti za pomoci 
názorných ukázek. Velké rozdíly jsou v učebních osnovách dětí z 1. ročníku proti dětem z 3.ročníku. Učení 
v jednotřídkách se všeobecně projevuje jako nevhodné pro děti. Na okrese Děčín došlo již před dvěma 
lety ke zrušení jednotřídních škol. V naší obci ve školním roce 1977/78 jsme rovněž z ONV tento návrh 
měli. Rada MNV se bránila a zdůvodňovalo se, že v roce dalším bude v obci více dětí. Tento předpoklad 
se ovšem nenaplnil v takové míře, aby bylo možno v obci vyučovat ve dvou třídách. Po dlouhém 
uvažování, ač neradi, rozhodli soudruzi v radě MNV vyučování ve zdejší ZDŠ ukončit. Nabídku, aby byly 
děti do naší školy dováženy z jiných blízkých míst, nepřijal ani Benešov n.Pl., ani Děčín.  
 Od 1.9.1978, tedy ve školním roce 1978/79, budou naše děti dojíždět do školy do Benešova n.Pl. 
První potíže s dojížděním, za pomoci rodičů, děti 
zvládly. 
 
Před 50 lety … 
 V polovině minulého století se už začaly 
motorové ruční pily objevovat, přesto byla spousta 
obyčejných lidí, kteří dřevo ještě získávali a zpracovávali 
ručně. K řezání takového mohutného kmenu, jako je na 
snímku, se používal tzv. „kapr“ – ruční pila bez oblouku, 
kterou obsluhovali dva lidé. Byla to úmorná práce – dnes 
si již ani nedovedeme představit, kolik času takové 
„rozporcování“ kmene zabralo. Snímek je z roku 1960. 
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Oprava věže kostela 

     
 
Ke konci loňského roku se začalo s opravou dřevěných kosnstrukcí ve věži kostela, na 

kterých se za posledních 300 let podepsal „zub času“. Provedla se výměna poškozených nosných 
trámů a podlah v jednotlivých podlažích, byla opravena i schodiště. Vše by mělo být hotové do 
konce měsíce. Na snímcích jsou vidět nové trámy a nová podlaha v jednom z podlaží. Na 
fotografii vpravo je vidět klenba okna, které bylo zazděno při zhotovování věžních hodin. 
 
Hokej – únor 2016:      Veleňské  áčko opět vítězně 
   I ve svém druhém utkání finálové skupiny slavili Velenští výhru. Diváci si přišli na své ve druhé 
třetině, kde padlo celkem 12 branek. 
   HC Malá Veleň,,A" - Buldoci Nový Bor 10:7 /3:0,5:7,2:0/.       
 Branky: 5.,21. a 25. Kouřil, 17. a 30. Stibor, 4. Pražan, 29. Špírek st., 38. Zelenka, 55. Lacina P., 60. 
Svoboda - 26.,26.,34. a 40 Polák L. ml, 27. Jeník, 38. Lehký, 39. Šena 
 
Brankář Vilhám dovedl Malou Veleň do finále 

Výborný brankář Vilhám a poctivý výkon celého týmu dal zapomenout na vysokou porážku /3:11/ 
od Mladé Boleslavi ze základní části soutěže. Malá Veleň,,A" si po třech letech zahraje o titul proti 
Katusicím. Utkání se hraje v sobotu 19.3. od 13.00 hodin na ZS v České Lípě. 

HC Malá Veleň,,A" - Kovo Mladá Boleslav 7:1 /3:1,2:0,2:0/ 
Branky: 23., 35. a 56. Rubeš, 11. a 57.  Svoboda, 15. Lacina P., 17. Filipovský - 6. Šimek 
Sestavy: Vilhám-Lacina P., Bulín, Havlík, Fryc, Pražan, Filipovský, Rubeš, Kouřil, Špírek, Svoboda, Lacina J. 

M.Veleň,,B" - Stružnice…4:3,   M.Veleň,,B" - Stadion...13:3,   M.Veleň,,B"-Barakudy...5:7 
 
Finálová skupina:     Skupina o 6.-10. místo: 

1. M.Veleň,,A"...3-0-0-0.....28:16.….9b   1. M.Veleň,,B".2-0-0-1........22:13...6b 
2. Katusice........2-0-0-0......15:8…....6b   2. Barakudy... .2-0-0-1........17:9.....6b 
3. Buldoci..........1-0-0-2......20:22....3b   3. HC BC..........2-0-0-1........14:7.....6b 
4. Ml.Boleslav...1-0-0-2.......14:19…..3b   4. Stružnice......0-0-0-2........5:13....0b 
5. Biolit.............0-0-0-3.......17:29....0b   5. Stadion.........0-0-0-2........9:25....0b 

R.Špírek 
O b c h o d n í    c e s t y  v dávné minulosti 

Pro naši oblast, i pro naši obec, měly obchodní cesty zásadní význam. Přes Děčín [Tetschen] byla 
část země zásobována po staletí solí ze slovanské Dobrogory a Bělogory, kde sůl dobývali slovanští Hallové, 
podle nichž dostalo pozdější město své jméno (Halle nad Saalou). 

 Solná stezka byla v počátcích českého 
státu opatřena ještě několika strážišti, řízenými 
vojensky z děčínského hradu. Taková strážiště 
bývala na levém břehu Labe v Libouchci 
[Königswald] a Jílovém [Eulau], na pravém 
břehu Labe v Jedlce [Höflitz], ve Veleni 
[Wöhlen] a Benešově [Bensen]. 

 

Domy v Malé Veleni s Jedlkou  před půl 

stoletím. Dnes podobný výhled neumožní 

vzrostlé stromy a nálety.                                                                                                                                                                                                 
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