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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň *  Ročník XVI. (X. KHS)  * 20. březen 2017 

 

Jaké jsou důsledky mrazivé zimy 
 Silné dlouhotrvající mrazy a následná obleva způsobily, že některé zdivo v obci se rozsypalo. 
Opěrná zeď pod můstkem přes náhon (z roku 1854) na cestě k továrně nápor zimy nevydržela a rozsypala 
se. Pamětníci pamatují, že v dobách minulých nebyla cesta zarostlá olšemi jako dnes. 

Také se vysypala část kamenů ze zdi u silnice pod bývalým obchodem, která byla opravena při 
výstavbě nového chodníku. Ještě před vybudováním chodníku se tato zeď rozsypala také na opačné 
straně. Silnice Děčín – Benešov n. Pl. byla postavená v roce 1840. 

 

    
 
Jarní úklid obce v minulosti – bývaly vyhlašovány „Akce Z“ 

      
Na snímcích naši občané před 30 lety, v roce 1977, provádějí zdarma úklid v prostoru zastávky. Podobné 

jarní „akce Z“ se opakovaly každým rokem. I v roce 1982 občané 
zdarma prováděli úklid nejen kolem svých domů. Uklízel se 
nejen odpad, ale shrabávalo se listí, likvidovaly se různé nálety a 
keře i na pozemcích obecních. Všichni chtěli, aby obec byla 
čistá. Pomáhala i mládež -  snímek vlevo. 

 

Venkovní zimní sporty v obci jsou už minulostí 
Březen 1982 – na kluzišti u Ploučnice se hrával v zimě hokej. 

O diváky nebyla nouze. Bruslilo se také „U Doliny“. Dnes už tato 
sportoviště zanikla, nevyužívá se ani nově vybudované hřiště mezi 
Jedlkou a Soutěskou. Na přístupové cestě k tomuto hřišti je uzavřená 

závora… Zájemci o bruslení tak mohou jezdit pouze na umělý led zimních stadionů.… 

 

 
Bývalé hřiště pod silnicí u Ploučnice – v zimě se měnilo na kluziště. 
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Na snímku vpravo je ještě vidět starý most přes Ploučnici. 

 

   
Prostor u Ploučnice býval upraven tak, aby se hřiště mohlo změnit na kluziště. Vytvořený val u řeky 

zadržel vodu, která se v době mrazů čerpala hasičskou stříkačkou z řeky. Dnes je val prokopaný. 
 
Kronikáři na obcích 
citace z článku: http://zpravy.idnes.cz/vedeni-kroniky... ze 27. února 2017.  

Když obec nevede kroniku a vést ji nechce, přestože jí to ukládá zákon, hodně to o lidech v jejím 
čele vypovídá - shodují se odborníci. Mohou se tím třeba i chtít vyhýbat záznamům o svých přešlapech. 
Pokyn z roku 2006, že kroniku je povinna vést každá obec, je dostatečný. Není potřeba, aby byly 
vyhlašovány sankce, roli zde hraje morální stránka věci. Hotové kroniky obce se musí po deseti letech od 
dopsání svazku odevzdat příslušnému archivu, kde se uchovávají. 
 

Z obecní kroniky před 100 lety – O. Banset – zima 1916/1917. Volně přeloženo, kráceno. 
Obec se snaží o uvolnění z vojenské služby pro pekaře, protože je v obci potřeba péci chleba. Jídlo 

v této době je velmi vzácné. Je dodáváno pouze ve velmi malých dávkách jen na přídělové lístky. Zoufalé 
matky, pracující v zemědělství, mění  lůžkoviny, drahé přikrývky, mýdlo atd. za chléb a mouku. Lidé 
opouštějí svá zemědělská stavení, protože nemají na zasetí nutná semena a potřebné brambory. Na jídlo 
se pěstuje například i řepa. 
 V rozmezí let 1916/1917 byla nejtíživější válečná zima pro obyvatelstvo v zemi. Nebylo téměř 
žádné uhlí. Výuka ve škole byla vzhledem k nedostatku uhlí znovu a znovu opakovaně přerušována. Do 
školy nastoupil učitel Emil Neder, který přišel ze školy v Chrochvicích. Vyučovalo se ve třech třídách.  

V obci se objevily neštovice a bylo proto zavedeno všeobecné očkování.  
 

Hokej: Veleňské derby ovládl favorit 
 
Veleňské derby přineslo dramatický hokej, ve kterém áčko  rozhodlo až v závěrečné třetině. 

HC Malá Veleň,,A" - HC Malá Veleň,,B" 6:4 /2:2,1:2,3:0/ 
Branky: 10. a 18. Ženka ml., 43. a 45. Kouřil, 29. Pražan, 53. Lacina P. - 5. a 8. J.Martin, 36. 

Růžička, 40. Grosse 
Sestava ,,A" - Vilhám - Bulín, Zeman, Fryc, Pražan, Kouřil, Lacina P., Lacina J., Špírek st., Ženka 

ml.,Zenka st., Kalaš 
Sestava ,,B" - Vondráček - Hoření, J.Martin, Fejl, Příhonský, Růžička, Svoboda, Špírek ml., 

Vinkler, Kolář, Donátek, Pacholík, Straka, Grosse 
Tabulka 1. - 4. místo 

1. M.Veleň,,A".........2-0-0-0......13:10.....6b  3. Buldoci................1-0-0-1......12:15.....3b 
2. M.Veleň,,B".........1-0-0-1......14:9.......3b  4. HC BC.................0-0-0-2......11:14.....0b 
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