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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XVII. ( XI. KHS )  * 15. leden 2018 

 
Návrhy znaku obce 

   
Vánoční koncert 
 

       
 

Již po jedenácté připravil Kulturně – historický spolek Malá Veleň  v obnoveném kostele 
v Jedlce vánoční koncert, na kterém tentokrát vystoupilo Guitar arte trio. Návštěvníkům se převedli 
tři vynikající profesionální hráči na kytary, což byl nezapomenutelný zážitek. Chceme tímto 
především také poděkovat za sponzorský dar, který nám umožnil celou akci zajistit.          

Na závěr zahrál Toník Hrdlička z dalekého Petrohradu v  Rusku (St. Petěrburg). Vánoční 
písně v jeho saxofonovém podání byly nádherným zakončením vánočních svátků. 
 
Informace z veřejného zasedání - odměny zastupitelů obce od 1. ledna 2018 
 

 Na posledním veřejném zasedání projednali a schválili zastupitelé obce měsíční odměny pro 
neuvolněné zastupitele s platností od 1. ledna 2018: místostarosta 15.560,- Kč,  

    člen zastupitelstva a předseda výboru 2.459,- Kč, zastupitel obce 1.230,- Kč. 
 
ČLNHL - Veleňské derby – prosinec 2017 
 

      První veleňské derby v prosinci 2017: HC Malá Veleň,,A" - HC Malá Veleň,,B" 14:5 /0:0,6:1,8:4/ 
      Sestavy: A: Kluch - Pražan, Fryc, Lacina P., Bulín, Ženka st., Filipovský, Stibor, Kouřil, Havlík, Lacina J., Kalaš 

                     B: Fiala - Cejka, Pacholik, Martin, Prihonský - Donátek, Straka, Růžička, Vinkler, Kolář, Doležal 

      Branky: 23., 40., 42. a 50. Stibor, 23., 29., 45. a 50. Kouřil, 41., 53. a 60. Filipovský, 29. a 54. Lacina P., 23. Havlík, 

32., 43. a 45. Straka, 56. Donátek, 59. Růžička.       R. Špírek 

 

Napsáno v obecní kronice před 100 lety v roce 1918 – O. Banset 
 

 Zima v roce  1917/1918 nebyla tak velká jako předešlá, ale stále dostatečně velká pro 
hladovějící obyvatelstvo. Uhlí a jídlo docházelo, lidem chybí důvěra a pociťují neklid. Hladoví 
také  německočeská průmyslová centra, navíc i hlavní město Vídeň. 
 Naše obec je opět v červenci vyzvána okresním hejtmanem města Děčína k vydání VIII. 
řady válečných dluhopisů. Na pěstování zemědělských produktů bylo pro venkovské obyvatelstvo 
málo místa a také malý zájem. Téměř každý měl schováno něco mouky, brambor atd. pro krajní 
případy nouze. Rekvírovací komanda s odpovídající vojenskou asistencí sice procházejí obcí, ale 
skryté úkryty i místa, kde se nachází jídlo, jen těžko hledají.    
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   Nejlepším příkladem v tomto čase byl zahradník Josef Lorenz - dva pytle pšenice bez 
okolků dal na střechu a starostovi obce s vedoucím rekvírovací komise na  otázku „dali jste pytle 
pšenice na střechu?“ odpověděl: „Tak si tam vylezte a podívejte se!“ Komisař a starosta se vrátili 
dolů ze střechy bez pytlů v rukách a vůbec nebylo zahájeno vyšetřování.   Kráceno 
 

Kulturně – historický spolek Malá Veleň a jeho přátelé v čase adventním zpívali    
koledy v kostele v Jedlce 

Poděkování za tuto vynikající adventní akci, které se zúčastnilo na 70 dospělých i dětí, patří 
všem, kteří se na její přípravě podíleli, zejména Ivetě, která koledy doprovázela střídavě na klávesy i 
na varhany. A také všem, kteří přinesli na ochutnání vynikající vánoční cukroví.     

Následující snímky vám tuto předvánoční náladu ještě jednou připomenou…  
 

      
 

      
 

   
 

 
Foto: L. Stínil, E. Mrazíková a archiv 
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