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70 let od založení chovatelů: 1. 10. 1948  

 

    
Článek z týdeníku Jiskra ke 40. výročí založení ZO ČSCH - ze 30. 3. 1989. 

 
 

 
 

Text a fotografie z týdeníku Jiskra v srpnu 1985  

 

 

Základní organizaci chovatelů Malá Veleň 
                     založili před 70 lety, dne 1. 10. 1948:  
 

Hanzl Oldřich, Hodulík Antonín, Houšek Rudolf, Mašek Josef, 

Kroutil Oldřich, Štrombach Václav, Hodulík Jan, Hořčička Slávek, 

Hříbal Jan, Šmahel Alois a Červenka Karel. 
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   Naše Základní organizace Českého svazu 
chovatelů existovala v obci dlouhou dobu a její 
činnost byla stále hodnocena jako velmi dobrá. 
Nad železniční zastávkou si v roce  1980 
vybudovali obytnou buňku, ve které měli 
společenskou místnost. 

          

 
  
V přilehlém prostoru kolem klubovny pořádali chovatelé každoročně dvoudenní 

výstavy, na kterých se nejen vystavovalo, ale i hodnotilo a bodovalo. Byla zde také tombola, 
hudba a zajištěné občerstvení. V posledních letech i uzenina z udírny.  

První výstavu u zastávky uspořádali v roce 1952, poslední v roce 2007.    
       Ke konci roku 2015 byla organizace chovatelů v Malé Veleni 

definitivně   zrušená. 
 

     
    

Komunální volby 5. a  6. 10. 2018 - volební strany a sdružení  
* Evropští demokraté 

     * KSČM 
         * Kulturně - historický spolek 
             * Patrioti 

                 * Starostové a nezávislí               Seřazeno podle abecedy. 

 

Poděkování 
Paní Jarmila Otavová bydlí v Malé Veleni č. 54 a je zřejmě 

nejstarší občankou naší obce. Nedávno oslavila 95. narozeniny.  
 Velmi příjemně ji překvapilo, když jí k tomuto kulatému 
výročí přijel osobně blahopřát starosta obce, pan Václav Růžička, 
který jí současně předal květinu a dárkový balíček. Za tuto milou 
pozornost od obce panu starostovi srdečně děkuje. Jaroslav Opava, syn. 
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