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Vánoční koncert v Jedlce

  

Vánoční atmosféru v našem kostele doplnil svým zpěvem  Kytlický 
chrámový sbor. Na úvod zazněly skladby s doprovodem varhan, v následující 
části byly písně zpívány bez doprovodu. Svým provedením upoutaly velmi 
pěkné spirituály. Finanční zajištění - Obec Malá Veleň.

Tříkrálová sbírka
Také letos prošli naší obcí Tři králové, kteří po zazpívání koledy na 

každé dveře napsali †K †M †B 2018. Současně vybírali na charitativní 
Tříkrálovou sbírku. Vybranou částku zveřejníme v dalším Veleňáčku.

První tištěná  verze Veleňáčku vyšla před 20 lety, v roce 1999
Od roku 1999 do roku 2007 vydával tehdejší MNV

Malá Veleň tištěnou verzi Veleňáčku jako občasník. Vyšlo 32 
čísel.

V úvodu nultého čísla Veleňáčku, jehož název převzala 
obec po ručně psaných novinách, které bývaly ve skříňce v 

Jedlce, se píše: „Naše obec má konečně vlastní 
noviny. Jejich podoba, kterou máte dnes v ruce, není 
ani zdaleka definitivní. Jakmile nám to dovolí 
technické vybavení, úprava bude jiná a samozřejmě 
mnohem lepší. Chce to trochu strpení. Také bychom 
byli rádi, kdyby naše noviny vycházely pravidelně –
asi tak jednou za čtrnáct dní a měly alespoň čtyři 
stránky.“    

Nejen v prvním čísle, ale i v následujících, se psalo o tom, co bylo náplní veřejných 
zasedání (nebylo to jen usnesení, ale informace o všem, co se projednávalo, včetně diskuze). 

Pravidelné vydávání Veleňáčku .jednou za 14 dní v rozsahu 4 stran však zůstalo jen 
pouhým přáním. Teprve Kulturně - historické sdružení začalo od roku 2008 vydávat 
Veleňáček pravidelně jako měsíčník. Podle potřeby byla vydána i mimořádná čísla. Většinou
v rozsahu dvou stran. Všechna čísla jsou uložena v archivu. Kromě jiných historických 
dokumentů budou k nahlédnutí na besedě o historii obce v sobotu 16. 3. 2019.

Rozpočet obce na rok 2019 
Rozpočet obce zveřejněný na www.mala-velen.cz je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou ve 

výši 5 640 376,- Kč. Zde jsou uvedeny pouze kapitoly od částky 500.000,- Kč:
Pitná voda     759 376,-
Komunální služby a územní rozvoj     500 000,-
Zastupitelstvo obce 1 100 000,-
Činnost místní správy 1 270 000,-
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150 let  železnice Děčín – Varnsdorf 

První lokomotiva v údolí Ploučnice projela 16. ledna 1869. Železnice 
byla později pojmenována  "Česká severní dráha" a spojovala Děčín s 
Varnsdorfem. Podle záznamů z kronik byla stavba železnice naplánována již v 
roce 1856, ale v důsledku Pruské války stavba nebyla dokončena ani během 
dalších 10 let. Za několik let byla v Benešově vybudovaná železniční odbočka a
lidé mohli od 14. července 1872 cestovat vlakem i do České Lípy. 

Za  zmínku stojí  také fakt, že  výstavba železniční čekárny  v Malé 
Veleni byla plánována již za Rakouska - Uherska v roce 1914, ale  kvůli první světové válce se 
postavení neuskutečnilo. Na zastávce bývala také do roku 1945 prodejna  jízdenek.

V roce 1906 bylo odbaveno na zastávce v Malé Veleni 18.500 osob. V roce 1909 byla Česká 
dráha zestátněna. 

      

Nová železniční zastávka byla postavena v roce 1949. Tehdejší KNV Ústí nad Labem 
přispěl na stavbu zastávky 120.000,- Kčs.  Velké  množství  hodin  bylo  odpracováno  zdarma 
svépomocí. Pouze řemeslnické práce byly placeny. 

Na snímcích je železniční zastávka kolem roku 1900 a v 70. letech minulého století.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

     

Předposlední den roku 2018 se na sále kulturního domu v Jedlce konal tradiční 
vánoční turnaj ve stolním tenise. Celkem se mezi sebou utkalo jedenáct hráčů ve dvou 
skupinách. Z každé skupiny postoupili čtyři hráči. Osm hráčů se pak utkalo systém KO. 
Vítězem se stal Martin Štípek (pozvaný host z Benešova nad Ploučnicí), druhý skončil 
Jaroslav Scháněl, třetí místo obsadila Michala Výborná.              L. Stínil

SK Malá Veleň zve děti na trénink stolního tenisu
Děti, které se chtějí učit hrát stolní tenis, mají možnost. SK Malá Veleň vyhlašuje nábor 

dětí od 7 do 15 let. První trénink proběhne v neděli 20. ledna 2019 od 16 hodin v KD 
Jedlka. S sebou si vezměte sportovní oblečení a pálku na stolní tenis. 

Pokud bude zájem, tréninky budou probíhat každou neděli od 16 do 17:30 hodin. Více 
informací na telefonu 607 050 174.       L. Stínil
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