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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň Ročník XVIII. ( XII. KHS )  * 15. únor 2019 

 

MDŽ  8. března 2019 - Malá Veleň - kulturní dům v Jedlce  
  Od 15 hod. setkání žen a mužů u příležitosti Mezinárodního dne žen.  
Hudba kapelníka pana Bříška, k poslechu i tanci. Pohoštění, kolo štěstí.       Fr. Stibor 

 

Beseda a výstava - 100 let ČSR v naší obci – sobota 16. března 2019 od 16 hodin  
Kulturně – historický spolek Malá Veleň společně s kronikářem Malé Veleně Luďkem 

Stínilem připravuje besedu a výstavu o tom, jak se měnila naše obec za uplynulých 100 let 
existence ČSR (1918 – 2018). Všichni, kteří mají zájem, jsou zváni v sobotu 16. března 2019 v 
16 hodin do kulturního domu v Jedlce. 
  Pokud byste našli někde doma v šuplíku zapomenuté staré fotografie (jak vypadaly 
dříve budovy, obec, nebo i skupinky obyvatel…), jistě si je ostatní také rádi prohlédnou a 
jejich kopie rádi s Vaším souhlasem uložíme do kroniky. 

 
Na začátku ledna prošli naší obcí Tři králové, 

kteří zapívali koledu, na dveře napsali †K †M †B 2019 
a pro charitativní sbírku vybrali 7.352,- Kč. Ve 
všech farnostech v okolí vybrali 202.072,- Kč.  
  Správce farností všem dárcům ze srdce děkuje. 

 
Kdo psal zápisy o životě v naší obci v 70. letech?  

  V archivu jsou uloženy kopie 
dvou  fotografií s vroubkovaným 
okrajem – malý formát (volební 
místnost a dům bývalého MNV 
v Jedlce). U nich je ještě na okraji 
velice malá část textu psaného 
psacím strojem. Zřejmě někdo 

popisoval život v obci. Na snímku 
volební místnosti je prezident Antonín 
Novotný, který byl v úřadu 1957 – 
1968. Volby v naší obci byly v roce 

1960 (podle zápisu z obecní kroniky), takže hledaný zápis někdo psal po roce 1960… 
 Nikdy jsem originály textu a fotografií neviděl. Je možné, že někdo z vás měl 
možnost do těchto zápisů nahlédnout, nebo možná víte, kdo je autorem textu a fotografií. 
Možná víte, kde jsou zápisy uloženy.  Předem děkuji za každou informaci.  

Jaroslav Dostál, 607 583 271 nebo mala-velen@seznam.cz. 

 
Co se dočteme v obecní kronice v roce 1959 a před 50 lety v roce 1969 
 1959: Dne 14. 5. byl opět proveden komorový odstřel v lomu (Soutěsky). Stalo se tak 
v 11,20 hod. a pocítěn byl silný otřes půdy, jako při prvním odstřelu. Na tuto zajímavou 
podívanou se sjelo mnoho lidí i ze vzdálenějších míst. Toto je téměř celý zápis. V kronice je ještě 

zapsáno,  kdo kdy a jak zemřel… 

1969: Byly stavěny autobusové zastávky v Jedlce a Soutěsce a bylo započato 
s asfaltováním místních komunikací. Ve škole učí s. Justra a V. Velinská. Dne 22.12. začaly 
školní prázdniny, které byly pro nebezpečí chřipkové epidemie prodlouženy o týden.    

Toto je celý zápis kronikáře před 50 lety. V některých letech toho v kronice moc nenajdeme. 
 

150 let   železnice  Děčín – Varnsdorf  * Nádraží v Benešově n. Pl. 
Nádraží v Benešově n. Pl. si pamatujeme téměř všichni – po roce 1945 jsme jezdívali 

vlakem do školy, do zaměstnání, do kina, nebo jen do města na nákup. Zastavovaly zde vlaky 
s kouřícími mašinkami, ke kterým bývaly připojeny vagónky s dřevěnými lavicemi. Rychlíky 
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mívaly pohodlnější koženkové lavice. Nádraží bylo také přestupní stanicí z rychlíku do 
osobního vlaku. Někdy se stávalo, že od rychlíku nebyl přípoj osobním vlakem. Potom jsme 
se většinou vydávali domů pěšky – buď lesem, podle vody, nebo jsme museli dlouhou dobu 
čekat na další osobní vlak. Snímky jsou z roku 1935.  

Ve středu 16. ledna uplynulo 150 let, kdy i nádražím v Benešově projel první vlak. 
Stavební společnost, která železnici budovala, se jmenovala Böhmische Nordbahn - BNB. 
Název této společnosti se vžil i do pojmenování této železnice – ,,Nordbánka“.  

   
Budova nádraží pochází z roku 1870. Stavědla, z nichž bylo jedno v průběhu září 2017 

zbouráno, jsou z roku 1917. Přímo z nádraží vedly dvě vlečky. Jedna do textilky bratří 
Grohmannů (bývalý BENAR 02) a druhá na okraj pískovny, která bývala hned nad nádražím 
směrem na Děčín. Od konce roku 2017 má benešovské nádraží nové kolejiště, které změnilo 
jeho celkový vzhled.  

      
Na snímku vlevo  je shromážděná železniční pracovní četa ve stráni  nad kolejemi směrem k Benešovu n. Pl. kolem roku 1920,  

vpravo motorový vlak téměř na stejném místě v roce 1984. Foto vlaku L.  Smejkal. 
 

Poslední hon na medvěda – před 400 lety 
Roku 1619 byl uspořádán lov na medvěda, který se od ledna zdržoval delší dobu u Benešova 

nad Ploučnicí v místech nazývaných dodnes Medvědí díra. Při honu protrhl nastražená tenata a byl 
nakonec uloven na Dubové hoře (Eichberg) u Jedlky. Jeho chování i okolnosti odlovení byly ovšem 
podivné. To, že se neuložil k zimnímu spánku, i to, že zaútočil na člověka (prý roztrhal žebráka) 
naznačuje, že by mohlo jít o jedince uniklého ze zajetí.  

 
I takové bývaly zimy… silnice k Velké Veleni před 50 lety 

   
 

Do Veleňáčku můžete kdykoliv přispět fotografií, svými názory, pochvalou i kritikou, nebo zveřejnit zdarma svoji 

reklamu, blahopřání. Můžete také napsat, co se vám v obci líbí, co se vám nelíbí, nebo co byste chtěli změnit. 

Podepsané příspěvky (texty i fotografie) otiskneme vždy v nejbližším vydání Veleňáčku. 
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