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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň Ročník XVIII. ( XII. KHS )  * 1.  březen 2019 

 

Kulturně – historický spolek Malá Veleň a kronikář obce Vás zvou na 

besedu a výstavu o historii. 
Jak se naše obec měnila v průběhu uplynulých 100 let. 

Sobota 16. března 2019 v 16 hodin v kulturním domě v Jedlce. 

 
  V první části besedy si připomeneme období let 1918 – 1945. Obec byla v této době 
osídlena původním německým obyvatelstvem. Historii těchto roků známe pouze z kronik a 
fotografií.  
 Budete-li mít zájem, můžete prolistovat překlad německé kroniky O. Banseta  (titulní 
stránka na snímku vlevo), překlad německé kroniky E. Nedera (štítek titulní stránky 
uprostřed) a nahlédnout do kopií několika stran německých školních kronik. 
 

   
  

Celé období let 1918 – 2018 je také zaznamenáno v publikaci Historie obce Malá Veleň, 
Jedlky a Soutěsky. Publikace o historii kostela připomíná roky 1900 – 2012. 

 
Jaroslav Dostál 

Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky 
ve fotografiích a dokumentech 

1918 – 2018 

 
Vydáno ke 100. výročí ČSR - 2018 

Fotografie ze soukromého archivu. 50 stran, formát A4, kroužkovaná vazba 

 
Úvodní text: 

Naše obec, tři vesničky v údolí Ploučnice, zde existují již velmi dlouho. Záznamů z dob velice 
vzdálených je velice málo. Informace jsou čerpány zejména z kronik, archivů a v minulém století také 
z  fotografií. Ty bývaly zpočátku černobílé, barevné byly pouze litografie nebo kolorované obrázky. 

Tato publikace je pouhým nástinem změn v uplynulých 100 letech. Pokud to bylo možné, je 
vždy jedna stránka věnována určité části nebo objektu v obci s fotografií z minulosti i ze současnosti. 



 2 

   
 

Ukázka fotografií, na kterých vidíme, jak se měnila „náves“ v Jedlce. 
 

 Druhá část besedy bude zaměřena na roky 1945 – 2018. Po roce 1945 přišli do naší 
obce noví obyvatelé, kteří osidlovali pohraničí. Jak to tehdy vypadalo, znají pouze nejstarší 
obyvatelé naší obce. Změny v posledních letech připomene současný kronikář obce Luděk 
Stínil. 
 Historické události těchto let si můžete také připomenout prolistováním opisu kroniky 
obce z let 1945 – 2008, nebo nahlédnutím do textů a fotografií nově psané obecní kroniky 
z let 2013 – 2018. Zajímavá je také kronika naší české školy, do které je vložena spousta 
fotografií (prohlédnout můžete kopii této kroniky).   

K nahlédnutí bude i soubor všech již vydaných Veleňáčků (od roku 1999), kde je také 
zaznamenávána historie obce. 
  Nebudou chybět ani jednotlivé historické fotografie, které budou rozděleny podle 
jednotlivých obcí. Samostatnou skupinou budou fotografie žáků školy, na kterých se možná i 
najdete. 

  
 

Ukázka fotografií, na kterých vidíme,  jak se měnil střed obce Malá Veleň. 
 

 Úvodní slova české obecní kroniky. Píše František Aubrecht. 
Po vypuzení nacistických hord v roce 1945 Sovětskou armádou, vedenou 

J. V.  Stalinem, vyhlásila naše vláda, že je nutné, aby český a slovenský národ 
obsadil pohraniční území. 
 Zprvu sem byly vyslány nově zřízené vojenské útvary, aby zajistili klid 
novým občanům a za nimi přicházeli z různých krajů naší republiky dělníci, 
úředníci, zemědělci a ostatní lid, aby si zde založili nový život… 
  

Máte-li doma fotografie, dokumenty z dob minulých, rádi je prohlédneme. 
 

MDŽ  8. března 2019 - Malá Veleň - kulturní dům v Jedlce  
            8. března 2019 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 

 
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. 

 
Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně  –  historického   spolku Malá Veleň   *    www.mala-velen.estranky.cz    *    tel: 607 583 271   
e-mail: mala-velen@seznam.cz. Odp. redaktor: Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29. Členové redakce: Milan Hurt, František Stibor. 
Foto archiv. Povoleno MKČR, reg. číslo: E 18183. Redakce neodpovídá  za obsah podepsaných článků. Náklad: 110 výtisků.   
Uzávěrka dalšího čísla je  10. 3. 2019.        Toto číslo vyšlo 1. března 2019 

http://www.mala-velen.estránky.cz/
mailto:mala-velen@seznam.cz

