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

 

MDŽ v kulturním domě 
 

  
 

  V pořadí již 21. oslava MDŽ se konala 8. 3. 2019 na sále KD v Malé Veleni Jedlce za 
přítomnosti více jak 60 žen. Součástí bylo i představení kandidátů voleb do Evropského 
parlamentu, přítomného ing. Lukáše Pařízka a z pracovních důvodů nepřítomného 
europoslance ing. Jaromíra Kohlíčka. Po úvodních představeních a projevech byly rozdány 
ženám  kytičky. Nechybělo občerstvení, kolo štěstí a tanec za doprovodu kapely pana Bříška. 
Poděkování za úspěšné odpoledne patří také vedení Obecního úřadu, který zapůjčil sál. 
Občerstvení zajišťoval pan Kučera.                 Fr. Stibor 

 

    
 

    
 

Prořezávání stromů a keřů v ochranném pásmu vysokého napětí 
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Ochranné pásmo vysokého napětí je 7 metrů na každou stranu od elektrického vedení. 

V současné době provádí firma H-Rekultivace Chomutov prořezávání keřů a stromů v ochranném 

pásmu elektrického vedení vysokého napětí v naší obci a bude pokračovat v této práci směrem na 

Děčín. U firmy jsou zaměstnáni pracovníci rumunské národnosti, kteří prořezávání stromů a keřů 

provádějí. Silnější části dřevin se skládají v metrových délkách na hromadu, zbylé větve se zlikvidují 

ve štěpkovači, takže při ukončení práce bude vše uklizeno. 

     
 

Zápis v kronice obce v roce 1979 – před 40 lety    

  Připravuje se u nás nová mateřská škola, která bude sloužit 50 - 60 dětem.  

 Ke konci roku bylo odevzdáno 390 q sena z ploch, které jsou obtížně sklízeny stroji. Sebráno 

bylo také 420 kg léčivých bylin (pozn.: samozřejmě v usušeném stavu). 

 Ve volebním programu v tomto roce byla mimo jiné úprava prostranství před víceúčelovým 

sálem, úprava kůlny na nářadí u místního obchodu v Jedlce, úprava prostranství u transformátoru, 

oprava místních komunikací, oprava střechy MNV a obchodu i oprava lávky v Soutěskách. Ta byla 

opravována v roce 1961 nákladem 48.000 korun a letos se rozlomila. Za pomoci ČSD a brigádníků z  

odborných pracovišť byla postavena nová železná přechodová lávka, dlouhá 24 m a široká 2,50 m za 

88.189,- korun.  

V polovině roku bylo nakoupeno dostatečné množství kvalitních gramofonových desek a bylo 

zahájeno místní rozhlasové vysílání v Jedlce a v Malé Veleni. Do Soutěsek se plánuje rozhlasový 

rozvod po ukončení výměny elektrického vedení v Soutěskách. 

 Od 1. února 1979 došlo v celém našem státě ke změnám v pracovní době. Ve většině závodů 

se pracuje od 7 hod., na úřadech až od 8 hodiny ranní. 

 V historii naší obce jsou poprvé vítáni noví občánkové do života. V improvizované obřadní 

síni na MNV se sešly maminky se svými nově narozenými děťátky. Doprovodili je svědkové a otcové 

nově narozených dětí. Hezkým, citlivě podaným projevem k uvítání do života a pobytu v obci, popřála 

dětem zdraví a dobrou výchovu předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Drahomíra Fojtová 

v červenci 1979.                                 /kráceno/ 
Fotografie jsou v kronice Sboru pro občanské záležitosti, která je uložena ve Státním archivu v Děčíně. 

 

V sobotu 16. března 2019 jste od 16 hodin zváni na besedu a výstavu o historii 
obce  do kulturního domu v Jedlce -  jak se obec měnila v průběhu 100 roků v letech 1918 - 2018. 

 
Jak se mění naše obec 

  
Jedlka, tzv. „Milionářská ulice“. Také zde s odstupem času vidíme, jak se mění její vzhled. 
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