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             Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. Ročník XIII. ( VII. KHS )    20. září  2014 

 
Komunální volby – 10. a 11. října 2014 

Do komunálních voleb jsou v Malé veleni registrovány následující politické strany a sdružení: 

* Komunistická strana Čech a Moravy  *  Česká strana sociálně demokratická * 
* Kulturně-historické sdružení – sdružení nezávislých kandidátů * 

* SNK Evropští demokraté  *  STAROSTOVÉ  A  NEZÁVISLÍ * 
 

 Pár slov k volbám: Dostáváme se v těchto dnech do druhé etapy přípravy voleb - jak 

do zastupitelstva, tak i do Senátu. Byly připraveny kandidátky, některé z volebních stran a 

seskupení připravily zodpovědně Volební programy. Po seznámení s nimi občan může jenom 

konstatovat, že si jsou velmi podobné. Pokud chceme mít ve volbách úspěch, musíme občany 

v této druhé etapě přesvědčit a pozvat je k volbám. Máme jednu výhodu proti městu. Na 

obcích se tolik nepolitizuje, ale řeší se hlavně potřeby obce. Volte proto lidi zkušené, ke 

kterým máte důvěru, a kteří mají zájem na řešení nedostatků a potřeb občanů. Na 

kandidátkách máme mladé i ženy - dejte jim důvěru. Letos volíme také senátora za okres 

Děčín. Věřte, že to není zanedbatelná funkce. I na senátu záleží jaké budeme mít zákony. 

Nepodceňujte volbu senátora a přijďte všichni k volbám ve dnech 10 a 11. října 2014. 
                 zastupitel Fr. Stibor 
 

Z volebního programu Kulturně-historického sdružení - sdružení nezávislých kandidátů.  

 Jako nepolitické sdružení chceme především prosazovat zájmy občanů, 

nezapomínat na okrajové části (Soutěsky, část u Benešova n.Pl.) a aktuálně řešit 

připomínky obyvatel (například otázku dopravního značení, parkování na místních 

komunikacích, oprava chodníků, vodovodních potrubí a další). Jedním z prvořadých úkolů je 

zajistit financování investičních akcí z dotačních zdrojů (národních i evropských). Máme 

zájem nezvyšovat poplatky za odpad a za vodu, motivovat občany k mnohem důslednějšímu 

třídění odpadu. Chceme zlepšit kulturní a sportovní život v obci. Důležité je opravit vzhled 

a akustiku kulturního domu. Tento dům by měl být objektem, který by důstojným 

způsobem reprezentoval naši obec. Kromě toho chceme vybudovat na louce za školou 

víceúčelovou plochu  s lavičkami ve svahu, kde by se dalo sportovat a  pořádat kulturní akce. 

 Chceme také, aby se zlepšila komunikace mezi zastupiteli a občany, aby se 

zkvalitnila informovanost občanů o činnosti úřadu a zastupitelstva. K tomu by měly sloužit  

všechny vývěsní plochy i internetové stránky v celém rozsahu. Nabízíme využívat pro zprávy 

obecního úřadu i zpravodaj Velenáček a zveřejňovat vše, co občany zajímá. Chceme také, 

aby každý zastupitel či předseda komise pravidelně a konkrétně informoval své voliče o své 

činnosti po celé volební období, aby jejich činnost nezůstávala pro naše občany po celé 

volební období tajemstvím. 
 Žádná další strana text volebního programu, ani jeho část, neposlala ke zveřejnění. 

● 
 V červnu jsme požádali starostu a zastupitele obce, kterým končí současné volební 
období, zda by byli ochotní informovat veřejnost o své práci za uplynulé čtyři roky. Je možné, že 
některé současné zastupitele uvidíme na nových kandidátkách. V minulém vydání Veleňáčku o své 
činnosti za uplynulé období informoval pouze pan František Stibor. 

 

Z veřejného  zasedání obecního zastupitelstva 

 Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 9. 2014 mělo na programu opět více bodů 

k jednání. Přišlo méně než deset občanů. Nejvíce diskutovaný bod byla protihluková 

vyhláška, která byla schválena v podobě zákazu hlučných činností (sekačky, brusky, 

motorové pily apod.) na neděli a státní svátky. Vyhláška byla schválena na základě stížností 
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občanů na rušení klidu v neděli. Jiní se zákazem naopak nesouhlasili a argumentovali tím, že 

v týdnu pracují a nemají na zahradní činnosti čas.  

 Dále byla schválena rekonstrukce vodovodního systému ve všech třech částech obce 

(v Malé Veleni, Jedlce i Soutěskách). Zastupitelstvo souhlasilo se zadáním opravy tří místních 

komunikací firmě, která vyhrála výběrovou soutěž a souhlasilo s výměnou oken v kulturním 

domě (včetně restaurace) za plastová. Zastupitelé také souhlasili s proplacením provedených 

chemických rozborů pitné vody a také s poskytnutím  příspěvku Kulturně - historickému 

sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsek na koncert  v kostele dne 1.11. 2014.   

 V průběhu zasedání zastupitelé také hlasovali o převzetí cyklostezky Ploučnice do 

údržby obce, což neschválili z důvodu jejího špatného technického stavu a její reklamace. 

Opakují se stížnosti na technický stav cyklostezky. Kvůli nerovnému povrchu není použitelná 

zejména pro silniční kola a jejich majitelé tak jezdí po hlavní silnici, kde ohrožují sebe i 

ostatní účastníky silničního provozu. Stav cyklostezky bude do budoucna řešen na úrovni 

kraje  a  zúčastněných obcí. 

 Pro podrobnosti o jednotlivých bodech se mohou občané obrátit na obecní úřad. 
           Petra Koláčková 

 Celý text protihlukové vyhlášky 1/2014 je v příloze tohoto Veleňáčku. 
 

Pozvání na Svatováclavské slavnosti v Jedlce v sobotu 27. září 2014  

spojené s požehnáním vzácného ztraceného a znovu nalezeného 

obrazu sv. Barbory z odstřeleného kostela ve Valkeřicích. 
 

Od 10.00 hod. se koná slavnostní bohoslužba,  
při které bude požehnán zrestaurovaný obraz  od malíře Kryštofa Viléma Tietzeho  

z původního hlavního oltáře kostela ve Valkeřicích.  

Hlavní celebrant ThLic. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze. 

 

Od 11,00 hod. koncert pěveckého souboru Hvězda z České Lípy  

pod vedením Martiny Bogarové. 

 
Od vytištění tohoto článku v Děčínském  deníku (v roce 2003)   uplynulo již 11 let… 

 

 
Veleňáček v roce 2000 – 2002 nevycházel, v roce 2003 vyšla čtyři čísla. V současné době Veleňáček vychází jako měsíčník. 

 

 Veleňáček – informační zpravodaj Kulturně – historického sdružení.. I vy zde můžete přispět svými názory, s pochvalou i kritikou, můžete 
zde sdělit, co se vám v obci líbí, nebo naopak, co byste chtěli změnit. Zdarma zveřejníme i Vaši inzerci. Máme zájem, aby ve Veleňáčku byly také 
informace z Obecního úřadu.  
 Doručování Veleňáčku v obci je zdarma. Objednat můžete tento zpravodaj  v tištěné verzi , nebo také emailem. Kontakt pro objednání v tiráži.  

 

Mimořádné číslo Veleňáčku k volbám vychází 1. října 2014. 
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Příloha k číslu 9 
 

 
 

Převzato z internetových stránek Obecního úřadu v Malé Veleni:  http://www.mala-velen.cz 

http://www.mala-velen.cz/


 4 

Z historie voleb od roku 1900  
 

        
Vlevo snímek z voleb v bývalém MNV. Vpravo fotografie z voleb  v kulturním domě, na které si někteří z vás 
jistě vzpomenou. Prostředí kulturního domu bylo tehdy příjemné, prosvětlené, prostorné, byl dostatek místa 

pro parkování aut  a voliči nemuseli  šlapat po schodišti.  
 

Volby do obecního zastupitelstva  za Rakouska - Uherska – po roce 1900 

1901  a 1906 byl starostou obce byl zvolen Alois Lorenz. Funkci starosty zastával od roku 1888,  

1909  a 1913 zastával funkci starosty Julius Krombholz. Poslední volby v období Rakouska-Uherska. 

 

Volby do obecního zastupitelstva v  Československé  (České) republice  

 1919  prvním starostou naší obce v Československé  republice byl zvolen  Josef Matzke.  

 1923  starostou obce byl opětovně zvolen Josef Matzke.  

1927  ve volbách byli zastoupeni Sociální demokraté, Komunisté, Zemědělci, Nacionální socialisté. 

 1931  do voleb se přihlásili Němečtí sociální demokraté, Zemědělské sdružení, Nacionální socialisté, 

Německá strana lidová a Komunisté. 

1935  se  konaly volby do parlamentu a volba prezidenta Dr. E. Beneše. 

V době 2. světové války nejsou informace o vedení obce, kronika psaná nebyla. 

  

 Květen 1946 -  soudruh Novák Jan je zvolen předsedou Správní komise.  
Správní komise a později MNV (Místní národní výbor) měl úřadovny v domě čp. 13. Druhým předsedou MNV byl s. 

Pokorný Jaroslav. V Děčíně při pivě ale pronesl některé výroky o činnosti MNV, které vyslechl tajný. Z rozhodnutí 

tehdejšího ONV proto musel být odvolán. Po něm se ujal funkce předsedy s. Macal, který působil do roku 1952.  (Všichni 

občané v této době byli označováni titulem „soudruh“, „soudružka“ – zkratka s. před jménem.) 

V roce 1947 byl jmenován tajemníkem s. Bobek, který tuto funkci vykonával až do r. 1949. 

 1948  byl utvořen Akční výbor s předsedou s. A. Bartošem. Později se mění Akční výbor na Národní 

frontu, jejímž  předsedou byl s. Janák.  

 1960  ve volbách do MNV byl zvolen předsedou s. L. Přepechal.  

1971  děti měly při volbách úspěšný patronát nad agitačním střediskem.  

 1976  předsedou MNV byl navržen  s. Kopinec Jan, tajemníkem s. Bartoš Rudolf. 

 1981 vzniká Občanský výbor, obec patří ke střediskové obci  Benešov n.Pl.  

Předsedou občanského výboru byl  R. Burock, později J. Stínil. 

1986  předsedou Rady MěstNV Benešov n. Pl. je  Emil Kačer. 

  

 1990  Od 1.července je obec opět samostatná. Znovu byl ustanoven Místní národní výbor.  

Prvním předsedou byl Pavel Votápek. Další jména funkcionářů,  předsedů komisí atd. jsou uváděny v kronice. 

  1994  starostou obce byl zvolen Petr Šídlo.  

Tento starosta podal návrh, aby funkce starosty byla uvolněná, aby se mohl starosta plně věnovat vedení obce a 

aby měl k osobnímu užívání služební  osobní automobil. 

1998  starostou obce byl zvolen František Stibor. 

 2002  starostou obce byl zvolen Pavel Votápek. 

 2006  starostou obce byl zvolen Václav Růžička.  

2010  Volby nejsou v kronice zaznamenány, protože obec od roku 2009 kroniku nevedla. 
(Údaje jsou vybrány z německé obecní kroniky O. Banseta a z české obecní kroniky.) 
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