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Volby do obecního zastupitelstva 

 Ve volbách 10. a 11. října 2014 si naši občané zvolili 7 nových (nebo staronových) zastupitelů. První 

zasedání nového zastupitelstva obce se konalo 5. listopadu 2014. Na úvodní zasedání přišlo tentokrát 20 

občanů. Hlavním bodem bylo složení slibu zastupitelů. Staronoví zastupitelé si mezi sebou rozdělili  

následující funkce. 
 Starostou obce pro další volební období se stává:  Růžička Václav 
 Místostarosta obce:      Votápek Pavel 
 Předseda finančního výboru:     Ing. Kubík Miroslav 
 Předsedkyně kontrolního výboru:    Růžičková Bohumila 

Termín dalšího zasedání zatím nebyl oznámen.       

 
Nové zastupitelstvo 2014: zleva Kolářová Jana – pracovnice Obecního úřadu.  

Růžičková Bohumila, Votápek Pavel, Růžička Václav, Ing. Kubík Miroslav, Ing. Koláčková Petra, Stibor František, Stínil Luděk. 
 

Situace v zastupitelstvu z pohledu občanů 

 Na veřejném zasedání nebyla dosažena dohoda všech zastupitelů o obsazení funkce pro kontrolní činnosti  

takzvanou opozicí. Je proto zřejmé, že v naší obci vznikla dohoda čtyř zastupitelů v čele s p. Růžičkou a ti přehlasovali 

ostatní tři zastupitele. 

 Aby byla zaručena průhlednost činností celého zastupitelstva, tak z toho důvodu měla dostat p. ing. Koláčková 

funkci předsedkyně finančního výboru. Mám dojem, že k této činnosti má nejvyšší kvalifikaci. 

 Argumentace zastupitelů ohledně jejich dlouhodobé působnosti v dané funkci  v zastupitelstvu je neprůkazná. 

Naopak bude nutné provést veškeré kroky a umožnit, aby prošel návrh na zvolení p. ing. Koláčkové jako předsedkyně 

finančního výboru. To by podpořilo serióznost a dobrou vůli pro vzájemnou spolupráci všech zastupitelů a přispělo k 

dosažení transparentnosti jednotlivých dalších kroků  v  budoucnu. 

 Také další funkce předsedkyně kontrolního výboru, kterou získala paní Růžičková proto, že ji v minulém 

volebním období vykonávala, byla odhlasována bez možností dát tuto funkci zastupitelům opozice. 

 Mám dojem, že z této volby byla většina obyvatel rozčarovaná. 

 Přesto přeji všem členům zastupitelstva mnoho elánu při jejich práci pro obec, mnoho úspěchů v jejich činnosti 

a aby vždy měli  pocit dobře odvedené práce.       Michal Kober 
 

Nabídka novému zastupitelstvu obce: 
 Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky nabízí nově zvolenému zastupitelstvu 

spolupráci v oblasti kultury, historie a cestovního ruchu, při pořádání společenských, kulturních a historických akcí. 

 Již 13. rokem vychází Veleňáček, v současné době v tištěné i emailové podobě. Máme zájem, aby Veleňáček, 

který vydává sdružení jako měsíčník, byl současně zpravodajem Obecního úřadu, kde by mohly být zveřejňovány 

všechny informace, které jsou pro občany důležité -  informace o činnosti, hodnocení toho, co se podařilo, případně 

nepodařilo udělat atd. Vše, co budou zastupitelé považovat za důležité. 

 Veleňáček má většinou rozsah dvě stránky A4 a vychází vždy 20. v měsíci. Protože je Veleňáček zatím 

většinou zpravodajem o historii obce, je dodáván pouze občanům, kteří o něj a o historii mají zájem. Jeho dodávání je 

možné objednat.  

 

Pozvánka na Mikulášskou besídku 

Obec Malá Veleň zve všechny děti v pátek 5. prosince 2014 do kulturního domu v Jedlce, 

 kde se bude konat od 16 do 18 hodin Mikulášská besídka spojená s nadílkou. 

Mikulášským odpolednem bude slovem i hudbou provázet Zdeněk Kaňka z Nového Boru.  

Nebude chybět Mikuláš, čert ani anděl. Ti budou mít dárky pro každého, kdo přijde.  
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Pozvánka na 12. Mikulášský turnaj ve stolním tenise, který se 

koná na sále kulturního domu v Malé Veleni – Jedlce v sobotu 

6. prosince 2014 od 9  hod. Soutěž mládeže, amatérů, seniorů, 

děvčat  i žen. Startovné 30,- Kč. Informace na tel.: 737 432  

Fotografie je z loňského ročníku Mikulášského turnaje.          František Stibor.         

 

Z podzimního koncertu:  
 V sobotu 1. listopadu 2014 se konal v kostele v Jedlce vzpomínkový 

Dušičkový koncert, na kterém účinkovalo rodinné trio Waldaufovy ve složení: 

Marie Waldaufová -  cembalo, Eva Waldaufová -  zobcové flétny a Irena 

Waldaufová - soprán. Posluchači se přišli podívat nejen na koncert, ale mnoho 

jich přišlo i na zkoušku, která probíhala již od 13 hodin. Při té se připravované 

skladby přehrávaly nejen na cembalo, ale také na varhany, což přilákalo 

mnoho návštěvníků hřbitova, kteří si některé ze skladeb poslechli a současně si 

prohlédli i opravený interiér kostela. 

 

Pozvánka  na  adventní   koncert, 

který se bude konat v kostele sv. Anny v Jedlce  

v sobotu 13. prosince 2014 od 16 hodin.  
S vánočními koledami a dalšími písněmi se představí Ženský komorní sbor Luscinia. 

Jako host vystoupí Vokální uskupení Žentet. Oba soubory jsou z Ústí nad Labem.  

 

Hokej - HC Malá Veleň – v derby padlo 22 branek 

 V divokou přestřelku se změnilo v neděli 12. 10. 2014 malé derby děčínských týmů Biolitu a Malé Veleně. Ve prospěch 

Malé Veleně rozhodla až třetí třetina. 

 HC Malá Veleň,,A" - Biolit Děčín 14:8 /3:0,4:6,7:2/. 

  Branky: 9.,15.,46.,53.a 59. Svoboda; 27.,28.,45 a 57. Pražan; 24. a 37. Bulín; 8. Jiren; 50. Kouřil; 55. Zelenka; 

  24.,30.,33.a 55. Paur; 22. a 31. Kosko; 26. Hóll; 56. Stárek. 

 

Po úvodní porážce s rezervou České Lípy se naše béčko dočkalo své první výhry. 

 Dne  5.10. 2014    se uskutečnil zápas HC Malá Velen ,,B" - HC Českolipská 2:12 /1:4,0:5,1:3/. 

  Branky:  Valštýn, Pacholík (Příhonský). 

 Dne 26.10. 2014 HC Mala Velen ,,B" - Hc XXX Usti nad Labem 3:2 /2:0,0:1,1:1/. 

  Branky: Martin (Stanek), Růžička (Donatek), Špírek (Martin). 

 

Malá Veleň potvrdila 2. 11. 2014 proti Stružnici roli favorita 
 HC Malá Veleň,,A" - HC Stružnice 17:2 /6:0,4:2,7:0/ 

  Branky: 3.,6.,12.,30.,52. a 53. Svoboda, 1.,14.,29. a 50. Kouřil, 25. a 47. Zelenka, 36. a 50. Pražan, 11. Lacina J., 

   45. Michálek D., 60. Fryc - 26. Gejčuk, 32. Kubeš. 

 Sestava M. Veleně: Fujera, Jireš, Ženka, Pražan, Fryc, Michálek, Kouřil, Zelenka, Svoboda, Lacina J., Kalaš. 

            R. Špírek 

Emil Neder, regionální historik 

         
 Emil Neder, regionální historik a řídící učitel. Zpracovával historii nejen naší obce, ale i širokého okolí. Postavil dům v 

Jedlce č. 38, kde také bydlel. Narodil se 11. 9. 1868 v Novém Městě pod Smrkem, zemřel před 75 lety dne 15. 11. 1939. 

  V  obecní kronice, kterou mnoho let psal, se například dozvíme, že před 150 lety, v roce 1864 byla Malá Veleň majetkem 

císaře Josefa II. Ten také  daroval obci obilí za 100 zl. Obec pak koupila od Binsdorf (Bynovec – Děčín) obilí přímo od  výmlatu.  
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