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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně,  Jedlky a Soutěsky, o.s Ročník X IV. (  VIII. KHS )  1. březen 2015 

 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
 V polovině února se konalo první veřejné zasedání zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo 
kolem 15 občanů. Během jednání proběhla diskuze o zavedení kontejnerů na bioodpad (např. na trávu, 
ale pouze na trávu čistou, bez větviček a taky bez kamínků, které by se mohly při shrabání dostat do 
travní hmoty). Kromě pravidelných bodů programu zastupitelé odhlasovali zvýšení poplatků od 
poloviny roku 2015 –   poplatek za odpad se zvyšuje ze 400 na 450,- Kč,  
    poplatek za vodu  se navýší z 15 na 20,- Kč/m³. 
 Je škoda, že sál kulturního domu je zcela bez zvukové izolace, takže i když lidé mluví 
dostatečně hlasitě, zvuk se v místnosti odráží a stává se nesrozumitelným. Přítomní občané kvůli tomu 
mnohdy nerozumí, co zastupitelé říkají. Termín dalšího veřejného zasedání zastupitelé neoznámili. 
 
Novela zákona o odpadech donutila obec nabízet kompostéry  
 Obec Malá Veleň nabízí občanům možnost pořízení kompostérů na bioodpad zdarma, a to v 
případě získání dotace na tyto kompostéry. V předběžném průzkumu prováděném v obci mají občané 
možnost zvolit si požadovaný objem kompostéru - 450 l, 790 l, 1050 l nebo 2000 l, případně 
nepožadovat žádný kompostér.  
 Obec usiluje o získání dotace na pořízení těchto kompostérů. Je to dotace ve výši 90 % 
pořizovacích nákladů z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o dotaci musí obec podat do 
19. března 2015.  
 Povinnost obcí třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech. Podle 
prováděcí vyhlášky si obce mohou vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i 
bioodpadů. Je plně na vedení obce si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje místním podmínkám 
a je pro obec nejjednodušší a nejlevnější. Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr přes 
sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i 
např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny. V případě zavedení hnědých popelnic 
na bioodpad by občané museli platit další poplatky za svoz popelnic, případně sami vozit biodpad do 
kontejneru, obecní kompostárny či bioplynky (kam lze dát jen určitý druh biodpadu). Řešení vlastními 
kompostéry je tedy nejekonomičtější a nejjednodušší pro všechny.  
 Čím méně vytříděných odpadů skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce platit za 
ukládání odpadů na skládky. Je tedy v zájmu obyvatel snažit se třídit odpady, aby nebylo nutno 
zvyšovat poplatky za odpad, jak k tomu došlo v Malé Veleni v únoru tohoto roku na základě rozhodnutí 
zastupitelstva.  
 Dotace na kompostéry však nejsou žádnou novinkou, o podporu z evropských fondů mohly 
obce žádat již od roku 2007. V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce 14 miliard korun z evropských 
fondů na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů, v obcích a městech vznikly tisíce zařízení jako 
sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo kompostárny. Nikdo zřejmě neočekává od obce 
Malá Veleň výstavbu všech těchto zařízení, ale pravda je taková, že vlastní kompostéry pořízené za 
dotaci už mohli mít občané obce k dispozici dávno předtím, než byla obec zákonem donucena řešit 
zpracování bioodpadu. V novém evropském dotačním období 2014 - 2020 je na zlepšení nakládání s 
odpady připraveno přes 6 miliard korun.  Petra Koláčková, zastupitelka obce za KHS 
 
Zbytečné emoce na zastupitelstvu  
 Zastupitelstvo obce Malá Veleň na svém prvním letošním zasedání odsouhlasilo zdražení 
poplatku za odpad a za vodu.  
 Pro zdražení odpadů bylo šest ze sedmi zastupitelů (proti byl František Stibor), pro zdražení 
vody hlasovali čtyři zastupitelé (proti byli František Stibor, Petra Koláčková a já). Za svůj postoj jsme si 
ale vysloužili kritiku některých obyvatel obce, kteří na zastupitelstvo přišli, na naši adresu tu padaly 
nejen posměšky, ale dokonce i urážky.  
 Rád bych proto vyjasnil několik věcí:  
 1, Zastupitelé obce nemusí hlasovat jednotně. 25 let žijeme ve svobodné zemi, můžeme 
nahlas a beze strachu říkat své názory a tedy i hlasovat tak, jak uznáme za vhodné. Rozhodnutí, jak 
hlasovat, je svobodná volba každého zastupitele. Pokud nám ji někdo upírá, měl by přehodnotit, zda na 
zastupitelstvo vůbec chodit.  
 2, Trojice zastupitelů, která hlasovala proti zvýšení cen vody, není destruktivní opozicí. 
Naopak. Dosud jsme se jako zastupitelé na většině věcí jednomyslně shodli. Celý program zasedání 
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navíc probíráme podrobně na setkání ještě před zastupitelstvem; starostu jsem proto tentokrát předem 
ze slušnosti upozornil (ač to není moje povinnost), že budu hlasovat proti zvýšení ceny vody.  
 3, Kulturně historické sdružení, za něž jsme s Petrou Koláčkovou v podzimních komunálních 
volbách kandidovali, mělo ve volebním programu, že nebude žádné poplatky zvedat. Není 
samozřejmě nutné se za každou cenu držet programu, věci se vyvíjejí a práce zastupitele je i o 
kompromisech, nicméně nelze se najednou chovat zcela opačně, než jsme prezentovali. To by nebylo 
fér. U poplatku za odpad jsme nicméně názor změnili, a to kvůli novému zákonu o třídění bioodpadu. 
Obec totiž čekají další náklady s tím spojené, přišlo nám proto logické navýšení tohoto poplatku 
podpořit, ač z toho nejsme nadšeni.  
 4, Je nutné si také uvědomit, že koalice, která po volbách zvolila starostu a místostarostu, má v 
zastupitelstvu většinu – tedy čtyři hlasy. Tato koalice proto může odhlasovat vše, co chce, 
nezávisle na ostatních zastupitelích. Pokud opozice s něčím nesouhlasí, dává tím najevo svůj 
názor, na což má právo. Nic tím ale neblokuje!!!  
 5, Na zastupitelstvu po hlasování o zvýšení poplatku za vodu padla připomínka, že naším 
nesouhlasem brzdíme rozvoj obce. Takový názor považuji za – slušně řečeno – nesmysl. Ano, obec sice 
na vodu každoročně doplácí nemalé peníze, nicméně rozpočet obce je pro letošní rok vyrovnaný, obec 
má navíc úspory z minulých let. Pokud bychom byli zadluženi, měli finanční problémy apod., bylo by 
zdražení vody na místě. Takto je to pro mě jen další finanční zatížení obyvatel obce, kteří 
musí platit více peněz i jinde, například za poštu, která zdražila, či za vyšší jízdné v 
zelených autobusech.  
 Ano, víme, že jinde mají vodu několikanásobně dražší – je ale třeba si uvědomit, že s tím třeba 
v Děčíně běžní obyvatelé nemohou nic dělat; z vody se tu stal byznys a oni musí, chtě nechtě, platit 
nehorázně vysoké částky. V podstatě jsou v pasti: Čím více šetří, tím více jim voda zdražuje. Buďme 
proto rádi, že si naše obec spravuje vodu sama.  
 6, Zdražení poplatků za odpad a vodu, které bylo schváleno, nevyrovná vzniklé ztráty. To by 
muselo být několikanásobně vyšší. Ke zdražení těchto dvou poplatků totiž nedošlo celou řadu let, kdy 
jsme ale s Petrou Koláčkovou v zastupitelstvu nebyli. Proto se nabízí logická otázka, kterou 
měli ti, kdož nás kritizovali, na zastupitelstvu položit: Proč k postupnému zdražování 
nedocházelo již v průběhu minulých let? Koalice má dlouhodobě v zastupitelstvu většinu 
a mohla zdražení snadno schválit. Statisícové ztráty pro obecní kasu mohly být dnes v souhrnu 
mnohem, mnohem nižší.  
 7, Na závěr bych rád doplnil ještě toto: Byl bych nerad, aby zastupitelstva obce vypadala 
jako vystřižená z filmů Slunce, seno… Copak se již nedokážeme o věcech bavit normálně, bez urážek a 
posměšků? Copak již nedokážeme respektovat něčí odlišný názor na tu či onu věc? I když spolu 
nesouhlasíme, můžeme přece věcně a klidně diskutovat.              Luděk Stínil, zastupitel obce za KHS 
 
Pozvánka na oslavu MDŽ v Malé Veleni - Jedlce. 
 Hudební skupina MW - Combo Vás zve na taneční parket u příležitosti  oslav Mezinárodního dne žen dne 
6. března 2015 od 15 hodin na sále kulturního domu v Malé Veleni - Jedlce.  
 Hudba, tanec, kolo štěstí. 
 
Pozvánka na besedu o historii kostela a obce 

  Petra Koláčková, kronikářka obce a Jaroslav Dostál, předseda 
Kulturně–historického sdružení, vás zvou na besedu o historii obce 
v sobotu 21. března 2015 od 15 hodin v kulturním domě v Jedlce, 
která bude letos zaměřena hlavně na historii kostela.   
 Na závěr besedy bude možné kostel prohlédnout. 
 Na fotografii vpravo z roku 1988 si mládež se zájmem prohlíží 
kroniku obce od Emila Nedera, která je psaná německým kurentem. Tehdy pořádal besedu o historii 
kastelán benešovského zámku pan Vlček. On ještě měl možnost si kroniku z archivu vypůjčit. Dnes to 
již není možné (ke shlédnutí je pouze v Oblastním archivu v Děčíně), ale máme možnost na besedě 
prohlédnout její kopii a také  překlad do češtiny. 
 
Zatmění Slunce 
 Po několika letech budeme opět pozorovat částečné zatmění Slunce. Dojde k němu 20. března v 9:37 
hod., přičemž své maximální fáze má dosáhnout v 10:46 hodin. Při tomto zatmění Měsíc zakryje asi 73 
procent Slunce. Zatmění pak skončí v 11:57 hodin. 
 V případě, že bude jasno, bude zatmění pozorovatelné v celém průběhu. 
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