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   Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky.  Ročník XV.( IX. KHS )  20. 5. 2015 

 

70. výročí osvobození  
 Velmi mne překvapil úklid kolem památníku v Jedlce i položený věnec od Obecního úřadu. 
Chci touto cestou poděkovat vedení obce za uctění památky u pomníku obětem světových válek. 
                              Zastupitel Fr.Stibor 
 

Kostel sv. Anny v Jedlce bude otevřen   
v pátek 29. 5. 2015 od 17,30 do 23 hodin 

 V 17,50 hod. zazní starý zvon z poloviny 15. stol.  

 V 18 hod. vystoupí Bel Canto z Ústí nad Labem pod vedením prof. Jany 

Scholzeové – Hodulíkové. Na úvod zazní varhanní chorál v podání prof. Václava 

Krahulíka a s doprovodem varhan také výběr z Biblických písní A. Dvořáka. Následovat 

bude Ave Maria a Moravské dvojzpěvy od Antonína Dvořáka. Tyto skladby doprovodí   

prof. Václav Krahulík na klávesy. Zpívat bude Marie Rýznarová – soprán a Ludmila 

Dandová – alt.  

 Ve 20 hod. se opět rozezní varhany, na které zahraje Anna Kavánová a zazní 

následující skladby: Marc Antoine Charpentier - Te Deum , Johann Sebastian Bach - 

Preludium g moll, Johann Pachelbel - Chaconne C dur, George Friderich Handel – 

Sarabande, Jeremiah Clarke - Trumpet Voluntary. 

 Po celou dobu bude probíhat komentovaná prohlídka. Kdo si chce 

připomenout starý zvyk – zapálit svíčku za někoho blízkého i dalekého, za zesnulého 

i živého, má samozřejmě možnost. Můžete si přinést svíčku svoji nebo zapálit některou 

z těch, které máme připravené. 

 Je připravená výstavka historických fotografií, publikace o historii kostela z let 1234 – 1903 a 1900 – 

2012, upomínkové předměty, pohlednice, pexesa pro děti, putovní knížky  a kdo bude mít zájem, může přidat do 

putovní knížky i  otisk razítka. 

 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce 22. dubna 2015  

 Zastupitelé  projednali  a  schválili  zvýšení  poplatku  z  hrobového  místa  z  10,-  na  50,- Kč  

za  rok  od 1. 1. 2016.  

 V platnost vstoupila také obecní vyhláška 1/2015 o odpadech v obci. 

 Schváleny byly také odměny neuvolněným funkcionářům. Od 1. 5. 2015 dostává místostarosta 

14.552,- Kč, člen zastupitelstva 476,- Kč, člen zastupitelstva a předseda výboru 1.387,- Kč.  
                         Z www stránek obecního úřadu. 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 13. 5. 2015  

 Zastupitelstvo obce schválilo výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce vodovodního řadu 

M.Veleň“ za cenu 1 238 745 Kč vč. DPH. Vybraným uchazečem je firma Horák - stavební a obchodní 

společnost, s.r.o. Projekt je financován ze 70 % z dotace Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. 

Rekonstrukce bude obnášet také dopravní omezení v místě realizace v červnu a červenci, a to od 

železničního mostu v Malé Veleni do zatáčky silnice u č. 23. 

 Zastupitelstvo obce jednalo také o prodeji a pronájmu pozemků, schválilo  Kulturně – 

historickému sdružení  žádost  o příspěvek 9 tis. Kč na akci „Setkání rodáků“, schválilo dodatek ke 

smlouvě s Technickými službami Děčín na svoz bioodpadů a také schválilo žádost města Benešova n. 

Pl. na dotaci 30 tisíc Kč na dovybavení hasičského auta dobrovolných hasičů, kteří v obci pomáhají 

nejen při povodních.  

 Podrobnosti naleznete na webových stránkách obce (viz Usnesení ZO). A vůbec - nejvíce se 

občané dozvědí, pokud na zasedání zastupitelstva přijdou příště osobně.                                    
                   Petra Koláčková, zastupitelka obce za KHS 

Kompostéry pro občany nebudou 

  V únoru a v březnu uvažovalo vedení obce o pořízení kompostérů pro občany v případě, že by 

obec získala na jejich nákup dotaci. Tyto kompostéry měly sloužit občanům ke zpracování domácího 

bioodpadu. Tímto způsobem je na každém, co si do kompostéru hodí, a je to kromě pořízení 

kompostéru zdarma.  
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 Za účelem průzkumu zájmu o přidělení kompostérů dělali zastupitelé obce průzkum mezi 

občany, konkrétně p. Růžičková v Malé Veleni, p. Stínil v Jedlce a já (P. Koláčková) v Soutěskách. 

 Zastupiteli byla navržena varianta, že by kompostéry dostali občané v případě získání dotace 

zdarma, případně by si něco málo připlatili v řádu stokorun (nebylo řečeno kolik). V Soutěsce jsem 

navštívila 35 domů z cca 40, z nich 6 rodin zájem o kompostér nemělo a dalších 6 nebylo zastiženo. V 

ostatních dvou částech obce byl údajně zájem nižší. Takže údajně z důvodu nízkého zájmu o 

kompostéry a z důvodu nutné finanční spoluúčasti obce k dotaci, kompostéry pořízeny nebudou. Nyní 

jsou u barevných recyklačních nádob v obci rozmístěny hnědé popelnice na bioodpad, které budou 

technické služby za poplatek vyvážet.  

 Takže shrnuto – kupte si kompostéry sami, nebo házejte trávu na původní hromadu na 

zahradě, protože do hnědé popelnice se tráva všech občanů skutečně nevejde, troufám si tvrdit, že se 

tam nevejde ani tráva z jediné větší zahrady. Každopádně novele zákona o odpadech obec vyhověla.              
                  Petra Koláčková, zastupitelka obce za KHS 
Děti, přijďte na dětský den 
 
 Mateřská školka v Jedlice zve děti na oslavy Dne dětí. Akce se bude konat v pátek 29. května 
2015 od 16 hodin. Sraz je přímo v mateřské školce. Připraven je zajímavý program a hlavně ceny pro 
všechny děti, které dorazí.                        Luděk Stínil 

 

   
Dětský den v roce 1991 – z obecní kroniky. Od pořízení těchto záběrů uběhlo již 24 let. 

 

Stolní tenisté Malé Veleně ukončili sezonu osmí  
Na osmém místě skončili v uplynulé sezoně stolní tenisté Malé Veleně v Okresním přeboru. S přehledem se tak 

udrželi v druhé nejvyšší soutěži, když získali celkem třicet bodů.  

 Během sezony, které se zúčastnilo 12 mužstev, se odehrálo celkem 22 kol. Každý hrál s každým 

dvakrát. Soutěž vyhrálo družstvo Varnsdorf C a postoupilo tak do vyšší soutěže.  

 Za Malou Veleň v této sezoně nastupovali tito hráči: Luděk Stínil, Miloslav 

Rolenc, Pavel Pták, Petr Frühauf, Pavel Raymond, Milan Panasuk, Petr Gebhardt, 

Jaroslav Scháněl a Alena Matajová. Nová sezona začne letos na podzim.            

L.Stínil 
 

Zlatá svatba 
 
 V sobotu 30. května 2015 v 11 hodin se 
bude v kostele sv. Anny v Jedlce konat zlatá 
svatba manželů Marty a Antonína Kudlových, 
rodičů paní Radky Froldové z Jedlky.  
 Své ANO si řekli před 50 lety v Děčíně, 
v kostele Povýšení sv. Kříže. Po celou dobu jejich 
společného života mají spolu stále krásné a 
spokojené manželství.  
           Ještě mnoho dalších let ve zdraví a 
dobré pohodě přeje dcera Radka 
s manželem. 
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