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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XVI. (X. KHS)  *    1. října 2017 

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Letos budou volby probíhat opět v  1. poschodí Obecního úřadu v Malé Veleni ve stísněných 
prostorách malé zasedací síně v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 
2017 od 8 do 14 hodin. V této malé místnosti Obecního úřadu bude za stolem 6 členů volební 
komise, umístěna zde bude volební urna i plenta pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud přijde víc 
voličů, musí čekat na chodbě. Na bezbariérový přístup, který se všude doporučuje a buduje, můžeme 
u nás zapomenout. 

Volby by se mohly konat v prostorném kulturním domě, který byl původně pro podobné akce 
postaven. Sál by stačilo jen trochu upravit…  

Jak volili občané v naší obci, kdo získal u nás nejvíc hlasů, zveřejníme v dalším Veleňáčku, 
který vyjde tentokrát výjimečně s datem 22. října 2017. 

 

   
 

Víc jak 40 let uplynulo od doby, kdy se ze staré stodoly postavil kulturní dům (snímek vlevo), 
který se využíval nejen k různým kulturním a slavnostním akcím, ale i k volbám (snímek vpravo 
z roku 1976). Bylo to opravdu důstojné místo. Hlavně také proto, že bylo dostatek místa uvnitř i 
venku. Bezbariérový vchod byl bez potíží přístupný i starším lidem. Řidiči jistě uvítali také možnost 
bezproblémového parkování. Mnozí voliči, kteří přišli, zde měli také možnost si v klidu popovídat se 
spoluobčany, které dlouho neviděli… 

Ze zápisu v obecní kronice (kráceno): „Ve dnech 22. - 23. října 1976 proběhly v naší obci 
volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Uskutečnily se v nově postaveném kulturním domě. 
Ačkoli ještě nebyl zcela dokončený, musel být do voleb natolik způsobilý, aby tento slavnostní akt v 
něm mohl být uskutečněn. 
 Již dopoledne se členové okrskové a volební komise připravovali na volby. Sál byl 
slavnostně vyzdobený a vše zářilo čistotou. Všechna světla byla rozsvícena, což působilo zvláště 
slavnostně… Čekalo se na první voliče. Z Benešova n. Pl. přijela k dovršení slavnostní nálady 
zahrát několik pochodů a polek dechovka ČSD. Ta pak pokračovala dál do jiných volebních 
středisek, aby i jinam vnášela radostnou náladu. Aby mohla zahrát co nejvíce střediskům, 
přejížděla z obce do obce autobusem.“  
 
Vývěsní skříňka Obecního úřadu        

Žijeme v 21. století. Ve století, kdy se technika každým rokem vylepšuje a  zkopírovat nebo 

vytisknout dnes jakékoliv dokumenty je otázka několika vteřin. Přesto se na vývěsních tabulích Obecního 

úřadu v okrajových částech obce objevuje upozornění pro občany, aby si dokumenty přečetli na vývěsce u 

Obecního úřadu. Jak často? Každý týden? Nebo jednou za měsíc? Může se stát, že tam žádné nové zprávy 

nebudou a občané se šli podívat zbytečně. Znovu tam již nepůjdou. A na internet se také nemá možnost každý 

podívat…  Doručit zkopírované materiály na odlehlejší místo v obci by také neměl být problém. Nebylo by 

ani nutné kvůli tomu mimořádně vyjíždět – stačilo by, aby je s sebou vzal řidič nebo spolujezdec obecního 

auta, které jezdí do Děčína, do Benešova n. Pl. a při cestě materiály vyvěsil. Jistě by to místní obyvatelé 

uvítali.  

Snímek je ze zasklené skříňky 

Obecního úřadu v Soutěskách 

a vývěsky u továrny NIKOH. 

 
Foto archiv, A. Kovaříková. 
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Nový železniční přejezd přes potok u zastávky  v Malé Veleni 
V uplynulých dnech byly vybetonovány základy pro nový železniční přejezd. Těžká technika 

potom přivezla hotový železniční přejezd po silnici a mohutným jeřábem ho na mostě zvedla a 
umístila na připravené základy. Na silničním mostě bylo potřeba hodně místa, proto bylo nutné na 
některých místech odstranit informační tabule, část zábradlí a na dobu nezbytně nutnou silnici 
uzavřít – nejen pro vozidla, ale i pro chodce. 

 

     
 

   
 

Most u továrny NIKOH (bývalý Benar 05), u Benešova n. Pl. 
 

Most u továrny NIKOH, v sousedství Benešova n. Pl., byl za poslední rok již několikrát 
opravován. Ztrouchnivělá či děravá jednotlivá prkna (trámky) byla nahrazena jinými, na první 
pohled nijak neimpregnovanými. 

Jelikož se most ničil nadále, pan starosta již před půl rokem osobně na zastupitelstvu 
manželovi slíbil kompletní opravu celého mostu. Nyní pan starosta vymyslel řešení. Pro něj asi 
přiměřené, ale pro nás, kteří přes most jezdíme několikrát denně, dost nevyhovující. A co teprve 
cyklisté, kteří zde dost jezdí. Nebo starší obyvatelé, kteří zde jezdí denně na kole… ti aby kolo přes 
most převedli, aby neutrpěli úraz. 

 

   

 
  Na díry nechal přivrtat plechy a přes ně po celé šířce připevnil několik prken, jako retardéry a 
k nim (nevím, zda pro svůj klid či jako výstrahu) na zem a na boky mostu nastříkal vykřičníky, které 
pomalu mizí. Jsem docela zvědavá, jak budou prkna vypadat, až projede po mostě pár nákladních 
aut. Pan starosta mi při telefonickém dotazu řekl, že se jedná o řešení provizorní, jelikož nemá lidi a 
že oprava mostu bude hotová v polovině října letošního roku.  

Na to, že jakoby nepatříme k obci (aspoň tak se pan starosta většinou staví, pokud něco 
chceme) si pomalu zvykáme. Například na naši komunikaci za mostem, nechal navézt a rozhrnout 
pouze broušenku. Jelikož není cesta ani osvětlena, zkuste si po ní jít v pět ráno na autobus a nedej 
bože v lodičkách.                                                                            Text a foto: Andrea Kováříková 
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