
         16 

Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XVI. (X. KHS)  * 10. říjen 2017 
 

.           Mimořádné předvolební vydání Veleňáčku             .                     
 

Pro volby a jiné kulturní akce se v minulosti postavil kulturní dům. 
Proč jsou ale volby po mnoho let na Obecním úřadu? 

 

  Pro starší lidi a pro ty, kteří obtížně chodí, je dosti nepraktické, často nemožné, volit v 1. 

poschodí Obecního úřadu č. 46. Toto místo určil starosta obce vyhláškou ze dne 9. září 2017 a 

zastupitelé zřejmě toto rozhodnutí probírali a schválili.  

Proč právě zde, kde je velice ztížený přístup? Například proto, že by volební místnost bylo 

potřeba během voleb nepřetržitě hlídat a musel by být někdo v kulturáku? (Existuje vůbec zákon nebo 

nařízení, který hlídání místnosti ukládá? Žádný takový jsem nenašel. A pokud by existoval, stačilo by 

zcela jednoduše stanovit hlídače, který by si rád nějakou korunku přivydělal.)  

Nebo proto, že na Obecním úřadu je zabezpečovací systém - alarm? (O žádném nařízení mít 

ve volební  místnosti alarm také nevím, nikde jsem žádnou vyhlášku nebo zákon, nenašel. Ale dát do 

kulturáku alarm by také nebyl velký problém. Byl by k použití pro další volby…) 

 Nebo jsou volby na úřadu proto, že je to pro organizátory voleb nejjednodušší a pohodlné 

řešení? Nebo to bez bližšího zdůvodnění bylo jen jednoduše určeno? Nebo existuje ještě jiné 

vysvětlení? Rádi zveřejníme důvod, pokud se nám někdo ozve. 

O občany hendikepované, nebo o ty, kteří nezvládnou vyjít do poschodí a proto se nemohou k 

volbám dostavit, o tom, jaký mají pocit bezmocnosti, se v případě voleb v naší obci zastupitelé asi 

vůbec nezajímají. Vyřeší to naprosto jednoduše tím, že k nim pošlou část volební komise s urnou… 

Přemýšlel však vůbec někdo ze zodpovědných osob o tom, jak se cítí lidé hendikepovaní, 

starší, nebo ti, kterým dělá problém „vyšplhat“ po točitém schodišti do 1. poschodí Obecního úřadu? 

Ti aby  raději zůstali sedět doma, nikam se nevnucovali, nechodili a jen trpělivě čekali, až za nimi 

někdo na pár minut přijde. (Proč se tedy na mnoha místech v republice budují bezbariérové přístupy?)  

Co když právě tito starší lidé, nebo ti, kteří se hůře pohybují, se chtějí zúčastnit této akce? 

(Společenských akcí, kde by byla možnost setkat se s dalšími občany, je v obci velmi málo.) Chtěli by 

si aspoň na chvíli užívat slavnostní atmosféru voleb, chtěli by si popovídat s lidmi, které třeba dlouho 

neviděli, pozeptat se, co je v obci nového, podívat se, co se změnilo a jak takové volby dnes vypadají. 

Chtěli by se prostě osobně jen zúčastnit, „být při tom“, a ne jenom vhodit lístek do „bedničky“, kterou 

jim někdo přinese domů. To vše by se vyřešilo obnovením voleb v kulturním domě.  

Na začátku roku 2018 budou volby prezidentské (možná dvě kola), na podzim 2018 volby 

komunální...                            J. Dostál

  
Myslíme si, že by to vůbec nebylo od věci. Nejen, že by prostor nebyl tak stísněný a 

nemuseli bychom se tlačit na chodbě, ale bylo by i lepší parkování …  píší A . a  J. Kováříkovi. 
  
Jak řeší „hlídání“ volebních místností v sousedním Benešově n. Pl. 

V Benešově nad Ploučnicí se bude volit na třech místech. Okrskové volební komise 
budou v Klubu seniorů, v obřadní síni Městského úřadu a na koupališti. Zabezpečení daných 
místností bylo zatím prováděno pouhým uzamčením všech přístupů a zapečetěním jak 
volební urny, tak všech přístupových cest. Dosud tyto místnosti neměly celodenní fyzické 
hlídání. Zapečetění prováděli vždy předseda Okrskové volební komise a zapisovatelka za 
přítomnosti celé volební komise, stejně tak odpečetění. Vždy to bylo bez problémů. Osobně 
jsem jednou také byl předsedou okrskové volební komise. 

Nyní můj osobní názor: Co se týká invalidních a starších občanů, plně chápu, že část 
jich se chce zúčastnit voleb přímo v dané volební místnosti a proto by volba volebního místa 
měla takovým přáním vycházet vstříc. Návštěva voličů doma by se dle mého měla omezit 
pouze na ty, kteří o to sami požádají, nebo tuto nabídku předem přijmou. Pouze návštěva ve 
zdravotnických zařízení by měla být automatická.      O. Dračka 



Volby  v minulosti v naší obci  
 

Po slavnostním otevření kulturního 
domu (před 41 lety, v roce 1976) se zde 
několikrát také konaly volby. V příjemném 
prostředí, se snadným bezbariérovým 
přístupem, s dostatkem volného prostoru.  

Při prvních volbách v roce 1976 byl 
sál kulturního domu  slavnostně vyzdoben, 
což si všichni přítomní pochvalovali. Podívat 
se přišli téměř všichni dospělí občané z obce.  

Na snímku vlevo dole je současný 
vzhled sálu kulturního domu, kde byly 
instalovány nové závěsy. Je využíván a 
prezentován především jako herna stolního 
tenisu. Na www.facebook.com/ 
kronikamalavelen se dočteme, že „herna 
v kulturáku je v novém“. 

V obecní kronice z roku  1976 najdeme mimo jiné také tento 
záznam: 
 „Před 14. hodinou se shromáždil velký počet  voličů před 
kulturním domem.  Občané ze závodů, kteří měli odpolední směnu, i ti, 
co jsou již na zasloužilém odpočinku, chtěli co nejdříve splnit svou 
občanskou povinnost. Na každém příchozím bylo vidět příjemné 
překvapení, neboť takto slavnostně připravený sál viděli poprvé.  

Dojemné bylo, když občanku Marii Markovou (z Jedlky č. 15, kde 
po roce 1945 bývalo řeznictví), téměř osmdesátiletou, přivezl syn 
Břetislav na jejím vozíčku, bez něhož nebyla schopna ani pohybu po 
bytě. Odmítla přenosnou urnu do bytu a sama se chtěla zúčastnit tohoto 
slavnostního aktu v novém kulturním domě. Po odvolení musel s ní syn 
ještě chvíli postát u vchodu do sálu, aby se do sytosti mohla vynadívat...“ 

Sál kulturního domu se během uplynulých 40 let změnil na 
pouhou tělocvičnu. Židle a stoly, 
včetně stolů na tenis, jsou při 

příležitostných akcích narovnány ke stěně naproti 
dveřím, kde na čelní stěně visí obrazy M. Fojty, na 
zadní stěně jsou žebřiny. Naši občané, mladší jak 50 
let, si už nepamatují, jak kulturní dům v jeho začátcích 
vypadal.    

Před 35 lety se o vzhled a úklid sálu kulturního 
domu starala Osvětová beseda. Její členové měli 
zájem, aby zde bylo čisto a také, aby sál odpovídal 
svému názvu. Aby každý návštěvník poznal, že se 
jedná o kulturní dům.    

Na snímku z roku 1982 jsou členové Osvětové 
besedy při mytí oken. 

 
  Vaše názory nejen na volby, ale i jakékoliv další příspěvky ze života v naší obci, 
pochvalu i kritiku,  rádi zveřejníme. 

 
K 1. listopadu 2017 připravujeme další anketu. Otázky můžete také sami 

navrhnout. 
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