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

 

Podzimní anketa  
Opět máte možnost se vyjádřit k některým otázkám, které se týkají života v naší obci. Tato 

anketa bude trvat 10 dní, ukončena bude 10. listopadu 2017. Její  výsledky zveřejníme v dalším 
pravidelném vydání  Veleňáčku, který vychází 15. listopadu 2017.  

 

1 - Byli jste spokojeni s místem, kde se konaly letos podzimní volby? 
(1. poschodí Obecního úřadu, kde není bezbariérový přístup.) 

a/ ano  b/ málo   c/ ne   d/ nezajímám se 
2 - Jste spokojeni s tím, jak se vedení obce  zajímá o okrajové části obce (NIKOH, 
Soutěsky…), jak řeší jejich připomínky? 

a/ ano  b/ málo   c/ ne  d/ nezajímám se 
3 - Bylo by vhodné v obci postavit další informační tabule, kde by občané byli 
informováni o práci Obecního úřadu a dozvídali se aktuální informace? 

(u kulturního domu, nad továrnou u autobusové zastávky, jinde …)? 
a/ ano  b/ asi ano   c/ ne  d/ nezajímám se 

4 - Měly by se kopie aktuálních dokumentů a informací vyvěšovat nejen u 
Obecního úřadu, ale na všechny plochy v obci? (Obec má  kopírky, tiskárny na jejich 

 rozmnožení, auto na rozvoz materiálu po obcích.) 
a/ ano  b/ částečně   c/ ne  d/ nezajímám se 

5 - Měli by zastupitelé (starosta obce) zveřejnit přehled, který by informoval 
občany, kdy se budou konat  během roku veřejná zasedání? 

a/ ano  b/ alespoň na půl roku c/ ne  d/ nezajímám se 
6 - Měl by se zveřejnit celý zápis ze zasedání (tedy vše, o čem se jednalo, včetně 
diskuze) a ne jen závěrečné usnesení? 

a- ano  b/ alespoň důležité body c/ ne  d/ nezajímám se 
7 - Myslíte si, že by se mělo obnovit vítání občánků v obci se zápisem do pamětní 
knihy a s malou upomínkou na tento obřad? 

a/ ano  b/ asi ano   c/ ne  d/ nezajímám se 
8 - Měl by se vybudovat za bývalou školou sportovní areál, nebo alespoň místo, 
které by bylo možné v létě využívat nejen pro sport, ale i pro kulturní akce, 
v zimě jako svah na sáňkování i pro děti z MŠ? (A samozřejmě přechod na silnici.) 
 a/ ano  b/ asi ano   c/ ne  d/ nezajímám se 

Odpovídat můžete na přiloženém anketním lístku i na volném listu papíru ve formátu např.: 
1a, 2b, 3c, 4d …. (nemusíte podepisovat) a vhodit do schránky v Malé Veleni č. 29 (J. Dostál). Je možné 
také na tel.: 607 583 271 sdělit výsledky ústně nebo sms, nebo odeslat e-mailem na:  

mala-velen@seznam.cz.  
Anketu najdete i na www.mala-velen.estranky.cz, kde můžete také hlasovat.  

 
Oprava železniční zastávky 
 

   
 Koncem měsíce října byla dokončena oprava železničního mostu přes potok (snímek 
vlevo) a byly položeny koleje. Následovala oprava nástupiště. Betonové panely byly vyjmuty a 
zpětně posazeny na upravenou plochu tak, aby byly v rovině s nástupní plošinou vagónů. 
Odstranila se tak nebezpečná mezera při vystupování mezi vlakem a nástupištěm. 
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Pozemek nad železniční zastávkou – bývalý areál 
chovatelů, mnohem dříve zahradní restaurace. 
  Pozemek bývalých chovatelů, k. č. 47/1 (1590 m2) , byl 
15.6. 2017 rozdělen na dvě části (47/1 a 47/10). 

Část pozemku o rozloze 143 m2 (k. č. 47/10) získala 
bezúplatným převodem obec Malá Veleň. Na druhou část 
pozemku  o rozloze 1447 m2 (k. č. 47/1) je vyhlášeno výběrové 

řízení s aukcí na prodej za 101.000,- Kč. Neotevřené obálky s finanční nabídkou musí zájemci 
doručit do 8. listopadu 2017. 
          Podrobnější informace na internetových stránkách Obecního úřadu www.mala-velen.cz.  
 

Autobusová zastávka v Soutěskách 

 
 Ve směru na Benešov n. Pl. je již dlouho postavená zastávka s lavičkou. Ve směru na 
Děčín však čekají cestující i v nepřízni počasí bez možnosti se schovat. Musí přecházet silnici, 
kde není přechod pro chodce. Proč ale na stejné silnici může být přechod v Děčíně u 
Libverdy, v Březinách, nebo v Benešově n. Pl. Jezdí zde stejné množství aut se stejnou 
rychlostí. Zřejmě si vedení sousedních měst dokázalo prosadit, aby přechody zde byly 
vybudované. Nebo je to tím, že jsme pouze obyčejná vesnice a jmenované přechody jsou 
umisťovány pouze ve městech? Libverda a Březiny patří pod město Děčín. 

Úsek silnice na snímku slouží v Soutěskách v obou směrech také jako cyklostezka. Pro 
cyklisty určitě není nic příjemného jezdit po hlavní silnici mezi auty. 

 

     
 Nejen motoristy přijíždějící po hlavní silnici od Děčína, ale i cyklisty uvítá autobusová 
zastávka, která je v dost nelichotivém stavu. Kdo je za to zodpovědný? Samozřejmě ten, kdo 
svými „malířskými“ výtvory prostor čekárny upravil – a kdo ještě? Posuďte sami. Opět by 
stačilo tak málo -  trochu malty, barvy a šikovný človíček. 
 Na čelní stěně zastávky (také značně oprýskané) uvidí každý přijíždějící řidič 
upoutávku na restauraci „U Madony“. Pokud projíždí v době oběda, nebo o něco později a má 
chuť na dobré jídlo, jeho srdce zaplesá. Po 1,5 km prý bude restaurace, která nabízí naprosto 
vše a je otevřená (jak je uvedeno na upoutávce) od 11 hodin. Zaparkuje proto v Jedlce před 
hospůdkou, vystoupí a dojde ke vchodu restaurace. Jaké je však jeho zklamání, když zjistí, že 
je otevřeno až od 17 hodin a v pondělí je zcela zavřeno…. 
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Zde odstřihněte. →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 

Odpovědní lístek: Vhodnou odpověď zakroužkujte, zaškrtněte…  
1     a    b   c    d     2     a    b    c    d     3     a    b    c    d           4     a    b    c    d  
 
5     a    b   c    d     6     a    b    c    d     7     a    b    c    d                    8     a    b    c    d 
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