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Zpravodaj Kulturně – historického spolku  Malá Veleň * Ročník XVII. ( XI. KHS )  * 15. září 2018 

 
Pomníky obětem 1. světové války v Benešově n. Pl. a na Ovesné - pozvánka 

V sobotu  22. září 2018 proběhne slavnostní odhalení pomníků obětem 1. světové 
války ve Válečné kapli  u kostela v Benešově n. Pl. a u pomníku obětem  na Ovesné.   

Biskup Mons. Jan Baxant všem památkám požehná, znovu vysvětí válečnou kapli, kapli sv. 
Petra a Pavla na Ovesné, pomník obětem 1. světové války a Praustchův kříž. Jestli zdravotní stav pana 
biskupa a počasí dovolí, měl by průvod dojít až k Borovicovému kříži nad Jedlkou.  

 

Komunální volby - 5. a 6. října 2018: koho budeme volit 

1 - Komunistická strana Čech a Moravy       2 - SNK Evropští demokraté 

Jméno kandidáta  věk bydliště          Jméno kandidáta  věk bydliště 

Stibor František  76 Malá Veleň         Kubík Miroslav Ing.  57 Malá Veleň 
Mihalíková Květoslava 53 Soutěsky         Růžička Karel Bc  33 Malá Veleň 
Hurt Milan  54 Malá Veleň         Votápek Jaroslav  48 Jedlka 
Hodboď Jiří  54 Malá Veleň         Bičánková Hana  58 Malá Veleň 
Šerhant Ladislav  64 Jedlka          Rolenc Miloslav  69 Jedlka 
Mihalík Štefan  43 Jedlka           Kolářová Jana  62 Jedlka 
Hodboďová Ĺudmila Mgr. 54 Malá Veleň         Krédl Václav   61 Malá Veleň 
Vodrážková Anna  64 Jedlka          Werner Aleš   42 Malá Veleň 
Stiborová Božena  78 Jedlka           Votápek Pavel  73 Malá Veleň 
 

3 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ        4 - Kulturně-historický spolek Malá Veleň 
 
Jméno kandidáta  věk bydliště           Jméno kandidáta  věk bydliště 

Růžička Václav  53 Jedlka          Stínil Luděk   42 Jedlka 
Růžičková Bohumila 52 Malá Veleň         Kovářík Jakub  38 Malá Veleň 
Rulf Zdeněk  60 Jedlka          Dostál Milan   46 Malá Veleň 
Bajaková Věra  50 Malá Veleň         Šturmová Jitka  54 Soutěsky 
Frühauf Petr  52 Jedlka           Vodrážka Michal  31 Malá Veleň 
Horníčková Lenka 45 Malá Veleň         Kadlecová Františka  64 Malá Veleň 
Frolda Lukáš  45 Jedlka           Kakara Rostislav  53 Jedlka  
Havránek Tomáš  41 Malá Veleň         Strigáčová Dostálová Michala    28 Malá Veleň 
Kotlár Dezider  70 Soutěsky         Stínilová Dana  67 Jedlka 
 

5 – PATRIOTI 
 
Jméno kandidáta   věk bydliště    

Pavlis Vlastimil   42 Malá Veleň 
Keleši Monika   40 Jedlka 
Kučera Jarmil   36 Malá Veleň 
Chvapil Jaroslav   38 Malá Veleň 
Srbová Radka   39 Soutěsky 
Spilka Václav   46 Soutěsky 
Pavlisová Cibulková Ivana Mgr  38 Malá Veleň               převzato z www.volby.cz 

   
Jak volit? 
 Máte několik možností. Záleží na vás, který způsob si vyberete.  

1/ Zakřížkujete zvolenou stranu (velký křížek): to znamená, že dáte hlas prvním 7 
kandidátům ze zvolené strany. 

2/ Zakřížkujete 7 kandidátů z různých stran (malé křížky), nebudete křížkovat 
žádnou stranu: vaše hlasy dostane těchto 7 zakřížkovaných kandidátů. 

3/ Zakřížkujete jednu stranu a také několik kandidátů z jiných stran: váš hlas 
dostanou zakřížkovaní kandidáti (malé křížky), kteří budou doplněni kandidáty ze zakřížkované strany 
do celkového počtu 7. 

Pokud byste zakřížkovali méně kandidátů než 7, např. jen 4, zbývající 3 hlasy propadnou, ale 
hlasovací lístek je platný. 

Váš hlasovací lístek by byl neplatný, pokud byste strany a kandidáty označili kroužkem 
(zakroužkovali), nebo kdybyste označili víc než 7 kandidátů, nebo byste označili víc jak jednu stranu. 
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Volební program Kulturně – historického spolku Malá Veleň 
Jsme nepolitická strana a v dalším čtyřletém volebním období chceme: 
  
Jsme nepolitická strana a v dalším čtyřletém volebním období chceme: 
  * vybudovat multifunkční zónu u kulturního domu. Odkoupit dům č. 4, provést 
jeho demolici, na pozemku za ním zřídit hřiště pro kulturní a sportovní akce. Před 
kulturním domem udělat parkoviště a celou zónu oddělit od silnice bezpečnostními prvky. 
  * vybudovat malé dětské hřiště (několik herních prvků) v Soutěskách. 
  * realizovat přechod na hlavní silnici v Jedlce u autobusových zastávek. 
  * na autobusových zastávkách lavičky a přístřešky proti dešti. 
  * na cyklostezce umístit lavičky a odpadové koše. 
  * pracovat na dobrém vzhledu obce, starat se o chodníky, zábradlí, zastávky, 
likvidovat křoviny a nálety. 
  * zlepšit vzhled a využití kulturního domu, zajistit lepší akustiku velkého sálu. 
Pořádat zde besedy, koncerty, Den matek, Den dětí, Den úcty ke stáří, Mikulášskou nadílku.    
  * obnovit vítání občánků, našim novým občánkům přispět do života finanční 
částkou.  

* k významným jubileím, výročím a událostem zajistit důstojné blahopřání. 
  * na budovu Obecního úřadu umístit schránku na dotazy, připomínky a návrhy, 
na které bude starosta obce nebo pověřený zastupitel v zákonné lhůtě odpovídat. Starosta 
(nebo místostarosta) bude v úředních hodinách vždy na Obecním úřadu. Umístit veřejné 
vývěsky na frekventovaná místa (v Jedlce) a na všechny umístit aktuální informace. 
  * aktualizovat a pravidelně doplňovat webové stránky obce. 
  * udělat z Veleňáčka oficiální informační zpravodaj Obecního úřadu. 
  * organizovat autobusové zájezdy na kulturní akce. 
  * hlídat vypsané dotace např. na opravy silnic, vybudování hřiště apod. 
  * úzce spolupracovat se starosty okolních obcí 
  * obnovit činnosti komisí: sportovní a kulturní 
  * přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku 

  
Cíle a záměry bývalého obnoveného MNV v roce 1990 

Uplynulo víc jak čtvrt století od doby, kdy skončilo desetileté období, ve kterém jsme 
byli součástí střediskové obce Benešov n. Pl. Tehdy, v roce 1990, byl ustanoven nový MNV 
(Místní národní výbor) a následující komise: správní, veřejného pořádku, obchodu a služeb, 
finanční, výstavby a zemědělství, kulturní a školská, i komise sportovní. 
 Cílem a záměrem tehdejšího MNV bylo vytvořit v naší obci nové vynikající podmínky 
v oblasti služeb. Pokud občan bude nějakou službu potřebovat (např.: fekální vůz, dovoz 
písku, opravu domu, střechy, elektrospotřebiče apod.), jednoduše zajde na MNV se svým 
přáním a  zde mu požadovanou službu (řemeslníka, odvoz a podobně) zajistí.   
                  (Převzato z článku v Jiskře ze dne 16. srpna 1990). 
 

  MNV se později přejmenoval na Obecní úřad a komise byly postupně zrušeny – zůstal 
pouze ze zákona povinný finanční výbor a také kontrolní a revizní výbor.  

V oblasti služeb zůstalo pouze u slibů. 
 

SK Malá Veleň 1947 – víc jak 70 let uplynulo od doby, kdy příznivci 
sportovního klubu Malá veleň nosili tento odznáček. Nikde v kronikách o 
tomto sportovním klubu není zmínka. Mohl by poskytnout někdo ze 
starších obyvatel nějakou informaci?  
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