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Volby - 17. a 18.10. 2008 
Volební výsledky do krajských zastupitelstev: 

Celkově v kraji – 55 zastupitelů, z toho jednotlivé strany mají: V naší obci hlasovalo pro: 

ČSSD         22 zastupitelů     ČSSD  40 hlasů 
ODS              13 zastupitelů     ODS  40 hlasů 
KSČ              12 zastupitelů     KSČ  17 hlasů 
Severočeši.cz               8 zastupitelů     Severočeši.cz 14 hlasů 
 

1. kolo voleb do senátu: 
Celkově v kraji       V naší obci 
Sykáček Jaroslav,ČSSD  24,72 % hlasů   Raška Vladislav  52 hlasů 
Raška Vladislav, ODS  22,06 % hlasů   Sykáček Jaroslav  41 hlas 
 

2. kolo senátních voleb 24. a 25. 10. 2008 

Vítězem 2. kola voleb do senátu v okrese Děčín se stal : 

Sykáček Jaroslav, ČSSD     v obci: Vl. Raška, ODS - 61  hlas  /  J. Sykáček, ČSSD - 38  hlasů     

 

Ze zasedání zastupitelstva 
      Na posledním zasedání obecního zastupitelstva 

jsme slyšeli mimo jiné, že. . . 
- lesy ČR uvažují o regulaci potoka v Malé Veleni  
před domem č. 71 , 
- přestupky řešené v Benešově n.Pl. jsou             
zpoplatněny částkou 700 Kč, 
- hospodaření obce za červen bylo bez závad, 
- za vytěžení dřeva z  lesů zaplatil úřad  36 tis Kč, 
- fasáda v Jedlce 46 (obecní úřad a MŠ)  byla asi za 
240 tis Kč, 
- oprava cesty v Malé Veleni stála  přes 130 tis Kč, 
v Soutěskách  téměř 55 tis Kč, 
- je rozpracován  Územní plán obce, 
- v bývalé škole se dvě bytové jednotky budovat 
nebudou, 
- děti ničí autobusové zastávky, 

- firma Weiss žádá o pronájem části pozemku u 
lomu. Zastupitelstvo navrhuje raději prodej. 
-  občanské sdružení Ploučnice žádá o účast ve 
správním řízení při ochraně přírody, 
- probíhá elektrifikace železniční trati a ruší se 
hradlo Dolina, 
- cyklostezka zůstává, některé úseky by se mohly 
opravit, 
- bude se zřizovat metropolitní síť měst a obcí – 
hradí magistrát města Děčína. Spojení mezi obcemi 
i školami bude zdarma.( telefonem, internetem). 
- čistírny odpadních vod ( ČOV ) – nic se neděje, 
stále platí nabídka k prodeji. Bylo podáno 
hromadné trestní oznámení na původního 
zřizovatele ČOV. 
- školka má nové stoly a  židle za 30 tis Kč.



Pamětní deska 
Na domě v Jedlce č. 38 , který postavil před válkou regionální historik a řídící učitel 

Emil Neder, odhalilo naše sdružení pamětní desku. Přítomen byl mimo jiné i ing. Vladislav 
Raška, primátor Děčína. Přítomní měli možnost shlédnout výstavku  fotografií v kulturním 
domě. 
 
Opravy v obci 

Jistě mnozí z vás chodí na hřbitov a víte, že pilíř u hlavních vrat je již mnoho let nakloněný, 
vedle je polorozpadlá zeď. Kulturně – historické sdružení zajistilo rozebrání pilíře i přilehlého zdiva, 
nechalo vykopat základy, znovu postavit pilíř ve stejné sestavě. Kameny byly očíslovány a položeny 
zpět na své místo.  
 Děkujeme tímto Střední škole v Děčíně – Křešicích, která zajistila zedníky a stavební dozor. 
Obecnímu úřadu, jmenovitě starostovi obce za zajištění písku, za zapůjčení multikáry na dovoz písku, 
kamene a za odvoz  odpadu. Firmě Weiss - kamenolom Soutěsky, za kámen na stavbu obvodové zdi. 
 

         

FOTO a VIDEOSTUDIO Z. a R. Kakarovi 
                    NABÍZÍ 
     Od  počátku listopadu  2008  
               
    FOTOGRAFOVÁNÍ   na doklady 
 
       Tzv.  Průkazkové  fotografie 
 
- profesionální portrétní fotografie ve Vaší obci 
- fotografování dle Vašich časových možností ( po domluvě ) 
- základní cena 4 ks průkazkových fotografií  60, - Kč 
 
 

 
 Fotografování probíhá v Jedlce čp. 2  po osobní či telefonické domluvě. 
Možno rovněž využít elektronické pošty na níže uvedené e-mailové adrese. Rádi  

Vás u nás přivítáme. 

 
Tel.kontakt  412 586 273 , mobil 777 826 829 , 777 826 839 
e-mail : kakarovi@volny.cz 

 
 

Foto : archiv 

Obecní úřad nechal opravit pomník obětem 1. a 2. světové války.  

Na fotografii pomník před dokončením. 

Blahopřání 
V říjnu oslavovali svá životní výročí:              V listopadu oslaví svá životní výročí : 

Kocián Jiří, Růžičková Věra,         Horníčková Vlasta, Martincová Danuše 
Snajderová Květa a Zápotocký František            a Maříková Olga 
 

Sport  
Hokejisté HC Malá Veleň si zatím vedou ve své soutěži velice dobře. I přes jednu 

porážku s rezervou České Lípy si díky skóre drží první příčku. Českolipský 

regionální přebor se letos hraje tříkolově a vrcholí zkráceným PLAY-OFF. Informace 

o tom, kdy hrají naši hokejisté mistrovské utkání, jsou vyvěšeny u obecního úřadu, 

nebo u Madony. 

Odehraná utkání HC Malá Veleň : Biolit Děčín 19:6, Provodín 10:2, HC Česká Lípa "B" 

5:7, Reál Česká Lípa 14:5, Stružnice 10:1. 

                                              

1. HC Malá Veleň             8 bodů  5. Real Č. Lípa  4 body 

2. HC Česká Lípa "B"         8 bodů  6. Provodín   4 body 

3. VS Stráž p.R.             8 bodů  7. Stružnice  0 bodů 

4. Crystalex                 6 bodů  8. Biolit Děčín  0 bodů 

 
Hledáme sponzory na opravu kostela a na činnost Kulturně – historického sdružení. 
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