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Je únor 

Letos jsme zažili opravdu pěkně mrazivou zimu. I když začátkem února mrazy trochu polevily, objevily se 
v polovině měsíce znovu i se sněžením. Těšíme se na jaro. Dny se už začínají prodlužovat, sníh snad brzy zmizí a 
my začneme objevovat místa, která budeme muset po zimě uklidit, aby se nám v obci líbilo. Zveřejňujeme dopis a 
text petice pana Jiřího  Švandy, které  byly předány na obecní úřad: 

 
Vážení zastupitelé, bydlím v obci již více jak čtrnáct let, přesto znám jen velmi málo spoluobčanů jménem a 

i přesto jsem jich několik zkusil oslovit s předloženou peticí. Tuto petici jsem sepsal na základě vlastních dojmů a 
někteří sousedé ji ještě doplnili. Z oslovených občanů ji jen tři odmítli podepsat a to buď ze strachu nebo ze 
špatného svědomí? Potěšil mne zájem většiny oslovených občanů, kteří nejen že petici podepsali, ale rádi si o 
obsahu i podiskutovali. Tímto způsobem se přišlo na další neřešené problémy o kterých já nic nevím. 

Také jsem se dozvěděl, že původní „ psí vyhláška“ není platná, a tak není nic jednoduššího, než vydat 
vyhlášku novou. 

Problém regulace potoka je sice věcí správce, ale obec by měla dbát na to, aby v případě požáru bylo kde 
načerpat vodu. To znamená vyčlenit na vhodném místě břehu potoka stání pro hasičské auto s možností čerpat 
vodu. Takové místo se nabízí pod každým splavem, kde je vana ( v současné době plná usazenin ). 

 Dne 2. 2. 2009 předávám podepsanou petici se 48 podpisy.       Jiří Švanda 
 

Petice za obec čistější a upravenější 
My, níže podepsaní občané Malé Veleně, si myslíme, že je nejvýše nutné se zasadit o to, aby se 

naše obec stala čistější a upravenější. Vadí nám to, že obecní zastupitelstvo nečiní viditelné kroky, aby 
byly napraveny následující body: 
 1. Střed obce dlouhodobě hyzdí odstavená nepojízdná auta a obytné přívěsy. Veřejná 
prostranství jsou využívána k odstavování nepojízdných aut a dalšího materiálu. Nejen, že je tímto 
způsobem bráněno legálnímu parkování občanů, ale i úklidu sněhu a zhoršuje se bezpečnost provozu 
na veřejných komunikacích sníženou průjezdností. 
 2. Pokud některý občan potřebuje z nějakého důvodu používat  veřejné prostranství, tak by 
o to měl požádat obecní úřad  a dohodnout podmínky. Je třeba si uvědomit, že veřejným prostranstvím 
jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví prostoru ( § 34 zákona o obcích ). 
 3. Není řešen ani nepořádek, který panuje okolo některých domů v obci. Na jedné straně 
máme v obci domy, o které jejich majitelé pečují a udržují pořádek, na druhé je v obci několik skládek 
neupotřebitelných věcí a materiálu, kde se množí potkani, kteří obtěžují všechny. Obecní zastupitelstvo 
musí tyto občany vést k tomu, aby svým konáním neomezovali své okolí a důsledně uplatňovat §58 
odst. 2 zákona o obcích, který hovoří o tom, že obec může uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč osobě, 
která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled obce. 
 4. Dále žádáme obec, aby zajistila vyčištění koryta Veleňského potoka, které by mohlo 
značnou měrou přispět i ke zkrášlení obce a hlavně by plnilo svou ekologickou funkci. A apelovat na 
občany, kteří vlastní nebo využívají pozemky v těsné blízkosti koryta, aby toto nepoužívali k odkládání 
čehokoliv. Voda je jednou z podmínek života a tak bychom se k ní měli chovat!  
 5 Také je potřeba dohlédnout na neoprávněnou těžbu dřeva na obecních pozemcích, popř. 
zveřejňovat kdo a kde má od obce dovoleno těžit. Zpřístupnit zapomenuté a v současné době 
nepoužívané veřejné cesty a cestičky tak, aby je občané mohli používat a nebránily by jim v tom 
překážky jako např. odstavené auto a nebo ohradník z ostnatého drátu, bez možnosti ho pro potřebu 
průchodu přechodně přerušit. 
 6. Volné pobíhání psů je další neřešený problém, přestože existuje obecní vyhláška, která 
tento nešvar řeší. Žádáme důsledné vymáhání účinnosti této vyhlášky, 
                     Jiří Švanda + 48 podpisů 
 

Pokud máte zájem, můžete se k uvedeným i k jiným problémům vyjádřit, souhlasně nebo 
nesouhlasně – vždy váš názor otiskneme .       



Jistě i řada z Vás, občanů, má podobné postřehy i v dalších částech obce. Pro řešení nedostatků v obci 
máme zvolené zastupitelstvo a jeho veřejná zasedání. Je potřeba se těchto zasedání zúčastňovat a odstranění 
nedostatků od svých zastupitelů požadovat. Sledujte, prosím, vývěsky v obcích, kde bude oznámen termín 
zasedání, a přijďte.                   Zasedání jsou vždy veřejná. 

 

                            
Bývalé hradlo Dolina s návěstidlem    Kulturně – historické sdružení vydalo pohlednici části Malé Veleně 

         Foto z roku 1965 .             u Benešova n.Pl. Komín u továrny je také minulostí. 
  
 Hledáme  . . . Jelikož obecní zastupitelstvo odmítlo poskytnout finanční příspěvek na činnost našeho Kulturně – 
historického sdružení na rok 2009, hledáme i touto cestou sponzory ( podnikatele, občany ), kteří by nám finančně 
nebo materiálně pomohli uskutečnit naše záměry pro letošní rok.  
 Máme zajištěno zdarma restaurování nástropních maleb v kostele, potřebujeme provozně akci zabezpečit. 
 V červenci chceme pořádat  koncert spojený s Annenskou poutí, kde by měly být stánky, atrakce pro děti, 
občerstvení  a podobně. 

Máme zajištěny zdarma pracovníky na opravu druhého pilíře hlavního vchodu a přilehlé zdi u kostela. 
Současně s tím i opravu kovových vstupních vrat.  Opět potřebujeme provozní zabezpečení , uhradit některé 
výdaje s tím spojené.                       Kontakt v tiráži 
  

Vzorná reprezentace. 
V sobotu 21.2.2009 proběhl v Ústí n.L. pod záštitou poslance Josefa 

Šenfelda již VII.stolně pinčesový turnaj mládeže a dospělých, kterého se 
kromě čtyř reprezentantů Malé Veleně zúčastnilo necelých padesát závodníků z 
Ústí n.L.,Prahy a Teplic. V dopolední soutěži tří desítek chlapců a děvčat 
převzali po urputném boji ocenění za první tři místa naši v pořadí Lukáš 
Blažek, Jan Halgaš a Pavel Gebhardt.     

Po obědě se rozehrál turnaj mužů a žen kde nastoupili i všichni naši 
zástupci  a obsadili: Vašek Hurt první místo, Lukáš Blažek druhé místo, Jan 
Halgaš páté místo a Pavel Gebhardt sedmé místo. Navečer při občerstvení byly 
předány diplomy a hodnotné ceny, kde Václav Hurt byl vyhlášen absolutním 
vítězem celého turnaje. Následovala beseda s krajskými politiky. 

Za vzornou reprezentaci naší obce patří poděkování všem zúčastněným  
sportovcům.                František Stibor 
   

Blíží se březen, konec období, kdy je možné kácet dřeviny. Pokud potřebujete nějaké 
větší dřeviny pokácet, nezapomeňte, že je třeba povolení, které získáte na obecním úřadu. 
 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi obce Malá Veleň za to, že se mimo jiné stará 
v rámci možností také o průchodnost cesty a pěšiny z Veleně přes Eliščino údolí do Benešova n. Pl. 
Tuto cestu využívá v každém ročním období spousta chodců, pejskařů i maminek s kočárky. Je velice 
příjemné, když je sníh v zimě na této cestě odhrnutý, v létě posekaná tráva a když je třeba, zasypané 
díry v cestě nebo ořezané větve a keře kolem cesty.                    Zita Kakarová 

 

 Děkuji touto cestou všem občanům, kteří poskytli historické fotografie 
nebo dokumenty pro zkopírování do obecní kroniky.          Jaroslav Dostál 
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