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Všem čtenářům přejeme příjemnou dovolenou a školákům bezstarostné prázdniny, 

sluníčko a dobrou pohodu. 

 
Volby  
   Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly volby do Poslanecké sněmovny. 
   V naší obci bylo zapsáno 317 voličů. K volbám přišlo 216  občanů ( 58,22  %). 
 

ČR  Kraj  Okres  Obce  Malá Vele ň 
  Ústecký D ěčín  Benešovska 

účast   62,60%    55,66%  55,90%  54,15%  58,22 % 
 
ČSSD   22,08% (1.) 24,93% (1.) 25,74% (1.) 27,01% (1.) 17,67% (2.) 
ODS   20,22% (2.) 17,38% (2.) 17,05% (2.) 13,75% (4.) 15,81% (3.-4.) 
TOP 09   16,70% (3.) 13,27% (4.) 13,66% (3.)   9,93% (5.) 15,81% (3.-4.) 
KSČM   11,27% (4.) 13,64% (3.) 12,32% (4.) 15,78% (2.) 13,48% (5.) 
Věci ve řejné  10,88% (5.) 11,64% (5.) 12,07% (5.) 14,85% (3.) 23,72% (1.) 

 
Volby do zastupitelstva obce  
  Prezident republiky stanovil termín voleb  do obecn ích zastupitelstev na 
15. a 16. října 2010. Volební kandidátky je nutné odevzdat nej později do 10. 
srpna. Podle rozhodnutí zastupitelstva naší obce ze  dne 16.6.2010  bude mít 
nové zastupitelstvo 7 členů. 
 
Pozvánka na 2. Anenskou pou ť 

Kulturně – historické sdružení, Obec Malá Veleň a Římskokatolická farnost 
Jedlka Vás zvou na 2. Anenskou pouť, která se koná v sobotu 24. července 2010 od 
10 hodin na komunikacích před kostelem, v kostele a na louce za bývalou školou. 
 Kromě prodejních stánků zde budou i stánky s občerstvením, nebude chybět  
vystoupení Řádu Černých rytířů ( od 13 hod. a od 15 hodin ). Od 13 hodin bude hrát  
country skupina Kliďánko. V 16 hodin se uskuteční v kostele 2. varhanní a pěvecký 
koncert. Na varhany zahraje šéfdirigent  a sbormistr Státní opery v Praze MgrA. Adolf 
Melichar a zpívat bude sólistka  Státní opery v Praze  Lada Hadačová.  
 

   
V prodeji bude také pamětní mince k 776 . 
výročí založení kostela v Jedlce ( 35,- Kč ).          Na snímku rytíři z loňského vystoupení. 
 
Beseda o historii - Obec Sout ěsky  
Lom  – po roce 1945 se jeho činnost rozvíjí.  Zbourána a zasypána byla budova pod 
  lomem. Kdysi hospoda, v roce 1945 sloužila jako centrum pro odsun Němců. 



Písek  pro místní potřeby se dobýval z jámy vedle lomu směrem k Děčínu . 
Budovy zbourané  -  pod lomem, hostinec U Nováků na křižovatce, naproti část 
   velkého stavení a další. 
Most  – původní dřevěný byl stržen při povodni. Vystavěn nový. 
Silnice D ěčín – Benešov  byla vybudována v roce  1843. V roce 1964 vzniká nová, 
   široká silnice. Stará komunikace zůstává pro příjezd k  domům. 
Smírčí kříž stával směrem na Březiny, v současnosti  je uložen v muzeu v Děčíně. 
Obchod -  sice malý, ale byl.  
Elektrárna   byla budovaná v letech 1918 –
1925, má krytý náhon. Původně byl 
dřevěný, po roce 1945 přestavěn na 
betonový a je zakrytý zeminou. Dnes má 
elektrárna moderní elektronické sledování 
jejího chodu. Stroje jsou  stále původní.  
Česlice  jsou rovněž plně automa tizované. 
Hradlo Sout ěsky   je v provozu od  vzniku   
železnice - 1869. 
 
Eliš čino údolí a  objekt u továrny NIKOH  
Po roce 1945  v údolí kolem Ploučnice byla jen louka. 
  Kolem roku 1975 zde vyrůstá prvních 13 chatiček. 
Objekt bývalého Benaru 05, dříve Optimit, byl založen v roce 1850. 
  Dnes továrny NIKOH a Orion. Kolem objektu je několik domů. 
Komín u továrny je zbouraný. V roce 2008 byly vybudovány  nové česlice. 
  V prostoru za továrnou je nádherná vila, zvaná  „zámeček“. 
 
Restaurace Kulturní d ům 
 Od června 2010 má restaurace v Kulturním domě v Jedlce otevírací dobu od 
11,30 hodin. Jejich kuchyně nabízí kuřecí  a vepřové minutky, bezmasá jídla, sýry, 
saláty, moučníky i poháry. Kromě toho zde prodávají i hotová jídla zaměřená na 
českou kuchyni včetně polévek. K dispozici jsou týdenní jídelní lístky.  

            Tel.: 776 689 949 p. Michal Čermák.          Srdečně zvou Míra a Jířa 
 
Řidiči nedbají výzev k výměně řidičského průkazu, zase chtějí stát na konci roku frontu 
 

  Řidičským průkazům, vydaným v 
letech 1994 – 2000, končí k 31. prosinci 
2010 platnost. Řidiči, kteří si průkaz v této 
lhůtě nevymění, se musí připravit na potíže 
při silničních kontrolách. Bloková pokuta 
je bude stát až 2000 Kč. 
 

  Pohlednice Jedlky  kolem roku 
1925, kde ještě není dnešní budova 
restaurace U Madony a již je zbourané 
dřevěné stavení, které zde dříve 
stávalo. 
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