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        Mimořádné vydání k volbám do obecního zastupitelstva v Malé Veleni 
Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s *  Ročník X III. ( VII. KHS ) *  1 . říjen  2014 

 

Volby do obecního zastupitelstva a senátu ČR se konají 10. a 11. října 2014. 

Do komunálních voleb jsou v Malé veleni registrovány následující politické strany a sdružení: 
Komunistická strana Čech a Moravy  *  Česká strana sociálně demokratická   

Kulturně-historické sdružení – sdružení nezávislých kandidátů  
SNK Evropští demokraté  *  STAROSTOVÉ  A  NEZÁVISLÍ  

 

Jak  volit  ? 
 Komunální volby do zastupitelstva obce jsou lidem nejblíže, jelikož se jedná o volby, 
které určují chod obce a jednotlivé kandidáty voliči osobně znají. Jak tedy můžete volit? 

 Obec bude mít sedmičlenné zastupitelstvo, proto se volí 7 kandidátů. Zvolíte-li víc 

kandidátů, je váš hlas neplatný. Jak volit? 

 1/ Máte možnost zakřížkovat v záhlaví jednu volební stranu/sdružení. Prvních 7 

kandidátů automaticky dostává váš hlas. 
 2/ Můžete zakřížkovat 7 kandidátů z různých stran/sdružení, v tom případě 

nekřížkujete žádnou stranu. 

 3/ Můžete kombinovat obě možnosti. Zakřížkovat stranu/sdružení a kromě toho i 

jednotlivé kandidáty z jiných stran/sdružení. V tomto případě se sečtou hlasy pro jednotlivé 

kandidáty a zbývající počet hlasů získává zaškrtnutá strana. 

 
KSČM 

 Komunistická strana Čech a Moravy v obci Malá Veleň nabízí povolební spolupráci 

všem politickým stranám a hnutím,které mají zájem na spolupráci směřující ke zvelebení 

obce, výstavbu kanalizace, nezatěžování občanů zvyšováním poplatků. Naši činnost zaměří 

zvolení zastupitelé za KSČM na práci s mládeží, kulturu a sport, na podporou 
nezaměstnaných i sociálně slabších občanů. 

  Na kandidátce KSČM nabízíme zkušené pracovníky z veřejné správy, podnikatele, 

dělníky i sociální pracovnice, řidiče profesionály i řemeslníky. 

  Volte kandidáty KSČM , volíte lidi,kteří chtějí pro Vás pracovat.          Fr.Stibor 

 

Kulturně-historického sdružení – sdružení nezávislých kandidátů 
Jsme nepolitické sdružení, které chce především mít na zřeteli zájmy obyvatel naší obce. 

Proto chceme … 

 
 … průběžně sledovat možnosti a zajistit financování  
investičních akcí v obci z dotačních zdrojů jak národních, tak i evropských - např. protipovodňová 
opatření, kanalizace, opravy silnic, chodníků, hřiště, úprava zeleně, zázemí pro volnočasové aktivity 
apod. Chceme věnovat pozornost i okrajovým částem obce (Soutěsky, část u továrny NIKOH) a aktuálně 
řešit jejich připomínky a dotazy. 
 … nezvyšovat poplatky za odpad a za vodu, 
pokračovat ve třídění odpadu a opravit části vodovodního řádu, které jsou zastaralé a kde hrozí 
poruchy.  
 … zajistit odvoz velkoobjemového odpadu  
do sběrného dvora multikárou od obyvatel, kteří nemají možnost vlastního odvozu. Zajistit odvoz 
recyklovaného odpadu z míst, kam nezajíždí nákladní auto pro recyklovaný odpad. 
         … zlepšovat postupně vzhled obce,  

která je velmi zarostlá různou zelení a nálety. Prořezat keře kolem cest a chodníků, kolem potoka, 
v případě potřeby se domluvit na redukci náletových dřevin a zeleně s majiteli soukromých pozemků. 
Provést opravy chodníků a místních cest. Zajistit pro nezaměstnané víc možností uplatnit se při těchto 
úklidových pracích a opravách v obci. Zveřejnit možnost zapůjčení obecního technického zařízení 
občanům. 
 … zajistit vyčištění, prohloubení koryta řeky,  
kde by potom mohlo protékat víc vody a snížilo by se nebezpečí záplav. Zajistit vhodnou regulaci toku a 
ochránit tím při velké vodě domy u řeky v Soutěskách. Vyčistit koryto a okolí potoka v Malé Veleni u 
zastávky. 
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 … zajistit zhotovení informačních panelů  
v každé části obce, kde by byla pro návštěvníky vyznačena zajímavá místa. 
        … zlepšit komunikaci mezi zastupiteli a obyvateli obce  
po celé volební období. Pravidelně informovat občany o činnosti obecního úřadu, o práci zastupitelů, 
předsedů komisí, např. na internetových stránkách obecního úřadu (internetové stránky obce 
aktualizovat), na vývěsních plochách i ve Veleňáčku, který by měl být současně zpravodajem  obecního 
úřadu. 
 … zveřejnit seznam zastupitelů (předsedů komisí, či výborů)  
a konkrétní termíny, kdy je možné jednotlivé zastupitele zastihnout na obecním úřadu, nebo jejich 
telefonní kontakt pro dotazy a připomínky občanů. Zveřejnit výši platů a odměn zastupitelů. Občané 
budou moci sami posoudit, zda jejich odměna odpovídá odvedené práci.  
 … vzít na vědomí, že v naší obci žijí i lidé starší,  

důchodci nebo občané se zdravotními problémy a zajistit pro ně odpovídající služby - možnost nákupů, 
zajištění služeb podle jejich požadavků, v případě potřeby i jednorázově. 
 … k významným jubileím, výročím a událostem  
zajistit důstojné blahopřání (v místě bydliště, na obecním úřadu nebo i v kulturním domě).  
 Obnovit vítání občánků a našim novým občánkům přispět do života finanční částkou. 
 … zajistit lepší vzhled a využití kulturního domu.  
Opravit interiér i exteriér tak, aby slova „kulturní dům“ v jeho názvu  nebyla jen formalitou. Po výměně 
oken a zateplení  zajistit lepší akustiku velkého sálu, vrátit do interiéru čtyři původní originální 
velkoplošné  obrazy a doplnit další obrazy nebo fotografie. Chceme, aby tento dům byl objektem, který 
by důstojným způsobem reprezentoval naši obec, aby zde bylo možné pořádat setkání, besedy, 
koncerty, vystoupení skupin, Den matek, Den dětí, Mikulášskou atd. 
 … vybudovat multifunkční zázemí pro sportovní i kulturní činnost na louce za školou. 
Vyrovnat pozemek, na stráni vybudovat lavičky, zpevnit přístupovou cestu na plochu a instalovat 
elektrickou přípojku. Zlepšit kulturní i sportovní aktivity (například možnost dotovaných vstupenek na 
kulturní i sportovní programy, společné autobusové výlety za kulturou, za sportem atd).  
 … zajistit převod bývalého pozemku chovatelů u zastávky  
na obec, zlegalizovat chatu, která je tam postavená a nabídnout k pronájmu jako stálé nebo příležitostní 
místo s občerstvením. Prostor potom využívat pro různé společenské aktivity. Odstranit náletové křoviny 

u vstupu na pozemek. 
 … zajistit odpovídající dopravní značení  
na všech místních komunikacích. Vyřešit problém každodenního parkování na místních komunikacích. 
Zlepšit kulturu cestování - na autobusových zastávkách v obou směrech instalovat např. jednoduché 
lavičky, přístřešek, realizovat vybudování přechodu pro chodce v Jedlce na hlavní silnici v prostoru 
autobusové zastávky. 
 … cyklostezka v Soutěskách pod skalou - 
vyjednat s majitelem pozemku, kde měla původně cyklostezka procházet, podmínky pro její zprovoznění 
(pronájem, vykoupení pozemku). Její část pod skalou je pro cyklisty velmi nebezpečným úsekem. Připojit 
se k zákazu jízdy kamionů mezi Děčínem a Benešovem n. Pl. 
   

Ostatní strany/sdružení, které vstupují do voleb, neposkytly žádné informace k volbám  

ke zveřejnění ve Veleňáčku. 
 

Činnost obecního úřadu a zastupitelů za uplynulé volební období: 

Kromě zastupitele obce Fr. Stibora neposlal informaci o své činnosti za uplynulé čtyři roky žádný další zastupitel  

ani Obecní úřad. 

 

Ze Svatováclavských oslav v Jedlce 

 V sobotu 27. září 2014 dopoledne  se uskutečnila v našem kostele Svatováclavská slavnost, 

v jejíž první části proběhla oslavná bohoslužba spojená s požehnáním nově získaného obrazu sv. 

Barbory z bývalého odstřeleného kostela ve Valkeřicích (1975).  

  Hlavním celebrantem byl ThLic. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze.  

 Potom následoval koncert českolipského souboru Hvězda pod vedením Martiny Bogarové.  

 Pozváni byli  všichni, kdo se zasloužili o to, že se ztracený obraz objevil opět v plné kráse a 

zástupci litoměřické diecéze. 

 Po skončení koncertu bylo přichystané neformální posezení s generálním vikářem litoměřické 

diecéze v restauraci  v Jedlce.  
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