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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s.   Ročník XIII. ( VII. KHS )  -   20. říjen  2014 

        

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Malé Veleni 
 Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Z celkového počtu 

370 zapsaných se zúčastnilo voleb 237 voličů. Volební účast v naší obci byla 64,05%. (v ČR: 44,46%, 

kraj Ústecký 38,97%, okres Děčín: 39,75%.) 
 

Zvolení zastupitelé (seřazeno podle abecedy). 

   Koláčková Petra  Kulturně - historické sdružení získala  58 hlasů 
   Kubík Miroslav  SNK Evropští demokraté  získal   69 hlasů 
   Růžička Václav  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ získal           117 hlasů 
   Růžičková Bohumila STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ získala  67 hlasů 
   Stibor František  KSČM     získal  60 hlasů 
   Stínil Luděk   Kulturně - historické sdružení získal  54 hlasy 
   Votápek Pavel  SNK Evropští demokraté  získal  73 hlasy 

Sedmičlenné zastupitelstvo si mezi sebou zvolí starostu a rozdělí si funkce 
v jednotlivých komisích/výborech na 1. veřejném zasedání. Termín bude oznámen. 

 

Kulturně – historické sdružení děkuje všem voličům, kteří naše kandidáty v komunálních 
volbách svým hlasem podpořili. 

 

ČSSD 

 Česká strana sociálně demokratická je zavedenou stranou s dobrým programem pro lidi a společnost. 

Děkuji za volební účast. Všem, kteří jste volili naši stranu chceme poděkovat a popřát příjemný život v naší obci. 

Nově zvolenému zastupitelstvu pak mnoho síly při plnění náročného programu pro obec, který prezentovali. 

Samozřejmě se budeme snažit být nápomocni v jakékoli činnosti nejen kulturně historickému sdružení, ale i při 

ostatní činnosti pro obec.                      Kober  Michal a OVV ČSSD Děčín. 
 

Volby do Senátu Parlamentu ČR, volební obvod 33 
 V naší obci ze 370 zapsaných odevzdalo hlas 175 voličů, t.j. 47,3%  
 V celém volebním obvodu – okres Děčín – byla volební účast 33,87 %. 
Nejvíce hlasů v naší obci získali: 
 Dvořáčková Marcela, Bc, ANO 2011, 52 hlasy a Linhart Zbyněk, Ing, STAN 30 hlasů. 
 Do druhého kola voleb, které se konají 17. a 18. října 2014, opět v budově obecního úřadu, postupují: 
 Linhart Zbyněk, Ing  STAN   získal celkem 11.353 hlasy 
 Sykáček Jaroslav  ČSSD   získal celkem   5.698 hlasů 

 

Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky 
ve spolupráci s Obcí Malá Veleň Vás zve 

na dušičkový koncert rodinného tria Waldaufových,  
který se uskuteční v sobotu 1. listopadu 2014 od 16 hodin v kostele v Jedlce. 

Na programy jsou skladby pro cembalo, zobcové flétny a soprán  

od G. F. Händela, J. D. Brauna, J. S. Bacha a dalších.  

 

Napsali nám: 

 S manželkou jsme měli to potěšení v sobotu 11.10.2014 v rámci návštěvy farníků z Prahy 

zúčastnit se mimořádné mše v kostele Sv. Anny v Jedlce u Děčína, prohlídky nádherného kostela a 

vyslechnout si Vaši velice zajímavou přednášku o historii nám doposud neznámého místa v severních 

Čechách. Všichni,  kdo jste přispěli k obnově kostela a staráte se kulturní život v obci, máte náš obdiv. 
          Manželé Ing. Miloš a Alena Raškovi, Praha 9, Hloubětín 

Obraz sv. Barbory 

 V sobotu 27. září 2014 požehnal generální vikář Biskupství litoměřického ThLic. Stanislav 

Přibyl v kostele obraz sv. Barbory. Toto velkolepé dílo namaloval Kryštof Vilém Tietze pro kostel ve 

Valkeřicích, kam byl umístěn v roce 1728. V roce 1968 byl z kostela odcizen a považován za ztracený. 

Kostel sv. Barbory ve Valkeřicích byl potom v roce 1975 odstřelen. V roce 2011 byl obraz objeven 

v soukromé sbírce, vykoupen, restaurován a umístěn nad vchodem v našem kostele. 
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Na fotografii vlevo je požehnání obrazu, uprostřed je tento obraz umístěn ještě na oltáři v kostele ve 

Valkeřicích (rok 1966). Vpravo je vyklizený interiér tohoto kostela před odstřelem v roce 1975. 

     
 

ČLNHL 1.kolo 
 Malá Veleň,,A" a Biolit uspěly v konfrontaci s Novoborskými týmy v prvním kole nového 

ročníku ČLNHL. 

 Na hokejisty prvního týmu Malé Veleně čekal TJ Stadion Nový Bor. Nový Bor se sice ujal 

vedení, ale Velenští postupně získali převahu, která brankově gradovala ve třetí třetině. 

 Biolit  překvapil Buldoky a vytvořil si tříbranový náskok, který už Buldoci nestačili srovnat.  

 Druhý tým Malé Veleně nestačil na rezervu České Lípy. 

HC Malá Veleň,,A" - TJ Stadion Nový Bor  19:3  /5:1,4:2,10: 0/ 
 Branky: 7.,40.,40.,56. Lacina Petr -  19.,29.,50.,53. Špírek -  6. 13.,46 Zelenka -  10., 36.,53. 

Lacina Jan – 46., 52., 59. Kouřil -  45., 49. Svoboda - 5. Bureš - 24. Heinrich -  34. Novotný 

 Sestava: Pošusta, Pražan, Fryc, Ženka Radomír, Kouřil, Zelenka, Špírek, Svoboda, Lacina P., 

Lacina J. 

 Další výsledky: 

   Biolit Děčín - Buldoci Nový Bor   5:4  /3:0,0:1,2:3/ 

  BC Českolipsko - HC Malá Veleň,,B"   12:2 

  Kovo Mladá Boleslav - HC Stružnice   14:1 

  HC Katusice - HC XXX Ústí n.L.   10:5   Roman Špírek 

 

Zapsáno před 100 lety . Obec za války – z kroniky O.Banseta 

14. října 1914 dochází v obci opět ke sjednocení. (Dříve měla každá naše obec, Malá 

Veleň, Jedlka i Soutěsky, svého hejtmana - starostu. Pozn. JD) Bylo rozhodnuto, že v našich 3 

obcích každý bývalý hejtman nebo jeho zástupce zahájí  sbírku pro červený kříž. Rodiny 

odvedených vojáků a nezaměstnané osob dostanou podporu. Okres bude obecním hejtmanům   

do listopadu 1914 posílat peněžní pomoc a do února 1915 každý měsíc 30 kg centrálního 

obilí. Na všechny zemědělské pracovníky se vztahuje povinnost být přihlášeni. Nezaměstnané 

osoby dostanou na osobu a týden bochník chleba. 

 Škola přináší ve válce také změny. 1. září na částečný úvazek výuky je představen nový 

učitel Fr. Teissig, přistěhovaný  z  České Kamenice. Škola se ve válce 

věnovala zejména  pracovnímu vyučování. Žáci připravovali pro 

vojáky ponožky a teplé spodní prádlo. Úřady se staraly, aby papírové 

balíky do 25 kg byly přepravovány na centrální shromaždiště v Ústí 

nad Labem. 

***** 
Fotografie vlevo: Kdysi to býval bublavý potůček, ve kterém tekla voda 

mezi kameny.  Dnes je to zděný příkop zarostlý plevelem. 
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