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Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s.  Ročník XIV. (  VIII. KHS )  20. únor 2015 

 
Kostelní zvon  – jeho srdce bije již 555 let.  Pozvánka na besedu o historii kostela a obce 
  Petra Koláčková, kronikářka obce a Jaroslav Dostál, předseda Kulturně – historického 
sdružení, vás zvou na besedu o historii obce v sobotu 21. března 2015 od 15 hodin v kulturním domě 
v Jedlce, která bude letos zaměřena hlavně na historii kostela. Na závěr besedy bude možné kostel 
prohlédnout. 
 K nahlédnutí bude nejen publikace o historii kostela 1234 – 1903 a 
1900 – 2012, historické fotografie a nově vydaná pohlednice kostela, ale také 
kronika obce od roku 1945 (opis), kronika školy (kopie textů a fotografií) a 
publikace o historii naší obce. Na besedě bude sleva 20% na publikace o 
historii kostela a na upomínkové předměty. 
 České kroniky obcí jsou psány od roku 1945. Snímek vpravo je ze setkání 
kronikářů okresu Děčín z roku 1989. V této době se kronikáři okresu pravidelně 
scházeli na poradách, kde jim metodickou pomoc pro zpracovávání kronik a jejich  příloh, informace o tom, jak se 
mají kroniky psát a co do nich zařadit, poskytovalo Okresní muzeum v Děčíně. Na tyto aktivy si kronikáři své 
kroniky z jednotlivých měst a obcí také přiváželi, aby si je vzájemně  mohli prohlédnout, pohovořit při tom mezi 
sebou nejen o své práci, ale také třeba i o tom, jak jim obecní zastupitelé v jejich práci pomáhají. Zde si také mohli 

porovnat úroveň a styl svých zápisů s ostatními a poučit  se od těch zkušenějších, kteří psali 
kroniku po mnoho let a byli považováni za vynikající  kronikáře. 
 

Nově vydaná pohlednice – kostel v Jedlce 
Začátkem února byla vydaná pohlednice nově opraveného    
kostela v Jedlce. Cena 10,- Kč. Kontakt pro prodej je v tiráži.  
 
Pozvánka na MDŽ v Malé Veleni - Jedlce. 

 Hudební skupina MW - Combo Vás zve na taneční parket u příležitosti  oslav Mezinárodního dne žen 
dne 6. března 2015 od 15 hodin na sále kulturního domu v Malé Veleni - Jedlce. Hudba, tanec, kolo štěstí. 
 
Rozdělení funkcí v našem obecním zastupitelstvu  
            Na zasedání ČSSD v Děčíně jsme měli na schůzi námitku ze strany p. Sinka, že je nepsaným zákonem a 
slušností, že funkci kontrolních orgánů dostává opozice pro průhlednost a celkovou odpovědnost počínání 
starostů, primátorů a hejtmanů. Funkci kontrolního orgánu v Ústí n/L, kde je hejtman p. Bubeníček - komunista, 
přebírá kontrolní činnost  ODS, jehož předsedou je ing. Raška.  
            Tak to bylo i za bývalého vedení sociální demokracie v Děčíně pod vedením bývalého primátora p. 
Pelanta. Proto připomínám, že chování našich zastupitelů je ostudné a vzbuzuje podezření pro možné nezákonné 
transakce a postupy. Takto se chovala pravice, která se vždy zkorumpovala, což známe z minulosti.  
               Michal Kober 
Funkce a odměny našich zastupitelů 
 Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly i v naší obci volby do obecního zastupitelstva, ve 
kterých jsme zvolili naše zastupitele. Ti budou řídit obec v následujícím volebním období. Připomeňme 
si, jak si na ustavujícím zasedání odhlasovali funkce v zastupitelstvu.  
 Růžička Václav   uvolněný starosta obce 
 Votápek Pavel   člen zastupitelstva a místostarosta 
 Ing. Kubík Miroslav   člen zastupitelstva a předseda finančního výboru 
 Růžičková Bohumila           členka zastupitelstva a předsedkyně kontrolního výboru 
  Koláčková Petra   členka zastupitelstva 
  Stibor František    člen zastupitelstva 
  Stínil Luděk    člen zastupitelstva 
 Na dalším zasedání dne 17.12. 2014 si schválili zastupitelé svoje měsíční odměny a příspěvky 
poskytované členům našeho zastupitelstva za jejich práci pro obec s platností od 5.11. 2014. 
 Místostarosta za odvedenou práci v zastupitelstvu dostává 14.029,- Kč měsíčně, členové 
zastupitelstva 460,- Kč měsíčně, členové zastupitelstva a předsedové výborů 1.340,- Kč měsíčně.
       Převzato z internetových stránek Obecního úřadu v Malé Veleni: www.mala-velen.cz.  
  
 Plat starosty obce  na www stránkách obce Malá Veleň není uveden, vypočítává se ze 
základního platu podle tabulky a příplatku za každých 100 obyvatel obce. 
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Připomínka k platům starostů a ostatním představitelům obce - zastupitelům.  
             Platy zastupitelů obce jsou dané zákonem (nařízením vlády). Přesto nesouhlasím s 
odměnou pro starostu a už vůbec ne pro místostarostu. V minulosti byla funkce starosty v naší 
obci neuvolněná a starosta pobíral pouze odměnu. Takové chování by si představila většina 
obyvatelstva obce. Pokud má starosta uvolněnou funkci, tak to musí být na správě obce 
viditelné a zdůvodnitelné jeho náplni činností pro rozvoj obce.  
            Za působnosti p. Růžičky nejsou vidět akce, které by přispěly k rozvoji obce. Ani přes 
upozornění nekomunikovali téměř žádní zastupitelé s občany, aby je informovali o odvedené 

práci pro obec a provedli rekapitulaci své činnosti.  
            To, že se investovalo do přístupových cest k obydlím pro zastupitele obce nekvalitní položenou cestou, 
nánosem asfaltu na neupravené podloží, nezpevněné okraje atd., je ostudou, mrháním  a zneužíváním 
finančních prostředků obce.  
            Zastupitelé měli veškerou svou činnost zdůvodnit a zrekapitulovat nutnost výstavby a nechat posoudit 
projekt i občany. Eventuelně ho připomínkovat a ekonomicky zhodnotit - včetně zadání do výběrového řízení. 
Mohl bych nadále argumentovat i o kvalitě provedené práce atd. Toto chování považuji za zneužívání pravomoci 
veřejného činitele. 
             Navrhovaný plat starosty je vhodný pro větší počet obyvatel, např. nad 20 tisíc. Starosta svůj plat na 
www stránkách neuvádí, ale podle veřejných tabulek jeho plat činí odhadem (počítáme-li, že v naší obci je 450 
obyvatel) … 27 425 + (1304 x 4,5) = 33 293,- Kč.  
                http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/ekonomika/prehled-tyhle-penize-starostove-a-zastupitele-ve-vasi-obci.html  
            Plat starosty by měl být do 15 tisíc Kč + plus příplatek za počet obyvatel (194,- Kč x 4,5). Celkem by plat 
měl činit maximálně 16 tisíc Kč.  
            Místostarosta by měl mít měsíční odměnu pouze jako zastupitel, který řídí nějakou skupinu, tedy 
 maximálně do 4 tisíc Kč a ne pobírat částku kolem 14 tisíc korun.  
            Takové chování zastupitelů považuji za ostudné a neseriozní vůči občanům naší obce a je v rozporu se 
zákonným nařízením vlády.         Michal Kober 
  
Vývěsní plochy v obci 
 Před čtvrt stoletím byl již v obci kulturní dům a před ním, vedle 
autobusové zastávky, bývala vývěsní tabule. A že byla využívaná pro 
informace, je vidět z přiložené fotografie. Lidé, kteří chodívali na 
autobusovou zastávku, nebo jen procházeli kolem, jistě tyto informace 
přivítali. 
 V současné době je informační tabule v Jedlce umístěna mimo hlavní 
silnici, mimo autobusovou zastávku, před budovou obecního úřadu. Jistě by 
obyvatelé Jedlky umístění informační tabule na tomto místě před kulturním domem vedle autobusové zastávky 
uvítali.  
 
Kniha návštěv – kostel sv. Anny v Jedlce 
  Náš kostel v Jedlce je zařazen do celoevropského projektu Thetris (Evropské kostely). Od roku 2012, 
kdy byla dokončena jeho rekonstrukce, navštívilo a prohlédlo si kostel mnoho zájemců.  
 Od května 2014 byla zavedena  „Kniha návštěv“. I když ne všichni návštěvníci se do knihy podepíší, 
přesto jsou již v knize podpisy na 15 stranách.  
 U některých se můžeme dočíst, že přišli na návštěvu nejen z blízkého okolí a z různých končin naší 
republiky, ale také i ze sousedního Německa, Polska, Anglie, Holandska, Maďarska, nebo i z dalekého Thajska. 
V případě zájmu může kdokoliv do Knihy návštěv nejen nahlédnout, ale také přidat svůj podpis a vzkaz. 
 

Tříkrálová sbírka - dopis správce farnosti: 
 Drazí obyvatelé, milí farníci, 
 s radostí Vám oznamuji, že vykoledovaná částka v letošní tříkrálové sbírce byla rekordní. Nejen v 
celorepublikovém součtu, ale i v našich obcích. V loňském roce jsme překročili pro nás  magickou  hranici 100 
tisíc Kč a letos dokonce 120 tisíc korun. Rád bych Vám všem ze srdce poděkoval nejen za sebe, ale i za 
koordinátorku tříkrálové sbírky v naší litoměřické diecézi, paní Vedejovou, která byla z výsledku velmi mile 
překvapena. Největší díky ale patří  "králům" a dospělým, kteří se obětovali a chodili i několik dní dům od domu 
s koledou. Když se dnes poukazuje na skutečnost, že dobrovolníci téměř vymírají, tak musím toto tvrzení 
poopravit. Ochotní mladí lidé žijí mezi námi a díky jim se tato sympatická Tříkrálová sbírka může uskutečnit i 
v našem regionu. 
 Celková částka (120 099,- Kč) je již odeslána na celostátní účet Charity. Z ní si část ponechává Charita 
na národní charitativní projekty, malá část jde na režii. Farnosti se na účet vrátí asi dvě třetiny nasbíraných 
finančních prostředků, které bychom rádi použili tak, jako v minulých letech, na charitativní akce. Rád příjmu 
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požadavky od starostů, nebo Vás, obyvatelů našich obcí, komu bychom mohli letos přispět. Někdo se ocitl v 
nouzi, někdo je handicapovaný a potřebuje pomoc, už dnes se hlásí Dětský domov v České Kamenici s 
konkrétním projektem. Ze stálých klientů, kterým se každoročně přispívá, jsou dva chlapci v Indii, kterým 
pomáháme s úhradou školného (tzv. Adopce na dálku). 
 Věřím, že některý z děkovných dopisů od indických chlapců vám v příštím čísle zpravodaje v překladu 
otisknu. 
 Věřím, že máte spolu se mnou radost z dobře vykonaného díla a přeji Vám v letošním roce 2015 vše 
dobré a vyprošuji všem farnostem Boží požehnání.       Marcel Hrubý 

 
Výsledky tříkrálové sbírky v našich farnostech v Kč 
  Růžová – farnost sv. Petra a Pavla   17.800,- Kč 
  Mařenice – farnost sv. Marie Magdalény  12.716,- 
  Horní Habartice – farnost sv. Jana Křtitele  10.926,- 
  Malá Bukovina – farnost sv. Václava   10.600,- 
  Srbská Kamenice – farnost sv. Václava   10.000,- 
  Kerhartice a Veselé – farnost sv. Marie Magdalény   9.839,- 
  Markvartice – farnost sv. Martina     7.890,- 
  Merboltice – farnost sv. Kateřiny     7.787,- 
  Jedlka (obec Malá Veleň) – farnost sv. Anny       7.321,- 
  Jetřichovice – farnost sv. Jana Nepomuckého     7.079,- 
  Verneřice – farnost sv. Anny        6.874,- 
  Horní Prysk – farnost sv. Petra a Pavla      5.065,- 
  Rychnov u Děčína – farnost sv. Bartoloměje     3.172,- 
  Valkeřice – farnost sv. Barbory       3.030,- 
     Celkem se vybralo            120.099,- Kč  

                               Všem dárcům srdečně děkujeme. 
Celkový výtěžek v Litoměřické diecézi činí úctyhodných 2.082.802 korun českých. 

 

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2014, které bylo odesláno Diecézní charitě v Litoměřicích 

 
Vybráno                 72.271,- Kč 
Předáno: Adopce na dálku - Francis Samuel    6.000,- Kč 
  Adopce na dálku - A. Pays     6.000,- Kč 
  Dar pro nemocnici v Ugandě     5.000,- Kč 
  Charita Česká Kamenice     8.000,- Kč 
  Č.Charita - Domov sv. M. Magdalény Jiřetín   5.000,- Kč 
  ZŠ a MŠ Markvartice     5.000,- Kč 
  Domov sv. Vincenta D.Podluží    4.000,- Kč 
  Slunéčková Zdeňka -  Verneřice    6.000,- Kč 
  Šuberová Nina pro syna Jana - Jedlka                               10.000,- Kč 
  Cibula Ondrej  - Růžová     7.000,- Kč 
  Segeťa František      7.282,- Kč 
  Režie - pohonné hmoty pro rozvoz a občerstvení pro koledníky  3.122,- Kč 
 Celkem                   72.404,- Kč  
        Rozdíl  je hrazen z farních peněz. Mgr. Marcel Hrubý - administrátor farnosti. 
 
Sněhová bouře – uplynulo 300 roků 
 
 Dříve měl kostel velmi vysokou střechu nad hlavní lodí, která byla postavená v roce  1511. 
Pod ní se nacházela mohutná gotická klenba. Na západní straně lodi byla vysoká věž, ve které visely 
tři zvony. Strašná sněhová bouře v noci 12. února 1715  tehdy zpustošila příliš vysokou střechu, 
strhla věžičku se zvony, která poškodila nejen klenbu ale i část severní zdi (směrem ke hřbitovu). 
Škoda činila 500 zlatých (1 zlatý je přibližně 1.000 dnešních korun). Zvony spadly dolů do kostela. 
Severní stěna kostelní lodi byla opravena, ale již bez gotických oken. Na popud učitele Franze 
Rennera zámecký hejtman Augustin Schmied doporučil tehdejšímu patronovi kostela hraběti Thunovi 
vybudování nové kostelní věže. V polovině května 1716 začala vlastní stavba věže na jižní straně, 
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která stála šarfenštejnské panství 218 zlatých. Mimo to se mnoho věřících nabízelo dobrovolně 
pracovat jako nádeníci. Jiní k tomu byli odsouzeni, jako např. jeden mlynářský chasník, který se 
choval nemravně. Vozy museli poskytnout sedláci zdarma. Za to byly čtyři vesnice (Malá a Velká 
Veleň, Jedlka a Soutěsky) „osvobozeny od předení". To znamená, že obyvatelé nemuseli po dvě zimy 
tkát pro vrchnost. Úlevy byly lidem poskytnuty také v plnění roboty. Věžní kopuli dodal ústecký klempíř 
a kříž zhotovil kovář z Fojtovic. Nová tříposchoďová zvonice dosahuje  kolem 25 metrů výšky. Kopule 
je od roku 1856 pokryta plechem. Ještě v první polovině 20. století byla místem, kde pobýval ponocný. 
 

Most v Soutěskách   
 

   
 

   
  
 Vznik obce Soutěsky se datuje kolem roku 1400, současné domy se 
začínají stavět v 16. století. Tehdy nebyly mosty přes Ploučnici, lidé 
využívaly lodiček, v zimě se přecházelo po ledu. Proto se také restaurace na 
křižovatce (bývalá hospoda U Nováků), dříve jmenovala „U přívozu“. 
  Most přes Ploučnici v Soutěskách, jak jej známe z fotografií, byl 
postaven v roce 1863 (vlevo nahoře kresba mostu z Bansetovy kroniky). Byl 
využíván také pro stavbu elektrárny a k dopravě kamenů na stavbu. Postupně 
byl vylepšován a dosloužil v roce 1979. Proto musel být postaven nový, 
železný. V současnosti slouží pro pěší a je po něm vedená cyklostezka. 
Motorovým vozidlům je vjezd na most zakázán. 

Hokej - ČLNHL 
  O víkendu na počátku měsíce se rozběhly zápasy finálové skupiny. Ve finálové 
skupině porazil podle papírových předpokladů favorit z Katusic novoborské Buldoky. Druhý zápas 
mezi Kovo Mladá Boleslav a Malou Velení nabídl drama až do konce. Veleň sice po dvou třetinách 
prohrávala už 0:5, ale výbornou třetí třetinou se dotáhla až na rozdíl jednoho gólu. V závěrečné power 
play však své šance nevyužila. Ve druhé skupině si připsal povinné vítězství Biolit Děčín. 
 Finálová skupina: 
 Kovo Mladá Boleslav - HC Malá Veleň,,A" 5:4 /2:0,3:0,0:4/ 
 Branky: 42. a 43. Stibor, 45. Lacina J., 57. Martin - 24. a 37. Šimek, 22. France, 16. Svoboda J.,  28. Dušička,  
 Sestava Malé Veleně: Vilhám, Havlík, Lacina P., Stibor, Kouřil, Zelenka, Špírek, Lacina J., Pova, Fryc, Martin. 

Roman Špírek 

Po uzávěrce:  
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 18. února 2015 od 18 hodin.  
Na programu bude mimo jiné: Obecně závazné vyhlášky obce. Systém shromažďování odpadu (nákup 
nádob), místní poplatek z odpadu a místní poplatek vodné.  

Převzato z internetových stránek Obecního úřadu v Malé Veleni: www.mala-velen.cz. 
 

Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně  –  historického   sdružení   Malé Veleně ,  Jedlky  a  Soutěsky ,  o . s. * www.mala-velen.estranky.cz 
e.mail: mala-velen@seznam.cz   *  Odp. redaktor : Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29  *  Tel: 607 583 271 * Členové redakce: Milan Hurt, 
František Stibor, Petra  Koláčková,  Michal Kober *  Foto archiv  *  Povoleno MKČR  reg. číslo : E 18183  * Náklad: 80 výtisků *   Redakce 
neodpovídá  za obsah podepsaných článků. *  Uzávěrka dalšího čísla je  15.3. 2015 *  Toto číslo vyšlo 20. února 2015.    


