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Krajské volby 2016
V naší obci z 370 zapsaných voličů hlasovalo 129 občanů (34,86%). 

Odevzdané hlasy: ANO 2011 – 23, KSČM – 17, Koalice SPD a SPO – 16, ČSSD – 15, ODS 12 …
V celém Ústeckém kraji byla volební účast 28,94 %. 

Odevzdané hlasy: ANO 2011 – 43.308 (23,24%), KSČM – 29.480 (15,82%), ČSSD – 22.178
(11.90%), ODS – 15.909 (8,54%), Koalice SPD a SPO – 11.325 (6,07%)... Převzato z www.volby.cz.

V dobách minulých se volby konaly v kulturním domě, který máme uprostřed obce na 
pěkném místě, přímo u autobusové zastávky, s možností parkování i s bezbariérovým přístupem. 
Zastupitelé obce však letos opět rozhodli, že volby se budou konat v 1. poschodí Obecním úřadu, 
v malé zasedací síni. Takže každý volič, ať již mladý, nebo starý, pokud se rozhodne jít k volbám,
musí povinně vystoupat po schodišti až do volební místnosti…

Někdo namítne, že za staršími lidmi, kteří mají problém nejen s chůzí do schodů, dojede 
volební komise na požádání až domů – to je pravda. Ale  přiznejme si, že někteří tito občané by 
velmi rádi, alespoň na chvíli, prožili tu mimořádnou atmosféru voleb přímo ve volební místnosti. 
Rádi by pozdravili členy volební komise, prošli se v příjemném prostředí k volební urně a vhodili 
tam svůj hlas. Tak, jak jim to umožňuje zákon.… Je to úplně jiná atmosféra než někde doma u 
stolu. A stačilo by pro to  udělat jen málo - upravit sál kulturního domu tak, aby byl po mnoha 
letech opět důstojným místem – nejen pro volby.

Určitě by se také mimo volební místnost pak našlo místo, kde by si ti, co přijdou, mohli 
po hlasování vzájemně popovídat, pochválit pěkný vzhled našeho sálu kulturního domu, ve 
kterém už zřejmě dlouho nebyli, potkat známé, které třeba již velmi dlouhou dobu neviděli a zase 
možná dlouho neuvidí… Jistě by to byla vítaná změna nejen pro následující komunální volby.

Do této volební urny v krásném prostředí kulturního domu vhazovali svůj hlas naši voliči v roce 1981.

Dušičky. Památka zesnulých – 2. listopad
Památku těch, kteří již nejsou mezi námi, si každoročně připomínáme. Také letos může 

každý, kdo bude mít zájem, nejen na hřbitově, ale také v kostele zapálit svíčku za své blízké.
Kostel bude otevřen v neděli 30. října 2016 od 15 hodin, od 16,30 bude 

následovat pravidelná nedělní bohoslužba. Ve středu 2. listopadu 2016 bude kostel 
otevřen od 13 do 15 hodin. Kostel je možné otevřít pro zapálení svíček nebo pro prohlídku 
kdykoliv. Stačí se domluvit na telefonním čísle uvedeném v tiráži.

Letos si připomínáme 150 let od rozšíření hřbitova do současné podoby
Do roku 1866 se pohřbívalo pouze v oválném, malém prostoru, který byl ohraničen 

kamennou zdí kolem kostela. Proto byla v tomto roce zeď probourána a hřbitov byl rozšířen do 
současného obdélníkového tvaru. Místo, kde stávala původní hřbitovní zeď, připomíná již jen 
několik náhrobků, které byly u této zdi postaveny.

Eliščino údolí
V polovině minulého století byly v tomto údolí pouze louky, kterými protékala jen voda 

v náhonu do místní továrny. Tehdejší přádelnu bavlny vybudoval v letech 1851 – 1854 děčínský 
továrník Johann Münzberg a celé údolí pojmenoval Elisental (Eliščino údolí) po své ženě 
Elizabeth.

Řeka v dávné minulosti protékala volně údolím a tvořila velké meandry. Docházelo zde 
často k mohutným povodním. Jedna z největších byla v roce 1741. Velká voda tehdy odnesla 

http://www.volby.cz/


mnoho stavení, lidí i zvířat a také velkou papírnu s množstvím uskladněného dřeva. Tyto objekty 
stávaly v oblasti dnešního Eliščina údolí, mezi Malou Velení a částí naší obce u továrny NIKOH, 
kam tehdy obydlená část obce zasahovala. Po této velké povodni se po mnoho let již nikdo 
neodvážil v tomto prostoru nové domy stavět. 

Na snímku vlevo jsou ještě volné louky v Eliščině údolí  v roce 1948. Teprve později bylo údolí využito ke stavbě 
rekreačních chat. Na snímku vpravo jsou postavené chaty v roce 1970. 
Dnes již chaty z tohoto místa neuvidíme, vše je zarostlé stromy a keři.

Jedlka před 90 lety.Poslední dům vpravo je bývalá hospůdka nad továrnou nazývaná „Hostinec u Eliščina údolí“.

V Jedlce býval přechod přes státní silnici – a dnes?
Ve městech a na vesnicích bývají přes frekventované 

silnice přechody pro chodce. Také v Jedlce takový býval. Jediný. 
Vzpomínáte? Fotografie je z roku 1989 – tedy z doby, kdy ještě 
nebylo na silnici tolik vozidel, zejména kamiónů. Dnes, kdy je na 
této komunikaci mnohem větší provoz, žádný přechod přes 
silnici neexistuje. Chodci, včetně dětí, si musí při přecházení 
silnice poradit sami. Přecházejí na vlastní nebezpečí. Přechod na 
silnici by určitě situaci chodců vylepšil – podle zákona o 
komunikacích mají chodci na přechodu přednost před 
projíždějícími vozidly.

Co najdeme napsáno v obecní kronice před 50 lety - v roce 1966 – celý zápis
V roce 1966 byla silnice v Soutěsce opět na čas uzavřena pro úpravy kolem lomu. Také bylo 

započato s úpravou hřbitova v Jedlce. V Malé Veleni byl postaven provizorní most vedle starého 
dřevěného, aby mohlo být započato se stavbou mostu nového.

Oslava 1. máje se v Benešově nekonala, lidé jeli do Děčína. Proti č. p. 18 v Soutěsce stávala sušárna, 
kde děti našly poklad – plechovku se zlatem a penězi.

Škola je beze změny. Na některých školách byly zaváděny na zkoušku volné soboty (10 do roka). 
Na naší škole nezavedeno, poněvadž by muselo být odpolední vyučování. Předsedou SRPŠ se stává opět s. 
Vitásek. Byla schválena nová platová úprava učitelů. Průměrný výdělek učitelů se zvýšil o 250 Kč. Žáci byli 
pozváni opět po několika letech na oslavu MDŽ do závodu, jejich účast doporučoval tehdejší předseda 
MNV s. Vostruha.
Veleňáček – I vy zde můžete přispět svými názory, pochvalou i kritikou, můžete sdělit, co se vám v obci líbí, nebo naopak, co byste chtěli změnit. 

Doručování tištěné verze v obci zdarma. Kontakt pro objednání je v tiráži.
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