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Už bude jaro 
 Jaro se nám přiblíží nejen v kalendáři, ale i v přírodě. I když stará 

pranostika říká "březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem", tak se letos po velmi 
mrazivých dnech již objevují dny, kdy nás pěkné počasí láká ven. Prohlížíme zahrádky, 
procházíme probouzející jarní přírodou a těšíme se ze sluníčka.  

 
Čarodějnice před dvaceti lety 

  
 Přiletí čarodějnice i letos? 
 
Opěrná zeď mezi vybudovaným chodníkem a silnicí u č. 21 v Jedlce 

   
Mnozí si pamatují číslo 21 v Jedlce jako prodejnu „Smíšené zboží“, kde se 

prodávaly nejen potraviny. Na snímku vlevo jsou vidět i bíle označené rohové kameny 
opěrné zdi, která zpevňuje prostor mezi silnicí a obchodem. V dalších letech se toto zdivo 
částečně rozsypalo. Není divu, vždyť zde zeď stála přes 150 let – od roku 1843, kdy se 
silnice postavila.     

Uběhlo mnoho dní a roků. Sesypané kameny někdo odstranil, pozůstatky 
rozbořeného neopraveného zdiva zarostly trávou… Smíšené zboží zde už dávno není, ale 
můžete nakoupit cokoliv ve zdejším bazaru. 

 
Stejná opěrná zeď se vlivem počasí nedávno opět  rozsypala – tentokrát na 

opačné straně, ve směru od Benešova n. Pl. Sesypané kameny byly ze silnice sice 
odstraněny, ale občas se stává, že na silnici někdy odpadne další, čímž vznikají docela 
nebezpečné situace pro projíždějící auta. Dočká se tato stará zeď opravy, nebo také i tato 
její část časem zaroste trávou? 
 
Rok 1958 – zápis z obecní kroniky před 60 lety 
 Školní rok zahájila ředitelka Pokorná s učitelkou Podroužkovou a Šohajovou. 
Byly zde 3 třídy –  78 dětí. Dne 24. října 1958 pořádal MNV veřejnou schůzi v hostinci 
Na zastávce k  28. říjnu – Dni znárodnění. Děti v ní vystoupily s programem. Program 
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k oslavě VŘSR byl předveden také v kulturním  domě v Jedlce (pozn.: kulturní dům byl 
tehdy v prostorách dnešní restaurace U Madony). Děti se též zúčastnily hvězdicové 
celostátní štafety. Na vánoční besídce představoval dědu Mráze s. Macal. PO vedla 
učitelka s. Podroužková. (pozn.: PO = pionýrská organizace). 

Při oslavě Února složili slib noví pionýři. Oslava MDŽ se konala nejen v Jedlce, 
ale také v Soutěsce, kde si občané upravili místnost v nyní již uzavřeném hostinci. 
Konečně se pomalu opravovala hasičská zbrojnice. V obci se s jarem pracovalo na úklidu 
a úpravách.                                                       Toto je celý zápis z kroniky za rok 1958. 

 
Zbourané domy v Jedlce 

 
Fotografie zhotovená kolem roku 1935 nám ukazuje, jak vypadala Jedlka v těchto 

letech. Stavení č. 3 v Jedlce bylo zbourané až po roce 1945. Na jeho místě je dnes 
parkoviště před kulturním domem. Ten byl vybudovaný ze stodoly patřící k tomuto 
stavení, která je vidět po pravé straně označeného domu. 
   Hospodářské stavení č. 7 bylo zbouráno již před rokem 1945. Dnes je zde 
parkoviště, na kterém stojí transformátor pro Jedlku. 
 
Zbouraná autobusová zastávka v Jedlce u továrny 

   
Ve směru na Benešov n. Pl. bývala nad továrnou postavená autobusová zastávka. 

Ta při nepříznivém počasí aspoň trochu ochránila občany, kteří zde čekali na autobus. 
Byla zbourána. V současné době ani v jednom směru není žádné místo, kam by se cestující 
mohli schovat, posadit, odpočinout. V nepříznivém počasí čekání na autobus jistě není nic 
příjemného… 

Ve Veleňáčku č.  3  z roku 1999 v úvodním článku píše starosta obce: 
   „Před 20 lety na žádost zaměstnanců závodu TDV Jedlka byla postavena v té 
době moderní čekárna. Po 20 letech potřebuje opravu. Na opravu 50 tisíc korun obec 
nemá a proto jsem požádal ing. Novotného a následně majitele p. Jacobsena o sdružení 
prostředků. Dodnes bez odpovědi. Upozorňuji zaměstnance závodu, že pokud nám Váš 
majitel nepomůže, zlikvidujeme čekárnu z bezpečnostních důvodů.“   Tak se také stalo… 

 
Další mimořádné číslo Veleňáčku s datem 1. dubna 2018 věnujeme  historii „Asmanky“ a jejím pracovníkům. 
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