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Nejen 777. výro čí , ale i 500. výro čí 
V letošním roce si připomínáme 777. výročí založení kostela Sv. 

Anny v Jedlce. 
Většina z vás si však  určitě nevšimne, že na pilíři kostela vlevo 

od dveří na posledním kameni nahoře je letopočet 1511.  Už je zdola 
špatně čitelný. (Obrázek vpravo ). Tehdy 
se prováděla velká oprava kostelní lodi od 
které tento rok uplyne přesně 500 let  - 
polovina tisíciletí. Letos se kostel opět 
bude velmi důkladně a pečlivě opravovat, 

bude uzavřen, žádné akce se v něm konat nebudou. O tom, jak pokračují práce na opravě 
vás budeme informovat. Na březen připravujeme besedu o historii kostela. 
          Vlevo kresba kostela pro pamětní minci k 777. výročí.  Mince jsou v prodeji po celý 
rok. Provedení staromosaz ( průměr 36 mm ) za 50,- Kč, zlatý lesk za 70,- Kč.     JD 
 
Jak pokra čují práce v kostele  
 

    
 
I když je venku opravdová zima, kostel se připravuje na velkou opravu. V první fázi bylo 

nutné zabezpečit nově opravené varhany před prachem a před případným poškozením ( obrázek 
vpravo ). Schodiště na kůr, kde jsou varhany, bylo v dezolátním stavu. Chůze po něm byla 
nebezpečná. Proto se přikročilo k jeho výměně. V současné době je již připravená nosná kostra 
nového schodiště. 

 

2. veřejné zasedání nového zastupitelstva  
Před vánočními svátky, 21. prosince 2010 v 18 hodin, se schází druhé zasedání obecního 

zastupitelstva. Přítomno bylo 6 občanů. 
Po schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu byly schváleny rozpočtové změny za 

rok 2010 a rozpočet na rok 2011, který byl již předem projednán na neveřejném zasedání 
zastupitelstva obce téhož dne od 16 hodin. Byla také nařízena inventarizace k 31. 12. 2011, kterou 
provede kontrolní výbor zastupitelstva. 
Na zasedání zastupitelstva byly schváleny následující body: 

- smlouva o zapůjčení pozemku Krajskému úřadu Ústeckého kraje na 5 let na vytyčení 
cyklostezky v prostoru obecní cesty od p. Burocka k elektrárně 

- vypracování geometrického plánu historického lesního majetku obce za 108.000,- Kč 
- smlouva o věcném břemenu s firmou Vama s.r.o.  a Eurospol u objektu civilní obrany 
- faktura za rozbory pitné vody v roce 2010 v hodnotě 70.000,- Kč 
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- faktura za práci a odvoz dřeva pro obyvatele z obecních lesů za 40.000,- Kč 
- darovací smlouvy na povodňové škody 
- pasporty komunikací 
- příspěvky na činnost sportovním oddílům celkem ve výši 20 tis.Kč 
- příspěvek Kulturně-historickému sdružení na činnost v roce 2011 ve výši 5.000,- Kč 
- požadavek na dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje na zařízení dětského hřiště 

v celkové výši investice 300.000,- Kč 
- prodej pozemku p.p.č. 1204/7 a 1204/6 v Jedlce ve výši 10,- Kč/m² 
- Obec obdržela dotaci z MMR na povodňové škody pro nejvíce povodní ohrožené občany 

ve výši 60.000,- Kč. 
- Zastupitelstvo schválilo peněžní podporu na zaplacení kluziště pro mládež obce. 
V různém byla schválena dohoda na vyrovnání nedoplatku za elektrickou energii a vybrání 

septiku výměnou za krbová kamna a tím byla ukončena nájemní smlouva s p. Čermákem 
(restaurace kulturní dům ). 

Povolení na vybudování vjezdu do domu p. Dolanského je třeba doložit dopravní rozvahou. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí snížení odměn zastupitelům o 5% podle vyhlášky 

Ministerstva financí. 
V diskuzi p. Černý poděkoval starostovi za udržení sjízdnosti na obecních komunikacích, 
Byl vznesen požadavek p. Bajakem, aby obecní úřad nakoupením vhodné techniky, nebo 

smlouvou o práci, zabezpečoval sjízdnost  komunikace od školky až k výjezdu na Děčínskou státní 
komunikaci pro obyvatele, kteří dojíždějí do zaměstnání před šestou hodinou. 

Zastupitel p. Stibor navrhoval zlepšení informace občanům o veřejných zasedáních 
zajištěním zvacího plakátu, na který by se vždy dopisoval jen datum, hodina a místo konání 
veřejného zasedání. Špatnou informovanost potvrdil i p. Frühauf. Z diskuze, která se okolo tohoto 
problému točila, vzešla odpověď p. starosty, že informovanost je dostačující, protože informace 
jsou i na internetových stránkách obce.        Fr.Stibor 
 

Veleňáček  
Název Veleňáček vznikl před 34 lety, v  roce 1977, jako název ručně psaných nástěnných 

novin. První číslo bylo věnováno fotografiím z oslavy MDŽ a z výstavy, kterou OB ( Osvětová 
beseda ) zorganizovala pod názvem „ Šikovné ruce našich žen“. 
 Nově vzniklý národní výbor v roce 1990 však chtěl mít ve Veleňáčku pouze informace 
z obce, nikoliv z regionu. Protože jsme od národního výboru žádné informace o dění v obci 
nedostávali, nástěnné noviny Veleňáček přestaly vycházet. Všechna vydaná čísla tehdejších ručně 
psaných nástěnných novin (vyšlo  jich přes 
160 ) mají svoji fotografickou kopii.  
Každé číslo je na dvou listech formátu 13x18.  
 V roce 1999 požádal obecní úřad, zda 
by mohl název Veleňáček používat pro 
noviny, které chtěl  vydávat. Tento zpravodaj, 
už v tištěné podobě,  vycházel nepravidelně. 
 V současné době vychází  Veleňáček 
pod hlavičkou Kulturně – historického  
sdružení v tištěné a internetové podobě 1x 
měsíčně. Všechny výtisky Veleňáčku do roku 
2010 jsou svázané a je možné do nich 
nahlédnout.              JD 
        
         Eliščino údolí před 40 lety 
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